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3 ICTOPIIi APXEOJIO|IqHI{X AOCJTINXGI{I, Y ilOCYJTJII*

3 gannix .racie repraropi-a Iloclmrr upasa6rroea.Jra xo-{oni 'ra ocili nrelrena,
rqo Ha 3faILJ JIpo ce6e 3u|1'l'J4nrr uracleHui apxeo:rori.]ui naN{'.{TXI4 cKi0C6KOrO
vacy, nepio4y pauuix c:ros'sH ra Kuincrxoi Pyci.

' 1 . ' i

9.neuu ercnealrqii no "06oriayaanum B€pxHr,oro IlocyJrnq".
Srira nanpano: neniaouuii, B.II.Ipnvyx, M,M.Ceuenvun 1928 p.,[pyqyelrcra nnepue
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Aoc:riANeHHr qux rraM'rroK po3lrova.nocx rqe y 70-ri poxr.i XD( cr. Posnigxa
Ta cugreMHi po3Korrxu y uboMy per ioui  rrpoBoAHn{ T.B.Klr6anrqnq,
!.-f.Cauoxaacor, C.A.Masaparil ra iuu. Peeyrr,rarur qrax 4ocni4xeur guafiur:ru
ai4o6paNeuur y sniruiit 4orgrreuraqii ra oxper'aux ny6:rinaqisx. Ha Na:ru, nig vac
ltpoBe4eHur po3KorroK, rK npaBl,Ino, He npoBoAI4JIIrca rcaprorpa$yeaHHr ra
Sororiiouxr, uepes ulo niAouoc'ri npo 6irnriicrr o6'errin no4auo o4no6i.rno.

lloqunaroqn s i901 p. apxeo:roriuai gocni4Neunr y flocynni npoBoAHB y
vafi6yrrrrouy ni,{ol.tui apxeonor, nveuufi-eurlzrrolreAr{cr, ypo,qx(eHerl6
Poueirqrnu M.O.Mar<apenxo2. CaMe riH sarumlrn nepmi : ri4onux urani rr,ranjs
i cxernru uana'.sroK icropil- Ta KynrTyplr, na cKi raK 6armufi qeft r<pafi. 3as4tKra
6araropi.*ruv gocrii4Nern.n'.r nuenufi BIrAiruB Kynrrypy c:ron'rnclxoro ueueni
ciaep.rH. uto orpaMana enoHiMrry Ha3By polteucr,roir.

Y 1920 p. y Pounax 61'n cmopeHzii oxpyxllzii Ir.ry:eft ni4 repiaunq:rnov
M.M.Celreuqura. 3aBAt(u pi3uo6iqnifi Aonolraogi M.O.Marapetrrca qefi :ar,ra4
neperBopnBcr Ha qeHTp Kpa$HaBqI.IX AOCniAXeIrb y llocyrini. cninpo6iruuru
vyseto 6pa:ru aKTfiBHy yr{acr}' B po3KonKax, II{o ripoBo.qfinllcx ua Pouemrluui
dg repinnr.rqrnou rigouoro n renoro, a orplrMaHI,Ii Aocsi.4 sroAol\4 nuropvc"raJfir
niA qac cauocriftHl{x,qocni,qxeub y Ilocyfiio.

KoopAunaropou natrr'tt<ooxoponnoi Ai-s,rurocti ua reparoii Yxpaihu y roii
.rac 6)E BceyKpaiHclrafi apxeo:roriulraii icouire:r (4a,ri - BYAK), ctnopelrufi npu
Anageuii uayx. Caue niu Aanan Aossir - BiAKpErIaii nzct ua npa:o npoBe.qeHHrl
apxeorofiqurc( Ta MficreqrBo3HaBqlo( 4oc:rig)renr y pirurx perionax rcpaihu. ToN,
nporxrolr 20-x por<in M.M.Cevei{qfiK HeoAHopa3oBo 3BepraBcq ao BYAK s
[pono3l,IqisMu lqoAo po3KonoK Ha Porteurquni Hafi6inlru nqa-ntrMLrBr4frBrrltt/'cfl
apxeororirrni Aocr|{xeuHs 1927 -1928 pp. no "O6cdgyBaHHIo Bepxur,oro
flocy:rrr" (napiaur - "O6c;ri4ynauHr fopimnloro flocy;r:ra"). Huui y Son4i
BYAK Haynonoro apxiuy Iucrutyry apxeonorii HAH Vnpaiuu :6epiraerr'cr
srz3Ka AoKyMeHTin, non'lsaunx s uIrMIt po3xo[KaMz: oprrinanu i r<onii :riruoi

.qo rcynaenraqi  i ;  KaprocxeMl4 Bepxur 'oro ra Cepe,qnroro f locynnr;

@ororr.rarepia,rv pe:yrnranie poar<oloK; qopserKlt crarri M.M.CerteHstrKa npo
apxeonori'rui gocrigxcennr 1927 p,, ualiclanoi AJII apyKy y "Koporxltx
s giAoN{reHg{x BYAI{", rorqo.

.{ana ny6niraqia e npogorNennxu cepii crareil rpo apxeolorivni
locni.uNeuus ua Ponrenquiris. HBx'Ie noqauo :r:i:r Poueucrxoro oKpy)Icoro
rvry3ero fipo apxeo,:roriuui ,uocni.qxerrnt 1927 p '6 Ta Bl4rtr si crarri
M.M.Ceuenqrr<a "O6cni,4yeauux Bepxusoro llocy:mr"7 npo pe3ynbrarl4 ur4x
po3KonoK. .{or.1'rrlenrir rry6:rir<yrorrcx si s6epexeuruu crI{JIro, yfiopsAnlrKaMlt
BfieceHo Jrr{ re He3Haquy npauxy, sri4uo 3 BEMOfaMT{ c)4raCHOi opoorpa@ii.
Oco6rnny uiHricru craHoBJrtrb nnaHu ropo4l'l t.ti crci$csrcoro qacy, poMeHcbKoi
KyJr6Typrr ra nepio4y Kui'ncmoi Pyci.

.{pyxyerrcx nnepue.
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38IT
IIPO POEOTY IIPOBE,IEHY POMEHCbKI4M OKPYIOBI4M MY3EEM

NO OECJIUryBAHH}O BEPXHbO|O IIOCYJIJI'

Pouencr.r<un Orpyroauu My:een wljrrcy 1927 pory 6yna npoBe.ueHa
erccneAlri{ig Bepxnroro flocyrux 3 Merolo sce6i.rHoro BuBqeHHr nagsauoi
Micqesocri. Ha >ranr 6par< romrin ra rlacy He AaJrri MoxJrrrBocru nonuicrro
BITKOHaTLT HaKpeCJIeHOTO [naHy.

Erccne.qnrliero 6yra spo6reua iucrpyuerranrna g'iioura cnigyrovnx
MofrrJrbHrrx rpyfl :

1) Orcrornucrxoi, 2) Ilycronofirirclrcoi, 3) B-81ru<incrxoi, 4) Borr<ircrxo'i,
5) Kocrxurr.rnoao - ropo,qulqe, ra 6) Bacincrrcoi.

Kpiu qroro 6yno rpore4euo ernorpa$iqne o6cni4ynalrnx; 6yro si6pano
3 1 pi-r rr.rmepi-r:nuoi rynsqrpu ra:a[Ecauo yqacHE(oM encneArar{ii.lreuoM Korerii
ruysero I.fI.fa,rrouou 4er<iJl6xo cor HoMepiB oonbKJropy.

Bi4uocno o6c:dgyaanirx qeprcnin, My:ei ire MaB 3Morrr [poBecrlr uro
po6ory; Marop'.srr .f,Kr4fi Bxe Maerrcx n Mysei no o6c:ri.ry'aaunro qepKBiB (onl'tc
ra $ororpa$ii) 6yae na4icraunft upu repuiit 3Mo3i.

Bci 6imru ltesru BeJrI4KIr MofItJIr4, 3arHaqeHux tpy[, posronlnarzcs n 70-
80 ra 90 p.p. Kil6anr'vurcou, Cauoraaconnu, Ma:apari, peui s4o6yri nuua
nepegauo Ao rIeHTpar6HIrx Myseie (ro:ronuun qulroM - Mocxaa), Ae BoHIt
nepe6ylarom i sapas.

Ao qroro ,qoAaerrc.t:
1) Mana saxi,ryroi uacr:uuu Bepxnloro flocyrrt, o6cniA)'saHoro droM 1927

poKy.
2) fhan ropoaulqa ro:ro ce:ra Faciera.
3) flnan ropoprula "Mouacrupuqe".
4) fhaH ropo4urqa Korro c. IIIyMeBKa.
5) Ilnau ropo4uIqa "3air.lor" rcolo u. ftuucrra.
6) Ihan ropo4uula Kono M. ftruucrxa.
7) ll:rau ipo4lrrqa s 14. Kocrsurui{is.
8) Il:rau rpynu ruonrn Kono c. BoBKiBui.
9) ll-:rau rpynu uorurl KoJro c. Oxcrorenqi, r ypoqfitqi "ConoAna".
10) lllan rpytru uorarr KoJro c. B.-ByqKra.
1 1) fhan rpynu uorlan Korlo c. flycroBifiriBKa.
12) llnan uorur ra sanis roro x. Earpienlt-Kop'lun.
13) flnan rpynir uoruIn Kono c. EaciBKI'I.
14) lllan rpl'nu uorzl xono c. Mr'rKo:rai'sKa.

3an. Orp. Myseen Fli4nucl
,{i:ronog [Iianuc]
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OFCIINYBAHIUI BEPXHbOIO TOCYIIIUI.

B uepnni rrticsui 1927 pory Polteucsruv Orpyronu*r Myseerrl 6yto
npore4euo o6cniglcaunx BepxHroro Ilocy:ux. Mera o6c:ri,nleauus - sce6ivrie
BrrBqeHHr uiei Micqesocrli, are roiroBHy yoary npr.rfiurnocr 3BepHyrlr Ha
apxeolorivni po3rrlxr.r. BBecb rrpaeufi 6eper go:ntHu pi.u<u Cynu yrBJrre Br4coKe
n:raro, npopisaue xpaw, qo ft,4ynr s ninuovi 4o Cynu.
Ha qsorty rraro rxrnerlcx, rrlaitxe 6esrepepBHo, Hn3Ka rr.rouur. Tpe6a satriaunrn,
rqo BenrrKa r<inrxicrr qrx Mo ril s 70-80- poxax 6yna po3KonaHa. Pocr<onn
ripoBaArrJrtr ltu6a:rlvru, Cavor<lacoe, Anronoerlq i iarul. Ha ne:rur<uii Nalr.
six'ro : Hnx ne po6rln nnafliB Mournl'Elrx rpyn. flr1.r uagsrnuaftI{o IrrBItqKo
sfiurqye qi naM'srKr{, roroBurrM runou, cnurcr'roi 4o6u. Tolry ir.rn i nBa:x\arr4 3a
ueo6xi4ne reorpa$i'rno ra$irccl'aarl4 xoq re, IIIo 3aJrururznoc6 ai4 oelraeesnoro
KOJII.ICf, K,'lAJIOBXl]IA.

flepma rpyna mofl.l.n, IUIaH s rcoi ir,t h 3n$rt. :Ha,\oa,rrbcn B ccMr.t xi,rone rpax
ei,q laicra PoNfeu, [poru cena Or<crcruneqr. Mafixe nci notu:ru pocxnuyri na
nori. CaNra serr4xa MorrrJra Mae raxrd posuip: nucora 6,5 MerpiB, AiaMerp 32,5
rrrerp. Hanrolo l,torr:rz pirvax. Motl.ira pocKollalla.
3 qiei rpylu rilrxz q.s Mofr4Jra He 3aopIoer6ct, perrrra, a6o :oncirr, a6o
HaflonoBrrrry 3pI{Ti ltn]ToM. Bcloro 'rrorun - 82.

[ppa rpl.na rrrorr{Jr 3rlaxoAlrrbct Ha oaI{H ni.uouerp 4ani ua cxi4. nporr.r
cela flycrooifirinr<n. Morr.r:rr pocxr.i4ani rex na nori. Bcix r,aonul - 1 3 6. 3 unx
13 rienur<ux uorrJr He 3oprolorbct. Caua 6irirrua - "Crapura uorula", sircora ii 9
r'r. aiaverp 36 rv. Bci eeJtfirci raorurn pocronaHi.

Tperr rpyna - 6irr cena B.-EyAru. Moru:ru pocicruyri ira nraro, vacruua
sKoro oxo[rena BaJroM. Ban HeBrrcoKLIit - 2-3 M., Tqfnerbcr noua4 aaxignulr ra
nir4eHulru cxmraulr. (Ha nin4ni nin, ua.iNe, gnurqeuafi). Ha nienoui ta ra cxoAi
BaJr rrruerr,cr noreM, LLIicrb MorLIrr 3naxoAar-ucx n xinqi BaJIa, oAHa AocI.rrL
nemrrca (nucora 6 u., giauetp 36 u.) orovena pinvar<on. OcrairHi Ha cxiA niA
nury. Morsru nci po:pnri. Bcroro ix - 36 worwl

Ha rorrry x rpaBoMy 6epe:i 4o:ruura pivxr.r Cyrra, nporr4 cerra Bosxinqi,
3naxo.{rrrbcr qerBepra rpyrra Moru:r. Ei:rruricrl norr,u (rcix ix - 73) pocr<ugana
na no:ri. Caua 6inrua "Koporyrlzua", Bl{cora iJ 10 Ir,t., ,qial\aerp 35 Iu., ra Ir1e
rrorlaa Aectror MarreubKr.rx 3r{axoAlrrbct s rici. Berlaxltx MofIrJI, IrIo He
3aopmrorbce - n'r ru. Bci noHu pocronaui.

Ocrauuifi apxeolori.rHr.rft narrr'.rrrrux, rqo rlE o6cd4ynaru n 6aciiini p. Cyul,
qe ropo,qlrqe cera KocrsH,rl4uono. lopo4Iaule 3HaxoArrrbct rex I{a [paBoMy
bepesi 4ornuu p. Cynz, ua ropi, na rino siA .qoporu, qo fi4e ua ropy.

lopo4lrule yxn:rre ueserrlKllft nprruor<1T riifi rpboxryrrt{K. Ha nisAeHuo-
cxi,{nrouy 6oqi sanin 3oBciM HenoMiTHo (I{efi 6ir o6nalnerr'cx) na ocrannix
gnox 6orax nouirno Ana p.raN naria. Ba;rlr,4yNe nonconani. Ky:rrrypnoro ruapy
Ta 6yAb sKux qepenKis He sHaft,qeHo, fopoAltule 3aoproeBcr ni4 oropoq.

To4i N, nirimy 6yra AocliAxeua rqe oAHa rpyfla MofEJI 6ins c. Eacirxr.L
Moruriu rycro poc(nAarri sa no:ri (nriaro). Bcix uori.u - 87. Bci 3aoprcrorr,cr.
Posnip cavoi 6imuroirraoruru ra.rzft'. suco'ra2 u., Aialrerp 16 n.

Bi,q 6arartox l.ton.{JI 3ar H ul4Jlr.r cb rinsrH xoeri nrtvr-t.
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1 Cctu oxeacoe ,\,fl,O ropoanqax u {ypranax a :eu,re Cerepr u u w.3ua.l,.ewuw a uctoputt /
/ 9epxaroecrxe ry6epHcKrie BeaoMocrn. - 1872. - Ne45. - C.2; JlrcKopoHcKui B./l fopoaurla,
KypraHbr h.[lrnr!!r6re (:vueaire) BaJrr,i, Haxcatrquec:r e 6acceftHe p.Cyrr,t /l Tpyabr XI
Apxeo:rornvecnoro cbe3aa, - T.l. - M., 1907; Cauoxeacoa,Q./I CenepxHcxar :eu,rfi Ir ceBeprFe
no ropoA[uraM r4 Mof[ raM. - M., 1908; Iltrourrcxan B. CxllQu AuenpoBcKoro JrecocrenHorc
Jleso6eoeNlr- - K.. 1968 ra imr.

t Maxapeuxo H .lopo.{uua u lgprarur florrarcroii ry6epnur (C6opuur ronorpa$H.recxrx
ceeAeuuft). - llolrasa,19\7;On trce. Oruer o6 apxeo.notlrvecKlrx accneaoBaHt.rxx s norraecxoii
ry5epuuu z 1906 r. /l }dseecrus.Ili:lrtl.eparopcKofi apxeonon{.{ecrofi xor,rucclrz. - 1907 . -Bt ts.22. -
C.38-90 /c 64 prc. a rexcre/.
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ВЛАСЕНКО В.М.

ПРОБЛЕМА ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 рр. В УКРАЇНІ
НА СТОРІНКАХ ПАРИЗЬКОГО “ТРИЗУБА”

Досліджується проблема голодомору 1932-1933 рр. в Україні за
матеріалами українського тижневика “Тризуб”, що видавався Державним
Центром Української Народної Республіки у Парижі у міжвоєнний період.

Людоньки!.. (що це я -
сплю?)

Вбила дитину свою…
З холоду, з голоду я

збожеволіла…
Людоньки!.. (що це я -

сплю?).
Олександр Олесь

В останні два десятиліття інтерес до вивчення голодомору 1932-1933
рр. як в Україні, так і за кордоном посилився. Оцінку йому дали міжнародні
фахові інституції та вищі органи влади України. У 1988 р. комісія Конгресу
США, а наступного року міжнародна комісія юристів на чолі з професором
Сандбергом визнали голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського
народу. У 2003 р. Україна звернулася до Генеральної асамблеї ООН з
пропозицією дати оцінку цій трагедії. Вже за часи незалежності Президентом
України було видано декілька указів про започаткування Дня пам’яті жертв
голодомору, відзначення пам’яті померлих від голоду та визнання голодомору
геноцидом проти українського народу. Нещодавно Верховна Рада України
дала подібну оцінку цій соціальній і національній катастрофі.

За останні роки проблема голодомору в Україні знайшла своє
висвітлення у наукових працях, публіцистичних роботах, на сторінках газет.
Вийшло декілька всеукраїнських і близько двох десятків регіональних
збірників документів, в тому числі по Сумській області1, Лебединському
району2 та навіть по окремих селах, наприклад, с.Северинівка Сумського
району3. На сторінках фахових видань публікуються численні роботи, що
стосуються різних аспектів цієї події. Триває дискусія між вітчизняними і
зарубіжними (з Великобританії, Італії, Німеччини, Росії, США, Японії)
дослідниками щодо визначення причин, суті (трагедія чи геноцид) і наслідків
голодомору, відповідальних за його здійснення, кількість жертв тощо.

Незважаючи на посилення інтересу до цієї трагічної сторінки
українського народу, деякі її аспекти і нині залишаються невідомими або
недостатньо дослідженими. До таких належить питання висвітлення
голодомору на сторінках української емігрантської преси, реакції еміграції на
цю подію та організації нею допомоги своїм співвітчизникам на батьківщині.
Саме тому актуальною є тема висвітлення голодомору 1932-1933 рр. в
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Україні на сторінках емігрантського тижневика “Тризуб”, що виходив у Парижі
протягом 1925-1940 рр.

Хронологічними рамками роботи є період кінця 20-х років ХХ ст., коли
на сторінках часопису висвітлювалися питання хлібозаготівельних кампаній,
згортання непу, початку колективізації сільського господарства, опору селян
політиці більшовицької партії на селі, та середини 30-х років, коли по
завершенню голодомору еміграція зрозуміла масштаби і наслідки
демографічної, соціальної і національної трагедії.

Об’єктом дослідження є паризький тижневик “Тризуб”, що видавався
представниками української еміграції, близькими до Голови Директорії і
Головного Отамана Військ Української Народної Республіки Симона
Петлюри, а після його смерті - до Державного Центру УНР в екзилі.

Предметом роботи є висвітлення на сторінках “Тризуба” питання голодомору
1932-1933 рр. в Україні.

Мета автора полягає у тому, щоб на основі аналізу змістовної частини
публікацій на сторінках українського часопису “Тризуб” розкрити інформаційні
можливості тижневика щодо висвітлення голодомору 1932-1933 рр. в
Україні. Для реалізації цієї мети були поставлені такі завдання: з’ясувати
тематику, склад авторів та редакційну політику тижневика щодо висвітлення
голодомору початку 30-х років, встановити ступінь репрезентативності,
інформативності та достовірності публікацій часопису про голодомор 1932-
1933 рр., розкрити джерелознавчий потенціал публікацій про цю трагедію,
висвітлити заходи української еміграції з інформування міжнародної
громадськості про голодомор, організації нею допомоги своїм співвітчизникам
в Україні. При написанні роботи автор дотримувався принципів
об’єктивності, історизму і системності, використав  загальнонаукові (аналіз,
синтез), загальноісторичні (проблемно-хронологічний, історико-
порівняльний) і джерелознавчі (внутрішня і зовнішня критика джерел,
бібліографічний опис) методи дослідження.

Автором статті проаналізовано публікації тижневика “Тризуб” за 1928-
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1934 рр., які стосувалися голодомору 1932-1933 рр. Їх згруповано за
тематично-видовою ознакою, що дало можливість визначити коло проблем
цієї трагедії, які перебували в центрі уваги редакції, авторів та дописувачів
часопису. Усі вони вимагають критичного аналізу, що і дає можливість визначити
їх об’єктивність, інформативність, репрезентативність та наукове значення.

Загальна кількість публікацій у “Тризубі”, які прямо чи опосередковано
стосуються голодомору, сягає близько 450. За видовою ознакою вони
поділяються на передовиці (редакційні статті без підпису), статті,
повідомлення, огляди більшовицької і зарубіжної преси, огляди листів з
України, офіційні документи різноманітних українських емігрантських
організацій чи міжнародних установ щодо голоду в Україні, хроніку,
оголошення, звернення, заклики, відозви до емігрантів про допомогу
голодуючим в Україні.

*   *   *
У 1925 р. на XIV з’їзді ВКП(б) було проголошено курс на

індустріалізацію. Кошти для її здійснення партія вирішила взяти на селі шляхом
його колективізації. Форсовані темпи індустріалізації передбачали й швидке
усуспільнення селянських господарств. Керівництво партії свідомо пішло
на згортання нової економічної політики і відмовилося від курсу на економічну
рівновагу.

З метою накопичення необхідних для індустріалізації коштів держава, з
одного боку, - знижувала рівень заготівельних цін на сільськогосподарську
продукцію, оскільки була монополістом у цій справі, з другого боку, завищувала
ціни на промислову продукцію, яку споживали селяни. За допомогою так званих
“ножиць цін” держава забирала до половини доходів селян від реалізації продукції
на ринку. Використовувалося і посилене оподаткування селян-власників, що
також давало відчутний приплив коштів до казни.

На XV з’їзді партії, що відбувся у 1927 р., проголошено курс на
колективізацію селянських господарств. Невдовзі почали здійснювати
хлібозаготівельні кампанії силовими методами. Відмова від економічних
методів управління і перехід до силових під час хлібозаготівельної кампанії
1927-1928 рр., тиск на селян призвели до провалу хлібозаготівель і
продовольчої кризи у містах. Селяни не хотіли здавати хліб державі. У
хлібозаготівельній кризі Й.Сталін звинуватив не всіх селян, а лише “куркулів”.
Під загрозою перетворення непокірних на “куркулів” (ворогів радянської
влади) селян примушували здавати хліб за невигідними для них цінами.

У 1928 р. в Україні і на Північному Кавказі стався великий недорід.
Незважаючи на відчутне скорочення запасів хліба, держава посилила
хлібозаготівлі, які здійснювалися силовими методами. У деяких регіонах
України почався голод4.

Українська еміграція уважно слідкувала за подіями в Україні, про що
свідчать публікації у тижневику “Тризуб”. За 1928 р. хлібозаготівельній
кампанії було присвячено дві редакційні статті (№№6, 32), загрозі голоду на
Півдні України - одна (№44). У статті “Хлібні фабрики” йшлося про
організацію в Україні радгоспів. Наголошувалося, що під вивіскою “хлібних
фабрик” відновлюється панщина, яка є модерною за формою, але гіршою за
суттю. Наслідки цього могли бути такими: “або посадять на “хлібні
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фабрики” сільсько-господарських наймитів, які будуть працювати не маючи
жадного права на землю і на продукцію її - хліб; тоді хліб буде, але це буде
- панщина, кріпацтво, рабство. Або віддадуть землю колективам чи
окремим господарствам, на певних умовах, - тоді не завше буде хліб”5.

Інформаційно насиченим у тижневику є блок - декілька рубрик, які
можна визначити як огляди більшовицької, емігрантської та зарубіжної преси.
У рубриці “З життя й політики”, яку вів у часописі Валентин Садовський
(В.С.), публікувалися матеріали про радянську Україну, що базувалися на
аналізі більшовицької преси. В них зазначалося, що радянська влада визнавала
недорід 1928 р. в 11-ти південноукраїнських округах, що охопив приблизно
чверть території і шосту частину людності республіки. Автор огляду
зауважував, що хоча радянська влада і визнала факт голоду в Україні, проте у
більшовицькій пресі про це є лише поодинокі повідомлення. Навпаки, більше
уваги приділялося питанням поширення на селі 2-ї позики індустріалізації
(“Вісті”), здійснення хлібозаготівельної кампанії (“Вісті”), стягнення єдиного
сільськогосподарського податку (“Экономическая жизнь”)6.

Один огляд у “Тризубі” присвячений висвітленню голоду 1928 р. в
Україні міжнародною пресою. Його автор наводить свідчення понад десяти
американських, англійських, іспанських, німецьких, швейцарських газет,
звертаючи увагу на однакову подачу фактів голоду урядовими колами Києва
і Москви, проте різну оцінку цього явища та заходів влади з ліквідації голоду.
Так, за словами О.Шліхтера, на Півдні України і в Молдавській АСРР  голодує
732 тис. селянських господарств. Селяни самі намагаються врятуватися від
голоду, чинять опір радянській владі або тероризують радянських урядовців
і місцевих комуністів. Інформація з Москви підтверджує кількість голодуючих
сімей, проте наголошується на величезних зусиллях партії ліквідувати голод
- влада харчує на кошти уряду 225 тис. дітей, безкоштовно роздає хліб селянам
для відгодівлі їхньої худоби7.

На сторінках тижневика з’являється повідомлення про створення
Комітету допомоги голодним в Україні. В ньому йшлося про ініціативу
Генеральної ради Союзу українських емігрантських організацій у Франції
щодо створення спеціального комітету, який би займався організацією
допомоги голодуючим співвітчизникам. 4 грудня 1928 р. такий комітет був
створений. До його складу увійшли професор О.Шульгин (голова), генерал
О.Удовиченко, І.Косенко (заступники), М.Ковальський (секретар), Г.Келлер-
Чикаленко (спеціальний делегат комітету). Комітет поставив собі завдання
з’ясувати розміри голоду в Україні, інформувати про нього міжнародну
громадськість, налагодити стосунки з міжнародними організаціями, які могли
б надати матеріальну допомогу або організувати акцію допомоги, у
подальшому влаштувати збір коштів для передачі їх цим організаціям з метою
відправки до України8.

На сторінках тижневика подавалося пояснення щодо особливостей
пересилки допомоги голодуючим в Україні. Повідомлялося про вагу (не
більше 5 кг) посилки, розмір мита за пересилання певних видів продуктів
харчування, характер (не торговельний) посилки, заборонені до пересилки
товари (шовкові тканини або речі з домішками шовку). Посилки слід було
здавати на залізничні вокзали. Вони повинні бути перев’язані мотузкою з
фіксацією на вузлі сургучною печаткою. Тариф посилки залежав від ціни і
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ваги. Обов’язковою була наявність спеціальної декларації9.
Найбільш об’єктивною і репрезентативною була інформація рубрики

“Хроніка”. Вона мала такі підрубрики, як “З Великої України”, “Газетні
звістки”, “У Румунії”, “У Франції”, “На українських землях” та інші, які
містили різноманітну інформацію з радянської чи закордонної преси про події
в Україні. В них подавалися лише факти - результати здійснення
хлібозаготівельної кампанії, відмову селян здавати хліб державі, брак хліба у
великих містах України, запровадження карткової системи на картоплю у
містах, голод в окремих місцевостях країни, несплату селянами єдиного
податку, селянські заворушення (опір селян), карні експедиції проти селян,
смертні вироки селянам за вбивства більшовицьких агітаторів та радянських
урядовців тощо. У підрубриці “У Румунії” подавалася інформація про недорід
в Україні, примару голоду, повстання селян проти політики більшовиків10,
“У Чехо-Словаччині” - про доповідь В.Садовського “Сучасна господарська
і політична ситуація на Совітській Україні” на засіданні Українського
республікансько-демократичного клубу у Празі, в якій йшлося про економічну
кризу, виступи селян проти радянської влади, що супроводжувалися
національним, “жовто-блакитним”, як називали його більшовики, рухом11.

Сталін мав власний рецепт подолання хлібозаготівельної кризи. Він
наполягав на заміні принципу закупівлі принципом продрозкладки, тобто
перетворення надзвичайних заходів у систему. У червні 1929 р. було введено
планові завдання по хлібоздачі з розкладкою на село за принципом
самообкладання. Тих, хто ухилявся від поставок зерна за визначеними
сільськими сходами розмірами, сільрадам дозволялося штрафувати у межах
5-кратного розміру вартості хліба, що підлягав здачі. У разі несплати штрафу
майно боржників продавалося з торгів. За груповий опір розкладці
передбачалися конфіскація майна і депортація засуджених за межі республіки.
Адміністративний тиск на селян дав спочатку бажаний для більшовиків
результат хлібоздачі, проте він призвів до деградації сільського господарства.
Винними в опорі хлібозаготівлі знову визнали куркулів. Вихід з цієї ситуації
більшовики вбачали у суцільній колективізації села. На листопадовому 1929
р. пленумі ЦК ВКП(б) Сталін висловився за здійснення її протягом року12.

У 1929 р. на сторінках “Тризуба” було вміщено 2 передові статті,
присвячені проблемам сільського господарства в Україні (№№36, 41).
Голод 1928 р. знайшов своє висвітлення у рецензії П.Ф. (імовірно Панас
Феденко) на брошуру французькою мовою. Автор рецензії стверджував,
що не втрати  озимини (85%) через заморозки, а примусова хлібоздача
навесні 1928 р. стала безпосередньою причиною голоду. Проте
катастрофічний стан сільського господарства не став на заваді владі, яка
у 1928 р. зібрала хліба на 32% більше, ніж у 1927 р.

Лише у листопаді влада визнала голод і задекларувала організацію
допомоги в першу чергу дітям. Проте і через місяць ця допомога не була
надана. Автор рецензії навів вислів голови ВУЦВК Г.Петровського про
допомогу московського центру: “Що-до допомоги голодуючим, - ми
розраховували, що на цю мету треба асигнувати 67 міл. карбованців; проте
нам урізали до 42 міл. карб., але й це хочуть тепер урізати й не додати ще
5 міл. карбованців” (“Комуніст”, Харків, 7.ХІІ.1928)13. Йшлося про
забезпечення хлібом в першу чергу адміністративних центрів, війська та
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апарату управління в Україні, село ж залишалося напризволяще. Цим, на
думку автора, скористалася партія, організовуючи селян у колгоспи: “Це
новочасне повторення “воєнних поселень” Аракчеєва дуже захоплює
комуністичних діячів, які думають, що саме тепер настав час здійснення
їхньої утопічної програми. І тому читаємо в комуністичній пресі реляції
про те, як на голодній Степовій Україні організувалося в грудні 1928 р. 24
нових колективних господарств та ще мають закластися 135 колективних
господарств із 2000 родин, з площею 27.700 гектарів (“Правда”,
10.І.1929)”14.

Питання продовольчої кризи, голоду, політики партії на селі
піднімаються як у традиційній рубриці “З життя й політики”, так і у новій
- “Факти й цифри”. У другій з посиланням на радянську пресу подаються
кількісні показники різних сторін життя України, зокрема, число колективних
господарств, допомога “недорідним” округам15,  відповідь селян на терор
влади. Так, за останні місяці минулого року лише в журналі “Комуніст” подано
інформацію про випадки терористичних актів майже в усіх регіонах України.
Наведемо лише деякі з них:

- Могилів. с.Юрковка. Забито члена сельради і поранено 2-х товаришів
(11.ХІ).

- Умань. В с.Небалівцях протягом 2-х тижнів спалено 24 господарства
незаможників, що приймали участь у хлібозаготівлі (13.ХІ).

- Балта. В Окнянському районі побито голову сельради за
оподаткування. В Андріївському районі поранено голову сельради.

- Сталіно. В с.Олександрівці, Авдієвського району стріляно у вікно
голови сельради і підпалено хату й повітку за підвищення сільського податку
(15.ХІ).

- Артем’ївське. В с.Балбасівці спалено будинок голови кооперативу і
стріляли в уповноваженого по заготівлі хліба (24.ХІ).

- Суми. В с.Кондратівці спалено будинки секретаря сельради.
- Винниця. В с.Нижня Кропивна забито активну біднячку, члена

сельради, що доносила на куркулів…16

У рубриці “Хроніка” публікувалися матеріали з радянської преси про
селянські заворушення, розстріли селян за акції проти комуністичних
активістів, відомості з емігрантської преси про діяльність Комітету допомоги
голодним в Україні тощо.

У 1930 р. розгортається примусова колективізація селянських
господарств. Однією із складових цієї політики стала ліквідація господарств
заможних селян, основним методом “соціалістичного будівництва” -
ідеологія класової боротьби. Механізм хлібозаготівель знову був використаний
для розколу села. Ізольована за допомогою хлібозаготівель верхівка села
підлягала економічному винищенню і депортації. Це створювало атмосферу
залякування, в якій тільки і можливо було, на думку більшовиків, провести
суцільну колективізацію. “Верхівку” села важко було визначити за
економічною ознакою, тому щодо неї застосовувалися і політичні гасла. До
“куркулів” зараховували тих селян, які використовували найману працю у
минулому, перебували у петлюрівських чи білогвардійських військах,
антирадянських партизанських загонах. Таким чином штучно розпалювалася
соціальна напруга. Держава не тільки сама здійснювала експропріації
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куркулів, але і примушувала це роботи селян. Якщо ж незаможні селяни не
погоджувалися виконувати нав’язану їм роль і приєднувалися до протестів
проти колективізації, тоді їх могли оголосити “підкуркульниками”, що тягло
за собою розкуркулення17. Лише між 20 лютого і 15 квітня 1930 р. було
виселено за межі України 20793 сім’ї, 113637 осіб. Така політика призводила
до зменшення кількості селянських господарств. У 1930-1931 рр. зникло 282
тис. дворів18. Зі збільшенням темпів колективізації зростав і опір селян
примусовому усуспільненню їхніх господарств. Для ліквідації селянських
виступів використовувалися війська Державного Політичного Управління і
Робітничо-Селянської Червоної Армії. Для підсилення колективізації влада
відправляла на село робітників. Такі заходи врешті-решт призвели до кризи
колгоспного ладу. Протягом 1930-1931 рр. редакція “Тризуба” досить
докладно інформувала еміграцію про ситуацію в Україні, здійснення
примусової колективізації, розкуркулення, селянські витупи проти
більшовиків.

У 1930-1931 рр. декілька редакційних статей були присвячені
“соціалістичним” перетворенням на селі. Так, в одній з них зазначалося, що
більшовики “безоглядно нищать хазяйство кожного селянина, що видається
їм заможнім, безпардонним способом тягнуть на налигачі населення у ті
колективи, на село висилають цілі хмари спеціяльних комісарів, агентів влади
і чека, набраних із зайдів, що їх така сила налинула на Вкраїну під крилом
окупаційної армії. Знущання над українським селянином не має меж.
Провадиться масове висилання селян по-за межі України. Рясно йдуть
повідомлення про судові процеси, розстріли. Та чи не частіше зустрічаємо
ми вияви селянського терору”19.

У статтях І.Липовецького йдеться про таке масове явище на селі, як
приховування селянами хліба20, про “успіхи” колективізації та репресії щодо
селян при її здійсненні. Автор наводить численні свідчення радянської преси
про методи запровадження колективних господарств, боротьбу з “куркулями”,
депортації населення, втечі селян до інших регіонів країни та за кордон,
забивання худоби (щоб не здавати до колгоспу), псування реманенту тощо21.
У статті Гл.Л. (імовірно Гліб Лазаревський) йдеться про “викриття” органами
ДПУ контрреволюційної організації у сільському господарстві - так званих
“шкідників” з наркомзему, Укрсельбанку, фахівців сільськогосподарської науки,
агрономів (О.Філіповський, Е.Заславський, К.Кононенко, Абдул-
Абдулаєвський та інші)22.

У традиційній рубриці “З життя й політики” аналізується радянська
преса, заходи партії із запровадження колгоспного ладу, ліквідації куркульства
як класу, боротьби з політичною опозицією, показано проблеми у справі
організації посівних і хлібозаготівельних кампаній23, постачання продуктів
харчування у міста, опір селян колективізації24. В.Садовський зауважував,
що політика партії на селі та боротьба з противниками колгоспного ладу
веде до повної економічної руїни та голоду25.

Чимало інформації про реалії життя у радянській Україні, перипетії
колективізації, карткову систему у містах подається у листах селян-втікачів з
більшовицького раю26. Листи селян з України аналізують Є.Г. (імовірно Євген
Гловінський)27, відомий український журналіст, секретар Громадсько-
допомогового комітету української еміграції у Румунії Дмитро Геродот28,
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І.Липовецький29.
У рубриці “Хроніка” відчутно збільшилася кількість повідомлень з

радянської преси про проблеми на селі. У 1930-1931 рр.  таких було 227, в
тому числі 156 повідомлень у 1930 р. Умовно їх можна згрупувати таким
чином: проблеми у здійсненні посівної і хлібозаготівельної кампаній, жнив -
61 повідомлення, колгоспно-радгоспне будівництво і пов’язані з цим
проблеми - 27, безгосподарність  (втрати хліба при зберіганні і
транспортуванні, брак техніки, загибель коней у колгоспах тощо) - 23,
продовольча криза в місті, карткова система, примус робітників заводити
приміські городи - 20, пасивний опір селян колективізації (забій худоби,
приховування хліба) - 19, селянський “терор” (виступи проти активістів
колгоспного ладу, вбивства або поранення радянських працівників,
комуністів, членів комнезамів) - 19, арешти, суди і розстріли селян за дії проти
радянських і партійних діячів, прихильників колективізації - 17, відправка на
село робітників і комуністів для підсилення колективізації - 13,  розкуркулення,
заборона страхування майна заможних господарів - 7, заходи влади з
підтримки колгоспних активістів на селі (підвищення платні членам
комнезамів, страхування життя активістів колгоспного руху) - 6, решта -
повідомлення про посуху, передбачення голоду (2), примусове поширення
серед селян позики на індустріалізацію, неможливість селян повернути
позички,  заворушення на Північному Кавказі, втікачів з СРСР, відправка на
село спеціальних загонів для вилучення хліба, викриття контрреволюційних
організацій (2), ліквідацію наркозему УСРР, відвідування України українсько-
канадською делегацією тощо30.

Ці повідомлення радянської преси, надруковані на сторінках “Тризуба”,
свідчать про величезні проблеми на селі напередодні голодомору 1932-1933
рр., роль партії у дезорганізації та руйнації сільськогосподарського виробництва,
роздмухування класової ворожнечі між окремими верствами селян, між
робітниками і селянами, тотальному вилученні хліба і продуктів харчування.

*    *    *

Подібно до голоду 1921-1923 рр. радянська держава і на початку 30-х
років застосовувала терористичні методи хлібозаготівель з метою, по-перше,
мобілізації хлібних ресурсів, по-друге, терору голодом без розрахунку
одержання хліба. Об’єктом такого терору стали селяни певних територій -
України, Північного Кавказу, Північного Казахстану, в яких, між іншим,
українці складали більшість або відчутну частину серед усього населення
регіону.

Під час голодомору 1932-1933 рр. (на відміну від голоду 1921-1923
рр.) посухи в Україні не було. Катастрофа була викликана політикою партії
на селі. Під час хлібозаготівель 1931 р. було зібрано на 2,5 млн. пудів хліба
більше ніж у 1930 р. Проте хлібозаготівлі з урожаю 1931 р. продовжувалися
до весни 1932 р. В окремих регіонах УСРР не залишилося будь-яких
продовольчих і фуражних запасів. Спалахнув голод, який тривав до врожаю
1932 р. Голод, який розпочався восени 1932 р., тривав до літа 1933 р. Через
величезні людські втрати (понад 3 млн.осіб в Україні і до 1 млн. на Кубані)
цю трагедію називають голодомором. У постраждалі регіони керівництво
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країни направило хлібозаготівельні комісії, які не обмежувалися конфіскацією
хліба і саме завдяки їх діяльності в Україні смертність від голоду стала масовим
явищем. Були запроваджені кримінальна відповідальність за розкрадання
соціалістичної власності (йшлося про розкрадання хліба у колгоспах і
радгоспах), натуральні штрафи м’ясом, картоплею, а фактично забиралися
усі продукти харчування. Це означало, що терор голодом здійснювався
свідомо. Майже в усіх регіонах України реєстрували випадки людоїдства і
трупоїдства. Зтероризоване селянство не чинило збройного опору, як це
було раніше. У нього вже не було ні волі, ні фізичних сил для протесту.

У 1932 р. на сторінках “Тризуба” було опубліковано три редакційні статті
(№№13, 14, 28-29), присвячені окремим питанням голоду. У двох з них
йшлося про розстріл радянськими прикордонниками втікачів з України через
Дністер до Румунії, який набув широкого міжнародного розголосу. Про цю
криваву драму писали англійські, румунські, французькі, швейцарські газети.
Представники української еміграції підняли це питання на засіданні Дорадчого
комітету Офісу у справах біженців у Женеві, делегат Українського товариства
прихильників Ліги Націй виголосив доповідь про трагедію на засіданні
міжнародної Унії товариств Ліги Націй у Брюсселі. Обидві міжнародні організації
винесли по цій справі власні резолюції, про що повідомили секретаріат Ліги
Націй. Українські емігранти закликали Товариство Червоного Хреста
допомогти тим втікачам, які вижили у цій трагедії.

Одна редакційна стаття була присвячена голоду, що розпочався в
Україні. У ній зазначалося, що навіть “газети, які прихильно ставляться до
сучасних володарів України, не можуть не признати, що причина голоду
не в несприятливих природніх умовах, не в стихійному нещасті, а що голод
- то наслідок самої системи. Голод на Вкраїні то наслідок окупації
московської з її системою червоного терору, безглуздих комуністичних
експериментів, безмежної експлуатації природніх багатств краю,
безоглядного виснаження і нищення живих сил, нечуваної руїни сільського
господарства і всього народнього хазяйства завойованої й уярмленої
землі”31. Редакція часопису цілком об’єктивно визначила причини голоду
та його штучність.

Декілька статей у “Тризубі” були присвячені піднятій у редакційних
публікаціях темі кривавої драми на Дністрі. На початку 1932 р., коли
розпочався голод, кількість втікачів з України збільшилася. Румунська преса
повідомляла про численні спроби перейти радянсько-румунський кордон
через Дністер - поблизу сіл Серпень (була застрелена жінка з немовлям),
Пекарі, Резини, міст Бендери, Сороки. “Тризуб” публікував репортажі
румунських газет з місця подій. У передовиці авторитетної в країні газети
“Універсул” від 29 лютого зазначалося: “Вздовж Дністра совітські, збільшені
в останній час, частини організували на румунському фронті полювання
на людей. Після нелюдського знищення людей проти села Оланешти нові
масові вбивства мали місце навпроти Бендер. Чоловіки, жінки, діти, всі з
Молдавської совітської республіки, гонимі нуждою, голодом, холодом,
налякані тяжкими перспективами, які їх ждали, пробували втікти через
Дністро в Бессарабію. Це була їх єдина надія на спасіння, єдиний спосіб
вибратися із совітського пекла. Червоні солдати, викривши втікачів,…
розпочали полювання… на людей. Всю колону збігців було оточено і знищено
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рушничним і гранатним вогнем”32.
На сторінках “Тризуба” публікувалися звернення, протести-відозви,

комюніке українських громадських організацій у Румунії про надання
допомоги втікачам, заклики вплинути на СРСР з метою припинення
розстрілів тих, хто втікав від голоду33. Публікувалися протести, відозви щодо
підневільної праці в СРСР. Про це свідчать меморандум Українського
пресового бюро у Парижі, який був поширений головою Дипломатичної
місії УНР у Франції, професором Олександром Шульгиним серед делегацій
Унії товариств прихильників Ліги Націй у Женеві34, та меморандум
Українського товариства прихильників Ліги Націй про умови праці в СРСР35.

Редакція тижневика “Тризуб” приділяла значну увагу питанню
висвітлення голодомору, терористичних методів здійснення колективізації
та хлібозаготівель. У рубриці “З життя й політики” подавалися аналітичні
статті про становище на Україні, провал посівної кампанії, руїну
сільськогосподарського виробництва, неврожай та голод, аналізувалися
рішення радянського уряду щодо вирішення продовольчої кризи, зокрема,
декрет РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про утворення насіннєвих фондів, в якому
йшлося про складнощі на продовольчому ринку, чим фактично визнавався
голод в країні. В.Садовський констатував, що у радянській пресі розгортається
кампанія цькування комуністів-українців, яка нагадує початок погрому, що
мав місце два роки тому у зв’язку зі справою Спілки Визволення України36.
Автор огляду радянської преси зробив висновок, що “Совітські матеріали
з виразністю і категоричністю, яка не зоставляє місця для жадних сумнівів,
констатує різке погіршення господарського становища на протязі двох-
трьох останніх місяців, погіршення, яке носить характер катастрофи”37.

Цікавим, на наш погляд, є аналіз доповіді академіка Птуха про
демографічну ситуацію у радянській Україні в роки другої п’ятирічки,
опублікованої у журналі “Вісті Всеукраїнської Академії Наук” за 1932 р.
Проаналізував доповідь відомий український громадсько-політичний і
культурно-освітній діяч Степан Сірополко. Він звернув увагу на те, що плани
суттєво відрізняються від реальної демографічної ситуації в Україні, зокрема
щодо рівня смертності населення: “З накресленого ак. Птухою плану
виходить, що постійний голод на сов. Україні, надмірне зубожіння всієї
людности, планове нищення українського населення російськими окупантами
надзвичайно сприяє життєздатності населення сов. України, а відсутність
ліків і медичної допомоги веде лише як-що не до повного знищення
смертности (від тифів і віспи), то бодай до значного ослаблення її
темпів…”38.

Про складне становище українського населення у 1932 р., здійснення
терористичними методами хлібозаготівель, визначення поняття “куркуль”
йшлося у рубриці “Листи до земляків”, яку вів К.П.Ніко (імовірно Микола
Ковальський - відомий український журналіст, емігрант, співробітник
“Літературно-наукового вісника” та “Тризуба”). Протягом року ним було
опубліковано більше десятка листів з аналізом ситуації в Україні, значна
частина яких була присвячена голодомору39.

Про винуватців голоду автор писав так: “Треба було встановитися
комуністичному режимові, треба було “соціялістичного ладу”, щоб Україна
пережила жахливі 1921-22 роки та тепер стояла перед загрозою



186 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№ХХІ-ХХІІ. 2007

обернутися в край, який голодуватиме хронічно. Наше прислів’я говорить
“неврожай - від Бога, голод від людей”. Свята правда, і що вона означає -
найкраще видно на нашому українському прикладові”40.

Редакція “Тризуба” подавала на сторінках тижневика уривки з листів з
України, які свідчили про розгортання голодомору. Листи пронизані сумом,
горем, болем за землю, людей, худобу. В одному з них написано: “Була в Н…,
у тітки та бабусі. Що там робиться! Та не тільки там, по всій країні…
Пустки з побитими вінками, руїна, бур’яни врівні з хатами, а де-яких хат
зовсім нема… Йдеш селом і людей немає, трава по коліна, не збивається
худобою, бо її немає. А увечері повертаються з поля змучені “раби”… Чорні,
босі з порепаними ногами до крови, з такими ж руками, вертаються з
буряків, сумні без співу, бо не заспіваєш після макухи…”41.  Такими ж сумними
подробицями рясніють свідчення тих, хто побував у Києві у серпні 1932 р.,
а після повернення поділився враженнями про побачене42.

Як і в попередні роки рубрика “Хроніка” насичена невеликою за
обсягом, але багатою за змістом інформацією з радянської або зарубіжної
преси про соціальну і національну катастрофу в Україні. Подаються дані про
хід хлібозаготівель, жнив і посівної кампанії, здійснення колективізації,
вилучення хліба у селян, безгосподарність у колгоспах, голод, втікачів з СРСР,
протести Союзу українських журналістів і письменників, Української жіночої
національної ради у Празі проти розстрілів втікачів з УСРР на Дністрі тощо.

У 1933 р., коли голодомор в Україні і на Кубані досяг свого апогею,
редакція “Тризуба” широко повідомляла українську еміграцію і міжнародну
громадськість про жахливу ситуацію на Батьківщині. Третина від усіх
редакційних статей в тій чи іншій мірі присвячена голоду або пов’язаними з
ним економічними, демографічними і політичними проблемами. І це,
незважаючи на те, що у редакції влітку виникли проблеми з отриманням
радянської преси43. У листопаді редакція зазначала, що “в центрі всього
життя українського сьогодня одне питання - і не може бути иншого -
питання про голод на Україні, справа допомоги голодним, врятування од
видимої смерти мілійонів наших земляків. Наше громадянство на українських
землях, по-за межами СССР і на чужині, повсюди виявило в справі кампанії
допомогової і протестаційної акції достиглість, організованість, не аби-
яку енергію й однодушність національну”44.

На сторінках “Тризуба” було опубліковано інтерв’ю О.Шульгина
паризькій газеті “Figaro”. Член уряду УНР в екзилі розповів про становище
в Україні та голод. Він зазначив, що “врожаї були добрі, і могли б з достатком
вистачити для прогодування всього населення, коли б з року на рік совіти
не збільшували примусового вивозу хліба. Вже на зіму 1931-32 р. вони
залишили селянам так мало хліба, що почався голод. Звичайно, той голод
не може бути прирівняний до того, який лютує на Україні зараз. Цього
разу майже все збіжжя у селян було забрано збройною силою, не дивлючися
на потреби самих хліборобів. Червона армія зайняла поля для охорони, щоб
ні один колос не було вкрадено…”45. О.Шульгин прокоментував виступи
французького прем’єр-міністра Е.Еріо про те, що голоду в Україні немає:
“Державний муж Франції бачив прекрасні оброблені лани, які охороняють
війська. Він хотів поінформуватися, він виявив бажання поїхати в село,
яке найбільше постраждало: і з властивим совітам цинізмом йому показали
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село, призначене для оглядин туристів”46.
У традиційній рубриці “З життя й політики” В.Садовський на основі

радянської преси аналізував становище в Україні, результати першої
п’ятирічки, запровадження паспортної системи у містах, встановлення нових
норм хлібозаготівель для колгоспів та індивідуальних господарств,
господарські передумови  голоду, перетворення селян на
сільськогосподарських найманих робітників. Автор зазначав, що радянське
керівництво хоча і говорить про ліквідацію куркульства як класу, насправді
переслідує мету ліквідації усього селянства: “Селянин, як самостійний
індивідуальний виробник із своєю психологією, із своїми продукційними
звичками підлягає знищенню. Він мусить обернутися або в колгоспника або
в промислового робітника”47. В.Садовський засвідчує, що замість “куркулів”
головним ворогом партії на селі стають “шкідники”, контрреволюційні
організації, тому у колгоспах і радгоспах створюються політвідділи. Для
роботи в них на Україні і Кубані направляються комуністи з Москви і
Ленінграда48.

Чимало уваги редакція тижневика приділяла публікації листів з України
або їх оглядів, листів від представників української еміграції. Так, питання
голоду піднімалося у рубриці “Листи до земляків”, в якій йшлося про те, що
голод є боротьбою “червоної” Москви з Україною49.

У листах з Женеви анонімного автора піднімалися питання про голод
в Україні та проблема міжнародних гарантій прав людини, солідарність різних
політичних сил української еміграції у справі допомоги голодуючим,
звернення до різноманітних міжнародних організацій (Ліги Націй, Товариства
Червоного Хреста) з приводу трагедії50. У другому листі йшлося про
обговорення на таємному зібранні членів Ради Ліги Націй доповіді голови
цієї Ради Мовінкеля про голод в Україні, юридичні і практичні аспекти реакції
поважної міжнародної організації на трагедію, звернення її до Міжнародного
Комітету Червоного Хреста про організацію допомоги голодуючим. Проте
“й нині через Міжнародний Комітет Червоного Хреста та через инші
установи можна пересилати допомогу голодним в “індивідуальному”
масштабі, себ-то направляючи її на окремі адреси”51. У листі зверталася
увага і на позицію російської еміграції щодо голоду. Питання про трагедію в
російській пресі піднімалося, але жодних комітетів з допомоги не було
створено, заяв про голод, в тому числі до Ліги Націй, не подавалося52.

Співробітник “Тризуба” Семен Нечай прокоментував на сторінках
часопису лист-оповідання уродженки Київщини Марфи Стьобалової, яка ще
до революції 1917 р. виїхала до США, а під час голодомору 1933 р. відвідала
Україну. Показано жахливі картини тогочасного життя у Києві - численні трупи
на вулицях міста, “пухлі” люди на вокзалах, у рідному селі Писарівка на Поділлі
- “весь мій рід за останній час вимер голодною смертю, десять хат”, людоїдство,
полювання на людей (“одна жінка разом з сусідою забила свого 16-літнього
сина , якого вони разом і з’їли”), організація “сліжки” за Стьобаловою,
починаючи від приїзду до Ленінграда, по Україні - закриття церков53. Редакція
часопису опублікувала уривки з кількох листів одного селянина з
Чернігівщини до свого родича на еміграції. Вони засвідчують жахливий стан
українського села, голод, численні смерті людей54.

На сторінках “Тризуба” публікувалися комюніке, звернення, відозви,
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відкриті листи до керівників європейських держав і міжнародних організацій
про допомогу голодуючим в Україні. У відкритому листі до прем’єр-міністра
Франції Іван Рудичів стверджував, що вислів Е.Еріо “голод в Україні є вигадка
німців” у газеті “L’Information” від 1 листопада 1933 р. - це глум над пам’яттю
тих, хто вже помер від цієї жахливої трагедії. Виявляється, пише автор листа,
люди вмирають в Україні не від голоду, а через німецьку вигадку55.

Подібний зміст має відкритий лист відомого українського політичного
діяча, науковця Ольгерда Бочковського до Е.Еріо. В ньому зазначалося: “Чого
варті всі ці большевицькі гіганти, зразкові комуни, колхози й т.д, коли вони
збудовані ціною такого нечуваного жорсткого терору, жахливих жертв,
скатованих і замучених на смерть!.. Ось через що, високоповажний пане,
ваші слова похвали й захоплення з приводу большевицьких досягнень в Україні
є страшною наругою, нечуваною хулою перед трагичним маєстатом
сучасної недолі українського народу”56.

Публікувалися листи представника УНР при Лізі Націй О.Шульгина
до голови Монетної й економічної конференції у Лондоні Р.Макдональда57,
голови 14-ї сесії пленарного засідання Ліги Націй58, комюніке Українського
пресового бюро в Парижі щодо голоду в Україні59. Висвітлювалися заходи
комітетів з організації допомоги голодуючим в Україні60, подавалися заклик
Громадсько-допомогового комітету української еміграції в Румунії про
допомогу голодуючим61, відозва редакції журналу “Гуртуймося”62,
оголошення про організацію і проведення Днів жалоби і гніву63.

У рубриці “Хроніка” подавалися повідомлення про голод в Україні,
заснування і діяльність комітетів з допомоги голодним в Україні у Бельгії,
Німеччині, Румунії, протести українських громадських організацій у Болгарії,
Румунії, Фінляндії, Чехо-Словаччині, відозви політичних партій і навіть
окремих українських діячів (Наталії Дорошенко)  про допомогу
співвітчизникам, листи з України, оповідання втікачів з СРСР тощо.

Не залишився осторонь національної трагедії і відомий український
поет, уродженець м.Білопілля, нині Сумської області Олександр Олесь
(Олександр Іванович Кандиба), який жив тоді у Чехо-Словаччині. Він
написав вірш “Голод”64:

Ввечері голову вчора одрізала
Галі… дитині моїй,
Вдосвіта, вранці сьогодні поснідала…
Що це я, що це я? Боженьку мій!
Так, я одрізала пилкою голову,
Думала: м’ясо я з’їм…
Думала м’ясо, а їла я коливо…
Коливо, коливо, бий мене грім!
Царство небесне їй. Ти не лишилася
В світі без мене сама,
Мати твоя не корилась, а билася,
Тільки… вже сили нема.
Людоньки!.. (що це я - сплю?)
Вбила дитину свою!..
З холоду, з голоду я збожеволіла…
Людоньки!.. (що це я - сплю?)
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*    *    *
Проблема голодомору 1932-1933 рр. знайшла своє висвітлення на

сторінках тижневика “Тризуб” і в перші після трагедії роки. У 1934 р.
інформації про голод стало менше, проте з’явилися більш аналітичні статті.

Про голод йшлося у трьох передовицях часопису (№№22, 27-28, 39).
Питанню співвідношення національного і соціального під час голодомору, у
боротьбі українського села присвячена стаття І.Липовецького. Автор,
аналізуючи радянську пресу і виступи керівників КП(б)У, звернув увагу, що
радянські і партійні лідери все частіше і відвертіше висловлюються щодо цієї
проблеми. За словами П.Постишева, з середини 1933 р. партія вела боротьбу
з “українськими контр-революціонерами”, які активізувалися з початком
суцільної колективізації. Український більшовик М.Попов стверджував, що
зі зростанням опору “куркулів” пожвавлювався український націоналізм,
“хлібною забастовкою в 1928 році українські селянські маси намагалися за
горло взяти совітську владу”, а В.Балицький про 1933 рік в Україні говорив,
що “це перші наші успіхи, перші наші перемоги”65. З цього випливає, що
терор проти українських селян за допомогою голоду мав національний
аспект. Винищуючи селян, які чинили опір колективізації, партія одночасно
вирішувала проблему з українським (самостійницьким) рухом.

У наступній статті І.Липовецького йшлося про експорт
сільськогосподарської продукції (збіжжя, сочевиця, горох, просо, пшоно,
гречка, м’ясо, масло, яйця тощо) та питому вагу України у цьому. Автор
доводив, що експорт продуктів харчування у 1931-1933 рр., в тому числі і з
України, мав для республіки жахливі наслідки - численні жертви серед
виробників сільськогосподарської продукції66.

М.Ковальський у статті “Становище на Україні” зазначав, що наступ
на українську культуру (душу України) через винищення української інтелігенції
супроводжувався наступом на соціальну базу українства - селянство (тіло
України) через колективізацію його господарств. Логічним наслідком
колективізації стали дезорганізація сільськогосподарського виробництва і голод
1932-1933 рр. Автор доводив це цифровими матеріалами. Він стверджував, що
“голод на Україні 1932-1933 рр. є наслідком совітської політики, а саме системи
колективізації і поневолення… Ясно, що ці два головні наступи на Україну, на
душу і тіло її, мусіли мати своїм наслідком зміцнене централізування керування
України і висунення на перший план Москви…”67.

Анонімний автор з Женеви присвятив свою статтю питанню вступу
СРСР до Ліги Націй. Було охарактеризовано перебіг подій на асамблеї
організації, звернуто увагу на виступи представників Португалії Кайро-да-
Мата і Швейцарії Дж.Мотта, які піднімали питання про поневолення народів
в СРСР і вимагали від радянського керівництва допуску міжнародної
допомоги голодуючим, поінформовано про акції Державного Центру УНР
(О.Шульгин) і посла до польського сейму (М.Рудницька) щодо вступу СРСР
до Ліги Націй68.

Питання минулорічного голоду, політики радянської влади на селі,
продовольчої кризи у зв’язку з голодом 1933 р., загрози недороду, зменшення
(скоріше, втаємничення і дозування) у радянській пресі повідомлень про
показники врожаю чи посівної кампанії піднімалися у рубриці “З життя й
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політики”69. У рубриці “З преси” аналізувалася радянська і партійна преса,
подавалися витяги з більшовицьких газет. У статтях йшлося про політику
партії на селі, хлібозаготівельну кампанію, давалася характеристика
оповіданню “Чужі і свої” французького письменника Анрі Барбюса, яке було
направлено для публікації в  піонерській газеті “Зай грейт” (Україна), проте
надруковане в органі ВКП(б) “Правда”. Письменник “по батьківські і по
братерські, як приятель і товариш” вітав українських дітей. Автор замітки
з іронією нагадав письменнику, який так само “добре” поінформований про
ситуацію в Україні, як і його співвітчизник Е.Еріо, що, незважаючи на
“досягнення” радянської політики, “більшість дітей і підлітків на Україні
складають поки-що все-ж українські діти і говорять своєю мовою і тієї,
якою друкується “Зай грейт”, не розуміють. Французький “приятель і
товариш” помилився адресою”70. До цього виду публікацій можна віднести
замітку “Цінне признання” К.Ніко про визнання керівництвом республіки
(Г.Петровський) існування в Україні голоду 1932-1933 рр. та кількість
людських жертв (близько 0,5 млн осіб за 1933 р. і близько 0,6 млн осіб в
період колективізації і розкуркулення)71.

На сторінках “Тризуба” публікуються рішення, резолюції, протести
українських емігрантських організацій щодо голоду в Україні. Так, Третя
конференція Головної еміграційної ради прийняла резолюцію про становище
в Україні та голод, в якій висловлено протест проти злочинної політики
більшовиків в Україні, політичних репресій, спрямованих проти національно-
свідомих громадян України, закликано продовжити “допомогову і
протестаційну акції” української еміграції і залучити до цього міжнародну
громадськість72.

У меморандумі Уряду УНР, поданому голові 15-ї асамблеї Ліги Націй,
відповідальність за організацію голоду 1932-1933 рр. в Україні і на Північному
Кавказі покладалася на керівництво СРСР73.

У спільному протесті поневолених Москвою народів проти прийняття
СРСР до Ліги Націй зазначалося, що представники Азербайджану, Грузії,
Північного Кавказу, Туркестану та України звинувачують радянський уряд в
організації голоду в Україні і на Північному Кавказі й виступають проти того,
щоб СРСР представляв в Лізі Націй їх інтереси і виступав від їх імені74.

Звинувачення в організації голоду і знищенні національно свідомої
інтелігенції в Україні на початку 30-х років, які забрали життя близько 10
млн осіб, висунуто керівництву Радянського Союзу у протесті Української
парламентарної репрезентації у Польщі щодо прийняття СРСР до Ліги
Націй75.

Постанови щодо засудження штучного голоду в Україні 1932-1933 рр.
приймали й інші українські емігрантські та міжнародні громадські організації.
У вересні 1934 р. це зробили Український центральний комітет допомоги у
Львові і Зв’язковий (Об’єднаний) комітет міжнародних жіночих організацій.
У їх спільному листі до голови 15-ї асамблеї Ліги Націй  зазначалося, що
страшний голод в Україні забрав життя понад 6 млн осіб, пропонувалося
вплинути на Радянський Союз з метою організації допомоги голодуючим в
Україні з боку міжнародних організацій. Лист від першої організації підписали
Василь Мудрий і Мілєна Рудницька, другої - Ішбел, Корбіт Ашбі, Аш Ван Уік
та Клара Гютрі д’Арсіс76.
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Редакція “Тризуба” вміщувала на своїх сторінках звернення до
представників української еміграції про надання голодуючим співвітчизникам
грошової допомоги. В них повідомлялося про організацію 29 жовтня дня
жалоби, збір коштів та адреси комітетів допомоги, що приймали пожертви
для голодних в Україні. Так, у 1933 р. на ці потреби було зібрано декілька
тисяч франків, які переслали в Україну, звідки надійшли листи з вдячністю
за врятування від смерті. “Несподівано отримали 100 франків, - писалося в
одному з них, - є ще люди, що змилувалися над нашим нещастям… Тепер
купимо в крамниці “Торґсіну” муки, рижу, картоплі, сала. Бо-ж тепер на
базарі не можна купувати навіть картопляних лушпайок з-під поли, як
давніше продавали. Думаємо, що цих 100 франків нас врятують на цілий
місяць. Хай Бог благословить тих, хто нам цим допоміг…”77. Зауважимо,
що емігранти самі мали невеликі грошові статки.

Дещо меншою за обсягом інформації про голод в Україні 1932-1933 рр.
стала рубрика “Хроніка”, проте зросла кількість повідомлень про участь
українських і міжнародних організацій у справі допомоги голодуючим в
Україні. В них йшлося про акції Міжнародного комітету з допомоги
голодуючим в СРСР (Відень) під керівництвом кардинала Теодора Інніцера78,
обговорення питання голодомору в обох палатах англійського парламенту79,
участь української еміграції в Румунії у справі допомоги голодуючим в
Україні80, діяльність Бельгійсько-українського комітету допомоги
голодуючим81, вивчення у Лондонському університеті питання про
колективізацію сільського господарства в СРСР та її наслідки82, акції протесту
українських емігрантів у Греноблі83.

Редакція тижневика “Тризуб” приділяла увагу питанню голодомору
1932-1933 рр. в Україні і в наступні роки, проте кількість публікацій з цієї
теми зменшується, що пояснюється зміною ситуації в українському селі з
середини 30-х років.

Отже, основні результати дослідження можна сформулювати таким чином.
1. Стан вивчення голодомору 1932-1933 рр. в Україні на сторінках

українських емігрантських видань взагалі і паризького тижневика “Тризуб”
зокрема є низьким. Залучення матеріалів емігрантської преси як історичного
джерела при вивченні національної трагедії початку 30-х років є  недостатнім
і далеким поки-що від потреб сучасної історичної науки. Взагалі тема вивчення
голодомору українською еміграцією міжвоєнного періоду і висвітлення цієї
трагедії тогочасною емігрантською пресою потребує синтетичного
дослідження.

2. В цілому редакція тижневика “Тризуб” оперативно реагувала на
соціальну, національну і демографічну катастрофу 1932-1933 рр. в Україні.
Ще до її початку публікувалися роботи фахівців у галузі економіки і сільського
господарства, які засвідчували катастрофічні зміни на селі внаслідок
здійснення терористичними методами хлібозаготівель кінця 20-х - початку
30-х років, винищення заможної верстви українського селянства, примусової
колективізації селянських господарств. З наближенням голодомору кількість
публікацій про нього зростала.

3. Інформація про становище сільського господарства напередодні і в
роки голодомору, про сам голодомор, що подавалася на сторінках “Тризуба”,
була достовірною. Основними джерелами її отримання були радянська преса,
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рішення радянських і партійних органів, опубліковані виступи керівників
країни і республіки, листи від громадян УСРР, свідчення втікачів з СРСР.

4. За тематично-видовою ознакою публікації про голодомор можна
поділити на такі групи: передовиці (редакційні статті); спеціальні роботи,
присвячені загальним питанням політики більшовиків на селі та конкретно
голодомору; огляди радянської (іноді емігрантської і зарубіжної) преси (цьому
присвячені рубрики “З життя й політики”, “Факти й цифри”, “З преси”);
листи до редакції, приватні листи з України, редакційні огляди листів з
України, свідчення втікачів з СРСР про голод; звернення, комюніке, протести,
відозви, меморандуми уряду УНР, міжнародних й українських комітетів
допомоги голодуючим в Україні, українських емігрантських і міжнародних
організацій щодо голоду в Україні; оголошення про проведення акцій протесту
проти політики більшовиків в Україні та допомоги голодуючим.

Найбільшою за обсягом поданої інформації про голод та питань, що
пов’язані з цим жахливим явищем, була рубрика “Хроніка”. В ній без
коментарів подавалися лише факти про різні сторони життя українців
напередодні і в роки голодомору. Абсолютна їх більшість запозичувалася з
радянської преси, хоча редакція часопису зазначала, що знаходити
підтвердження катастрофічного стану українського села було важко.

5. Публікації про голодомор 1932-1933 рр. на сторінках “Тризуба” є
репрезентативним джерелом, яке займає важливе і в той же час унікальне
місце в усьому комплексі джерел з історії голодомору. У часописі було вміщено
великий за обсягом і специфічний за змістом матеріал з різних аспектів життя
в Україні наприкінці 20-х - на початку 30-х років і в першу чергу про
голодомор. Незважаючи на певну ідеологічну спрямованість тижневика,
подані у ньому матеріали є достовірними й об’єктивними, що реально
відображали хід організації й реалізації штучного голоду не тільки як засобу
боротьби з приватницькою ідеологією українських селян, перетворення їх
на сільськогосподарських робітників, але і методом політичного упокорення
українського села. Саме еміграція вперше звернула увагу на те, що напередодні
(як превентивний засіб проти національної інтелігенції, яка могла вплинути
на громадську думку українських селян) і під час здійснення колективізації
розгортається боротьба з так званим “українським націоналізмом”,
починається згортання політики українізації. Публікації про голодомор 1932-
1933 рр. в Україні на сторінках еміграційної преси взагалі й паризького
тижневика “Тризуб” зокрема були найбільш інформативними і повними на
той час у світі.

6. Проведене дослідження свідчить, що часопис “Тризуб” може стати
предметом наступних розвідок окремих аспектів історії голодомору початку
30-х років в Україні. Це - діяльність міжнародних й українських комітетів
допомоги голодуючим в УСРР, заходи української еміграції з поширення
інформації про голодомор в міжнародних інституціях та інші.

_____________________________________________________________

1Голодомор 1932-1933 років на Сумщині / Упор. Л.А.Покидченко. - Суми: Вид-во
“Ярославна”, 2006.

2Ткаченко Б.І. Під чорним тавром. Документи, факти, спогади. - Лебедин: ВВ “Білий
лебідь”, 1994.

3Іванущенко Г. Голодомор 1932-33 років: очима свідків, мовою документів.
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VLASENKO V.M.
The Problem of Starvation of 1932-1933 in Ukraine on the Pages of Paris “Tryzub”

(“Trident”)

There is investigated the problem of starvation of 1932-1933 in Ukraine on the materials
of Ukrainian “Tryzub” (“Trident”) weekly edition which was published in Paris by the State
Centre of Ukrainian People Republic in the inter-wars period.
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XI{T,IO B.B.

AOKYMEI{TI4 IIEHTPAJIbHI4X AETXABHI,IX APJilBIB YKPAIHA IIPO
pvx ollopv v 3oHI BIffCbKOBOTO yIIPABIIIHHS IIIA IIAC

TTTMEIIbKO-OAIrICTCbKOI OKvtIATIIi (1941-1943 pp.)

Ananisynmucn dorcyueumu qeHmp(mbHux depcraeuux apxi eHux ycmaHoc
Vxpaiuu no nidninbHo-naprnu3oH cbKouy ma uaqiona't icmuqvo y HanptMax
pyxy Onopy y marc soauifi. soui eifrcarcoeozo ynpaetiurn nid vac Niaeryaxo'
Sawucmcuxoi oryna4ii Vxpairt u.

Teua pyxy Onopy na or1'noBauifi HiMI{SML repuropii yrpaiulr e oAIrIrM 3
safi6irbrr po3po6neHlix rttlraus icropii Bem'rroi Bir:qzsusuoi riftnu. flpore
cr4creMHoro aHarisy neluxoro o6cary AoKlMeETaJIEIrIix Axepen 3 npo6neMlz, tKi
36epiraror6cr y rlenrparbHl4x apxiBax yKpalHtr (I{eurpamuolt'ty aepxalnoMy
apxiBi fpoMaAcbKnx o6'eAHaHb yKpairul - L{.{A|O, I-{eHrparb}IoMy AepxaBHoMy
apxiBi Birrqrx opraHiB Bna,qli ra yrpaBniHHt yxpainu - I{ABO), na cboroAui He
ripoBe,qeHo. lloAi6nufi Axepero3HaBrrrfi auaais cnpEqruMe 6ias[r |Jria6ororry
BLcBiTneHHro icropii pagrHcr'Koro fliAfiirr'Ho-naprlr3aHcbKoro ra Ha-
rlioHa:ricruqnoro HarptMiB pyxy Onopy y pi3nIIX periouax olg'roBauoi VIcparnz.

V crarri aHa,riryrorbct AoK)'r{eHTtl ra ltarepia,lil ueurpa-nlHux apxieHnx
ycranou Yrcpainil qoAo pa,qtuc;Koro pyxy Ollopy ra Ai-smuocri OVH-VfIA y rax
seauifi soui nificr,xonoro ynpanniuna - cflacnlix Xaprinclrifi, ,{oxeqrxiit,
Illraucrr<ifi, r{epiririncrrift ra Cyucrrift o6iracrrx (.4ad - 3BY). [ana po3BiAKa

uae na ueri npocrexlrrl.I oco6Jlr'IBogri po3MfurleHu-f, qiei Aor<ptenraqii no Qou4ax
apxinin, s4ifictrrrru iI roracuipiraqito, ncrauonnru piBeHb BlacBiTnennx piruilx

acnercrie icropii pyxy Onopy y perioui.
Cepea nireparypl4 3 o6pauoi rIpo6JIeMarI4KI4 3a3uarruMo reMarl'I'rHufr

nea26.rya1 I 1/{AIO, n xrcor'ry nepedueni {ougu ra orperli cnpaau s icropii [pyroi
cDiroBoi sifiHlrl, nyririrur< no I{,{A|O, B tKoMy rro4a€rbct ro6ixHa
xapar(TeprrcrrrKa 4oryueuraqii ni4tinrnurin ra napuran2. Kpilr roro, 3ra,4aeMo
Ko.nerT n""e suAana-x : arali:or't AoIty*neurin s icropii.IIBFoi Cnitonoii siftI a e
apxiruux ycraHoBax Yxpaiur. Y nrollry, KpiM ycbofo iuuroro, Koporxo
oxapaKTeprr3oBaHo AoKyMeHrI4 pyxy onopy3. Aua,ris'qesx{x 4oxyr'aeurin
rleHTpaJrr,Hr{x ,qepxaBlrux apxinin s niAnilruo-napra3aficbKoro pyxy- y 3By

HaBeAeHO TaKOX B AOKIMeHTaJT6HI',IX 3olpHi4Kax 3 lCTOpll OKp9MI4X OOnaCTeIr

Yxpaiuu ni4 uac BerMKoi Birwl:nssoi niiHd.
V I{eurpamnoMy AepxaBuoMy apxini rpouaaclxtzx o6'e4uaub yrpainn

s6epiraetca inaqua rcinrr<icrr Aorryenris s icropii pa'qtHc6Koro niAnimno-

rraprr{3aHcbKoro pleq' y 3BY Y ftofo iboHAax 3ocepeAxcy€rbct ronorur.rji uacvn
gorcyuenrin naptr3arcbKlrx saroHia ra niAni.nlnr'ix oprauiraqift, a rarcox gnirlt

o6nacrnor roLdrffiB (o6rouia) KII(6)Y lqoao tx aiffnnocri. ,{orylrenraqix nernmlot

fiaprrrcaHcr'Kr4x 3'eAuaHr gocepeAxeua r oxpeuux QoHAax, Api6HI'Ix 3arouin ra

4unepcifiuux fpyu - B o6'e4uanoIr'ry (bosai 130. y UAA|O 3HaxoAlrrbct

4orylreuraqir rraprl.tsaHcbKlrx 3' eAuaur, rpr,ox o6:racrefi r<onqlrnroi 3BY

- 
Z{tnno Aonodu,uw Bateumunoeuu - acnipaum rcaQedpu scecgimHboi icmopii

Xanxiacaxozo uauiouq;auozo nedazozivuozo filieepcumemy iu.IlC.Cxoeopodu'
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I io l{epuiriecsriii o6:rac'ri: AoKyMer{rr.r rlepniriecr,ro-I}oirr{rlcrrriofo

t.tap]'u3aucbKollr 3'c;rnauxx (tfong 6:l), Qepuiriecrxoro lrap ri{3aHc6iioro 3 eAHilHHrl
"3a Eom-,,rciauluiry" ($ortg 92), 9epuiriaclmoro [apr].{3aHclnoro:'erTll;auul
irvr.M.l{oqruSnscrroin (rfou,4 93). 9eprrirircnxoro llaprr.r3aHcbKoro s'e4uaua*
ineni llonyapeuxa ({ oua 9,i), llapru:aHc'rxoto :'e4naniu ir.rerri XpyqoBa (c|orrr
7B) ra 9epnirincrr(oro [aprr.r3auclrcorc :'e4nauur inielri Borreurca (c]roul B6). llo
Cl,l,rcuriii o6racri: 1-oi Yrpaincrroi raprn:aHcsnoi .queisii iMeHi 4eivi fepor
Pa4racr,xorc Coro:y lenepa-u-r,raliopa C.B.Konnaxa (C,wcrrie ltapfr.r3ancb(e
3'egnarnu) (Ooru 63) r:a 3'e,urars;r Ynpaiilcr,rux raea,repiiicl,lclix naprr43aHcbrotx
:arosin (SoHA 56).  l lo , {oneqsr i i i  (Crar incslc i f i )  o6lacr i :  rory}. i (Hr lr
rrapru3arrcLroro:'c4aaHnn iu.l.@.Bopoeuxa (rfoul 72). Ilo Xapnincmiii'r'a
Jlyl"anclriii oSraorsx y Li[AfO loK!]ierirarbr{r.rx cnigoqr u rrpo 71i*lr,Hicrr
naprr{3a}tcbKr4x 3'e.qna b ne eutgreuo. 3a rlopt'.toto lloK}.Merrrr.r r/ru)riHa logi:rull
ira: :nira ra panopru llpo 6olioey ra preepciriHl' nixrnnicr;, 1 sxrzx r"iicrlt r r,ur i
xapar(Tepiicrr{Ka oryiraqiliuoro pe)ro{M}'. cnircr<q crcoSosoro cKral1}r cnr4cr{r,i
n5urux.71e:eprnpil,oco6onicnpann,ei4otutocriaaorpvxrarrHrrnpoAoBolrbc':]a
Ta 6oenpunaciB. 3yc'lpivacrtcr ral(o)l( .ll:tcrvBaH H r : i rrrunr'ru s'egtlaituxvlt ta
oKpeNrr4Mr4 3aror{aM}t, "flricr]BaHnr ra po3rropqxeuox ]kpaiHoritoro mta61'
napru3arrcbKofo plxy (VlIitIP), rporoKojil4 :5opio, i! piurenul, 6oiioni :rn,; rir.
cuoraL[r xonari;{upiR ]ra oKpehrux Siiiqiu. V rotg.TeH rax uaeogu'l:r,cx 6araro
CTaTI{cTI't:ilrliX AaFIrlx IIpO KIJ1I'KlcTb 3iliaxleHofO MaliHa olq/nallTiB. HlMeqbl(lJX

BTpar l./ rcxniqi ra >rrsiii cani. xpouixa tio;1iii, icrop-'ir oKpelrftx ? c.4rlarrb.
xapaKrepfi clr.rKa p;nepoiillrlrx peiAie roulo.

Ili .qonylrenlr ("v qi'liouy eoniL noc.q.rb glirilrriL \.rparrep rqrc 71i;:il.uiclr,)
uir -lac rifisu uanpaBrsJri{ct B oc}rolIrovy,lo YIIIIIP [narpurna4, cnpaar.r $oHlin
63, 66,72]. Y rrnadi Aorrcceunr o6po6:r:r"'uacr, inrf opr,raui* y:ara.ri,uionrlracr i
ua il ocaogi rrrcarl4cl aoroerAni 3arrlJcl(u [f(r nonoxeHHc Ha o(yrroBaFiItx
repuropixx ra uapru:anoi,xai pyx ;o Flapognoro rouicapiary o6opclu CPCP.
Bi-{BI{. innc:llr .qo KoMiIIrepHy. i lic.rs o6rro6ru aolt}'},reH'ra. rqo nanxo4a:ru rii
nal)Ti4JaHcbKHr. ;  c-r . r ' r f , l rL.  ncpc.qa3xnHCi -(o i r .urx crplxrrp.  rovl  1 t1i , r . rso, ' l r  r r ,
YilIIP (rono apxiaoeaue y t[Af'O n $ongi 62) :anurua.,nrcs B oc]ioBHou]
ra arrlu i si..rovoc ri npo ir :i-rursr ric i s rlr oprau i rarriro rriin HsaHcb(ofo p\ \) y uinorn.
.rr<i cr,ra4auucl 6e3nocepgAnbo B inra6i5.

3eiru repiniruqrBa flaprlI3aircbKux s'egnaHr inogi nanpae:rxlllot .uo UK
I{11Y, y.qi:roeogcrBi qroLo uoriu raroxt s6epit'arorr,cx. Tan, y rf ougi i (Sona {K
KIIV) r6epirarorr,cr crerrofpaMrr l\oHeceHb rep'inauryma tlepnirinci,to-

Bo:rnncnroro fiaprlsar{c6Koro :'egHaarla, e xxl4x N{icrurscl xapaKTeplicruxa
3aranbHoro cranoBr4ula rraceJreuHt na orynoeauiii r{epuiriouuui, craul
napr lr3aH c br(o ro ra ni^lri,rsH*lro pyxl'.

Iiicla orpaqrorausn n YIII P tii ;loxyvert'ru He ni,qpa3y lrorpafintrli Ha
s6epiraHnr y L{JlAfO. flerxi cnpanu (n ocuonaolty ri, y ;lrtnx uicrlrrulcb crrr4cxlr
geaeprupie ra spaauuxin) nepe6yna:ru y HKBC, iauJi HalpaBrtnllcs ao KoMicii
rro o[paBax Konrxlnix rapru:au Berur<oi Birqusutuoi riiiuu npu Pagi Miaicrpil
(I'M) yPCP 3niru, n lxax lrasoAujrncs eiAor4ocri npo xapaxrep orynaqifiHoro
per{uMy ra 3noqr.rHu naqacric, qacro florpanJlfi:ru 4o Yrpaiucr,rcoi pecly6-
dxancrxoi xorricii :r yparJBaHHr s6xrrie ra :nowreil, :anoAisnrex uirreqsxo-
cf aurucrcr,rr.rlrl gasoiiosttuxa,vu, a6o Ao Kotuicii: icropii tsenaxoi Birqugu-sHoi
niiilu npu AH YPCP 3 qux oprani:auiii,qoxpeurri naAXoAr4m4 Ao rraprifiuoro
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apxiay Iucrmyry icropii naprii npr I_{K KITV (nnui - t[AfO). ix o6,e4nanur v
QoHAi.r [oriarocr lrr{rrre Ha rtoqarKy 50-x poxin XX cr.

,{oryrteuru HeBerrrKrx flaprrtaucbKr.rx aaronin ra 4lrnepciiinxx rpyn n
oxpeui lbonllr y MA-fO ne nu4ileni, a:uaxogrrrca a o6,ea"arrouy Oorrai i:0.
I{efi $oua 6yn cSoprr.ronauufi y 1981-1983 pp. y po3yrrbrari o6,e4uaaux
4oxynaenrin 34 Sou4ie L\,{AfO ra cnpaa, rri ira4ifrr:rn :ro 

't[IAfO 
nig Ko^aicii y

cfipaBax Nolzrunix r,aprr.r3a' upr.r llpesugii Bepxonuoi pa4a ypCp ra leqrux
iumr.ix yctanon. 3a ceoiM xapaKTepoM qi 4orylrenru HaraAyrorl cnpaBl4
napru3aHcbKr'rx 3'e4naur l 'rieio .mEme pisnaqero, rqo TJT rrepeBa*arorB :raranrHi
]!ira 

nlo dr.,rluicrr, a icropii orperr.rux 4raeepcifi sycrpivarorr,cx suavnro plArrre.
9Tlrrrl9rb r{rix cnpaB raxox.HanpaBrrrracr nigpasy 4o VIIIIIR Aeruci - jro I_lK
KIIY llic.nq o6po6*n n YIII|IP Aor(yMerrrn ,qp16'r.tx naprurancrxr.rx sarouin
[-epe,4aBaJrrzcr B ocHoBHoMy ao Korrricii no naprtr3alraM npr.i pM ypCp vr't ;oFIKRC. A rNe eti4cil, nicls sa,rexnoro olpauioBaHnr, Borrrr HaAxoArr:ir{ Aonaprifinoro apxiny. ,,{exd I qux cnpan ua4iiiunra ,qo L\,{A|O .mme y g0_x porax
XX cr. Ilonpanga, uaft6i:*m nosui siAor.rocri lpo gia:rluicrr, ,r"uanro^
rraprr43ancLKax.sarouir s6epiraroru ne y IflAIO, a r o6nacHrax apxinax. y
I[{AIO y Qouai 130 apxinonaira B ociroBrroMy ra {orcyr.renraqir, xxu n'ug*o4rnu
y SopMi enirin .qo VIIIIIP 6egnocepegnr,o ni4 vac or<ynaqii o6racreft 3BV- A:re
ni4pasy nicrs ix Bri3Bo.rrenur po:cni4ynannxlr 4ixnruocri fiaprr.r3an Ta
nfinimnrudn Ha oryrroBaur{x repr4Topi-ax saiuanncr nepenaxno vicrleni o6rouu.
Ao Hnx, raKHM qr.rnoM, y repiog g 1943 lo 1946 p. nagxoprala gnirua
4orluearaqir nip repinur.rqr:na orpeur.rx sarouin, rxi gixlrz na ik repr.rropii. Ha
ocnoni qnx:siris rr,rcarrzc_s saranrHi snirrz 4o IJK npo 

"ra" 
,ria.riou"o_

lg4ryqclroi 6opom6u n oxynonanifi o6lacri. Bonr.r apxinJea,rrzcr noriu y
f{lAfO ($oua 1), rx npanrno, n onraci 22 (4oryru"rm ocb6oruo.o 

""nrorrv 
,i

oprauisaqif,uo-iucrpyxropcrxoro ei.uAiry IIK KII(6)y npo rianiriluo_
naprusancrxrai pJx). caua x snirua 40nynreHraqi.r orperrari:aronin :6epiraerrcr
r o6nacHux apxinax. Ha ii ocnoni 4nr YIIIIIP ra 4* Konicii no uaprra3aHcbKoMv
pyxy cruraAamrcL mlrue i<oporxi :aralrul ni4orrtocri, n.ntux nratyoarnrc_r oco6oeaii
crna4 sarony, s6nrrut, .*ri 6ynn uaueceni orynanranr, cnrrcrll peKoMeHAoBaHux
,4o Haxopor rorqo. Hanpr,rxna4, y Xaprincrr<omy o6.nacnouy apxiri no4i6ui
sara,irsrri gnirrr.4rrr YIIITIP y nanrrgi xonift sycrpivaromcr y girnifi 4orqrrrenrardi
6ararrox naprnsancrrcnx garouin?,

{ony'rrerralrui cnigvennr fipo naprrnaucrraft py:< s o6racrgx 3By
3HaxoArrBcr, TaKUM rrr4noM, He Jrrlrrre y cnpara,r Qougin naprrasarrcrxrx s , e4naul
ra o6'e4nanotry lpouai 130, Kpiu qiei opurina.nruoi goxyuenraqii, rqo HaAifirl,ta
6esnocepe4nro ni4 naprrsan, y IflAfO apxinonana :nirua 4orlwenraqia
n i4<oHT po:*ulr< {K KIW oprauin, ae xapaKrepr.t3ye ruca opraui:aqi.r ni4nia*ro-
Eaprr43aucbKoro pyxy. Birouicrr no4i6nrx cupan snaxo4arrcr y $ongi 1 s on[ci
22. B ocnornorvry qe snirri o6rolrin KITY Binpa:y nic[s russorenus o6racreft
Ha BHMory I_\K o6xorrlu r:a l"ricr,xxouu crBoproBaJrr.i rcolricii no :6upaanro
AoKyMeHrairrHr.rx varepialin nepio,4y orynaqii, y rouy .rr,rcni npo 4ir,rinicru.raprrzsan r:a ni4ninnr8. .{elxi uarepia:rrz ra4xogranra ei4 uaceriexnx, innri - ri4
6e:nocepe4nix gi,auin ni4nirmHo-rraprrBatrcBKoro pyxy. ,{o qloro ea.ny-ra:racr ft
snirna 4orgtreurauir orgraiiiiuoro nepio4y. 3i6parry ra yrara.m,ueuy in6op*ur{iro
o6nonx uanpaa:rr,ru Ao I-lK KIII ae aona norir44pxir1oa;racr. IIb :fyrancrxin
(Boporirunorrpagctxifi) o6nacri 4axi npo ni.qnirrnx ra naprra:an, .rri na4iftmnlr s
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o6rouir, :naxogx-r'r,ca 1,$oHli 1 (cnpaau 182-192, onuc 22). ,loueltbKiii o6jracri
- crpanax 511-537 (oirnc 22), C,vnrcrxifi - 542^51A @rmc 22). Xaprinc;xii.i -
516-6A4 (or'Lec?,2), r{epairilct liili - 626-657 (onuc22). Bigonoori upo li.rpirri,rrui1
ra n aprr43aHcr,xzr i  pyx, qx npaBuro, o6'e 4n; ' ra,ruor n ei luny snirul
4orplenraqio lreprrlux ceKpcrapiB o6]{orriB npo pvx Orropy ua oKylloBa ux
repimopixx (euxonaHy y ny6.riuucruvnolry cra;ri). I{piu ganrlx npo p1'x Ouopy^
y 3Bi Tax odxonis orucr/Torbcrl oco6nr4Boc li oxynaqiiirorc pe)Kalr]: 3-rroqr.lHll
naqacrin. I{piu roro, y Hr4x HaBeI(eHi cnacru oco6oaoro cxrraay ui4ri.rsHnx
o6KoMiB Ta paiiKoMiB. oco6oBi c[paBrr ix neprurLx ccxpcrapin (uanpuxlal.
i.Eaxyriuay Xaproni, O.I(praurrca y Cyvax rouo), riapnclr: icropii opralrisaqii
rirninru, rriru npo npopo6,reny poSory roqo. Ha ocnosi r(rix Aanux )' llK
cxta/Ialu 3afarbr-ll ctlucirr{ [aI]TLr3aIt (ruonpaoga-, .{tritre ryx, rro 61'a qlqgoat
Kil(6)V)'ra cnncxu rigrrhrHarir no o6:racux )kpaiilri0. Y crrpaei 146 onucy
22 4)on.dy iJt: I{ny Micrrarbc.s nit{cyMlloea ei;loivricrr, 1946 p. :rpo Ijs,rr,rricrr,
niAni,r,'rg y Ilopouriloerpa.4csliiii, Cr:r,rinclxiii, C.v'.lrcuiiii" Xapxiecr,riiii ra
Liepoilincr,rci fi o6:racrlx.

V Oo4qi I-{K KfiV :ycrpivae rrca 4orqrreH irr rir. rn<a Ha.1iliuna ui4 y<acrirmil
pyxy Onopy 6e:nocepe4uLo uiA qac eiiiuu. Boua rancnt r{oHqeHrpyerbcrr B
of l ro3Id\ , f )  s orr laci  21. Ue s 6i . rsurocr i  ounart t iu rui i i ,  r (epi ' . l l ] . rurBr ot{FcNrr ' rx
ni,4ni:rsHux paiixorrie ra odnollis lpo ii 4il.nr,uicrlrr, cregorpaMn JcrreoeHr,
ronarrgr.ipir rapllrsanclnux s'egnaus, *lci ,qi.elri.r ,v 3BY (uanplrnraA, y cnpani 53
onuci' 22 9epHiriso-BorzHclnolo :'cgnailu), exclrur guc.noraliii lapru3aHor,xlrx
:aroHie no pi:nux paiiouax 3BY, rxi rralxol{r.1rrr lo III{ s YilJl1/irr, :eirn
KOt\{al.lAIrp1B 3afoHlB', -.

Ei: rlruiclr,4oryuenrin li,1ni.rsuirrie ra napr.iran. rxi 4il:rir -v 38{ y t}on1i
1 :oceperlxerio n onnci 22. Ilo iHruH\ onr,cax FoI{14 3,'eipiqarorrcr (bpa!},renrapHo,
Br.:r*lxolr e onuo 19, Ae riicuarr"cs gritra 4o;,.y,,tet traqir Lleprdriucr,rcrrc nigni,m;rorn
o6rouy. Bci i5 enpaa oruloy uicr'.alu trporol{olra -qaciaa-ns o6r.ou;; a cnpaBa 14 -
cirinr,ne :acigar*u oSxovy: xorrlicaparfl{ naprltaHcbxorc:'eguauar O. M" Ca6ypom.

f{aHi npo xonconro.nr.csre ri4ni:u-r l o6.uacrlx 3BY y I{{AIO :occpegxreni
n ocroenouy y $on.qi 7 (IKCMY), cnucax 2, 3 i 10" 3a rf opvoro ta grurici or',r rts
goxl'venraqix nogi6na .qo AoKyrueHTaIIii napriinoro ni,Ini;r:r.s. Hacruul'
, ' t o r ( yvcH i i t sc r i lH ( )B . r f i r b rR i rHnpu i t i t nbH ic rbKovcovoJTbcLKoron ian i . rn r1p i ru l r
o6lacr.ax 3B-{ cxra;IeHi nxe nic:t-s BIt3Bo.reHHrr: cnpa,tn 42, 121 (onac 10) - 1,
Cyucrr<iii o6:racri; crpanu 50, 122 (owrc:10) - r{epuir-incsxi-;i; cnpasa 87 (onuc
1 0) - Bopolrralonrpa,qclrifi; cupasr 111 I'a 123 (ottuc 10) - Xapxincr'xifi. Y qux
rnirax nigni:rlunx paiixoir.de ra o6xo'r'rie JlitCA,4V uaeogmrc.x gaui npo lix.usnicm.
oco6ocuf i  cKJia.4.  cteHot l ' )a\r i4 laci . (aHr ' .  xapaKrcpHcl i rKr. l  r , ro.J14Hia orynattLio
routo. 6a ar., eiaovoc r cit rrra-,on mto i npo n iani,'runr KoMcor\lo,'Il,cbk] opr a r i:auiur
" Motoda zaapdin" - cnrrcKtz .r,reuie ra ix oco6oni cnpaaara, Siorpa$iir5, sniru npo
Ai-s,'rrnicm. 3nirHanor<yuerraqir npo gan:c.uicu"'Monodol zeapdil" uanpaBntrracq
rre :rnine Ao IIKCMY a ft ao UK KfI! ge eor"Ia apxinoaaua y ni,tr,xox cnpaoax''.

Vgaranbriroro.ri .qarri npo p1x Onopy n o6:racrxx 3BV (m i uo rciii Vnpailri)
rtoxna sHalirlr y $ouai 62, gc apxinonana Aor<1'rrenraqix Yrpainclroro nrta6,v
[apr[3aHcbKofo pyxy. fk npanwro, ri 4onyueurrl, rqo HaAXoAunIr Ao y IIIP flig
qac l ! i i r rN r . i i :  orpeurrx uaprHraHcbKHr'  lcrosig ra t t ipni , rut tnx rpl 'n.  nic,rn
Ia,qcxHofouf lpaurcBoHrrrHaIpJBJrnjr t lcb/ ' lo i l |urrc ipyxryp. rouy y ai , ro Roacr r i
YLLI|IP soTrra He saaurrraluc.n. fioxlnreuraqla VLfil1P,'ratuv 'rr,rHoM, po3KpriBae
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cwcr>KA cTApoBUm. ENXXI-XXIL 2007 r99
oprar:i:aqiro napru3aHcLKoro pyxl'n Yxpaiui ] uilrovy. A:re inogi T),r Bce nr
Tparrnrrorrcr soirHi cnpaeu oKpeMrzx ni4uilluax oprani:aqiii, HanprrKnar
C|'ucmoro ni4nimnoro o6r<ouyr 7.

-,- IIde orurvror {ou,aor'.r IIAA|O, 4e :6epiraerrcx 4orc;nrenraqin pyxy Onopy y
3Bl e ro:reKrlifiiruii Soug 57. V urony 3naxoArrbcr ro:rerqii aoryrntenrie rro
nignirmlro-naprilsancbKoMy pytly B o6lacrxx 3BV, u1o ragiilu,rn 4o ronexqifinom
(f-ougy: o6nacnux apxinin: cnpana277 (onuc 4) - no Cyrucrxifi o6lacri, cnpaaa
280 (onuc 4) - Xaprincrxifi, enpal a22I (onuc 4) - [oueqrniii, cnpas a263 (onuc
4) - Jlyr-aHcsxifi, cnpaea 286 (onr.rc 4.1 - t{epniriactr<iii. V ul4 x cnpaeax Micu r.lc.s
:ara,rssi aaui npo oprani:auiro nianilrHo-napru3aHcbKoro pyxy, :rirra npo
r<i.mKicrr sHurqeuoro lraftna orquanrir, cnracxa nigni:rbnr.rris'rouo. V 6insuroiri
ni.rnagnir ue ronii gsiris o6racnzx rconiciii npo oxynaqifinrft penciM, trlo
aanpannuuca go I{K.

.{oryvenris : icropii uaqioualicrr.rnoro piaqy OYH-VIIA s o6jracrxx 3BV
y $AfO Ha.{3BnrrafiHo rr.ra:ro. Yci ronn rpoQeiiri. ,{onpleura.nrHi cni4verrul
npo 4ir,TbHicrr HaqioHanicrin yl"roano noNna no4i rraru na2 r,uga. fio repuoro
ltu ni4rocmiao ni4or.rocri npo naqioua;ricnrwmi pyx, xci suaxo4x-mcry,{oueiemrn<
naprifiura< ra napm:anctxra< ,qi-{qie. !o rar<ax voNcra niguecnz cnpaay 300 onzcy
46 qpouay 1 - gonoaiAry 3arrlrcKy IIK KII(6)y "IIpo nocuteunn 6opoma6u s
yrcpai)acurco-uiueqaxuttu uaqiouanicmauu no o6tacmnt Vxpaiuu" .Y Hifi rr,ricrsrbcq
saranuri rigorrocri npo 4iarnuicrt VTIA ua Vlcpatri (n ocHoBHoMy y :axipprra
o6nacrn<), orucyerrca ii rarnn<a. llo 4ix.,nsuocri YTIA n 3BY y cnpaei ueuae nivoro,
riano4rrrca mrure onpeni 4ani npo cyci4mo ei 3BY {uinponerponcrrty o6:racrs.
e1gn*ar.r namnena\,r AorqMeHToM, 4e no6iuuo sra4yerucr npo 4i*rouicrr yTlA y
3B{ e cnpara B39 onlrcy 46 Son4r 1, 4e nicrrucr lonoei4ri sanr.rcr<u tK KII(6)y
npo nmconanru pimerr BI([I(6) npo 6opom6y s 6argepiruicna p1xov. Tyr no6ixcno
BKa3yer6cr npo mict clrurrKi{ : YIIA y Cra.niucrxifi o6:racri. Y scix iHmvx
no4i6nux cnparax uona ii,qe npo 6opou6y na saxiauift Yxpai'ui.

II{e ognvu Br{,qoM ,qoryMenrin OYH-YIIA y I{IAfO e opurina;rsni
gorqvelrr uaqioHaricriB, .mci norpa 4rfi Ao plr( pa,qfficrrrzx naprusari. ix ranoxc
,q/r(e Marro, B ocuoBuor{y BoHrr 3oc€peAx}rorbcx y @ouai 62 (YffIP) ra 57 (apxinna
Korexqi.r). Xoftr{x imrurx cni4reno npo ,qir.,nrnicm YIIA y 3BV ne u.rm:relro.

y IdAAfO, Taxr.M rrrnoM, na croroAuilruifi 4enr s6epiraerr,cr Benr.rKa
r<irmricm cnpar s in$opuauiero npo gi-emHicrs pyxy Onopy a o6.uacrn< 3BY Boru
Ha,4xoArrn{ n apxin s pisnux oprauisaqii. V 6irnruocri nuna4rin qe reirua
AoKlMerraqir Berr,rKrrx ra MaJrrrx raprr4 3arrc6Klix 3aronia ra ni4nirnuux paiAroMiB
i o6xouin, Ii euorpelrnru y calrocrifini $ougiz a6o nolricrrznu y ginono4crno
crp)4cyp, Ao rKrix HarrpaBJrrnncr qi rnirlr. B ocHoBHoMy ao cnpan I_{K. I{i
AoKy\.renTrr cnorna ni4o6paxarors oco6:r[socri opranisaqii ra 4ilnruocri
paArr{crrofo pyxy Onopy ua repuropii 3BY

Ha siAMiEy siA UAA|O, y qlouga.\ IlenrparibHoro .qepxaBHoro apxily nlnrga(
oprauiB Bra4r ra )'rpaBJIiHIUI Yxpaiull GIAABO) .qor<Weuril no ni4ni:ruo-
rraprrraHcEr{oMypyry s 3BY Mabxe lrelaa€. Bi.inmicrb cnpaB, nci croq.rorrcr onyuaqii,
crora,qae Ai:rooo.qcrro opra.nin or<ynaqifiuoi nnagra (Peftxcronicapiary Ytgparua,
fexepan-Korrricapimy Boruni ra lloAirris roqo) ra xola6opaqionicrin. l$tNe pig6o
y Hr{x 3faAyerbcr npo 6oporr,6y 3 paArncr,Kr.rM naprr.r3aHcbrr,rM p}xoM, zrne
KoHKperHr4x Aauux fipo ftoro cran ra gi.a;rniqrr uelrae . e4r.ruurra $ouAona, ae
s6epiraemcr inlpoprraauir npo paAfiHcrrurii pyx Ouopy n o6lacrxx 3BV, e
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xonercuiitnuft Sosa 4620 g aoxweiiraqierc Kol{icii no Bemrdfi BirqusqtHiit niftIi.

{r Kouicia 6yna y'rnopeua sa pimeuruu !K KII(6)V y Nonrui 1943 p. i go mororo
I944p. gtr;ftnpuei44id nponarau4lr ra arimqii IIK. 3 1944 p. i'i 6ylro repeAauo
Ao AraAer'rii Hayr< VPCP. V 1950 p. Kouicir 6yna peoprani:oraua y BoeHHo-
icroprunuft nig4i:r Iircruryry icT opi'i uaprii npa I-iK IOI(6)Y Y sn'xstcy 3 rI{M, rqo
Kor',ricis niAlopgaronlearaca I{K, ilai:roeoAcrso apxinonane y LinAIO (Soua
166), ar'e Ae.rxi cnpasr irepoAalaJrl.I ,qo !,4ABO. 3 nux i 6yno yrnopeuo
r<o:rerqifiurfi $o nll 4620 . .{ari npo napruoauclruii p1,n y 4oryrr.reurax Konicii
uecucrelrui ra nenosui. e ne6araro cupan-:ririn rouaH,uupin .qesr<ux
rap 43arrc6Krrx 3aronie Ao yI IIP. I{anpirx;ra4, y cnpasi 137 onncy 3 s6epiraemcr
snir npo Aiqrbnicrr 1-ro Xapxincrr<oro naprlt3ancrKoro 3afory. Y cnpasi 221
(onucy 3) r'aicrsrbcx paroprn ao YIIIIIP npo gitrlHicrr naprl*arr y Clvcrrifi
o6nacri. V Aencc< cnpasax nov iureni cnorall oKpeMlrx yraclruxi a nagru3al{cbKoro
pyrg'(y cnpani 203 orurcy 3 - cnora.rpr yracrufl{ie naprh:ancr,Koro pyxy npo 6oporr6y
Ha 9epuirinquui). 3oecir"r ne6araro 4orc,weHria 3aJMIIrLIirocr niciu Ai-qlcTlocri
nkni,rrrq. B ocuonuorry qe or<peui [poroKoJII{ gaci,aanl ni,urimnux o6r<oNriB ra
paifu<orrrill8. Ysarari, sMicr qlrx cnpan suauno oigpisHtemcg siA rtoAi6rurx cnpan y
IIAA|O. Y 6irslnocri smraAKis rle.4xepera oco6l4crom noxoA)KeHHJI: cnora,ryI,
u1o,qenr{riKrr, Jrrrcrr.{, crenorpanru 6ecig oxpeuax oci6. V (pou4i apxieoeani r<insi<a
4r,rcepraqifi, nanncauux y neprni uic:rxnoenni Aecsrrapi.r.u npo ni4nimtrnfi p1x
y pi:nirx o6lacrrx orytorauoi Yrpainn, n rouy vr-rc:ri e 3BY1e.

. Bigor,aocreii rqoAo aixmuocri OVH-VTIA y 3BY y 194 i -1943 pp. y $osaax
IIAABO aeulo 6inlue, uix y !,{AfO. Tyr gorlaaenraqis Harlionanicrie
c(ourlerrrpoBaua y 7 $onaax (s nnx oAIrIr e Konen{iftrinu). Hafi6imlnrIr.r e drou4
3833 g,qorynreuranu Kpaftoaoro rcepbmrqrga OVH na 3axi4nift Vr.paini. Y $ouai
e crrpaBr.r, y ar<nx no6iNuo BKa3y€rbc{ npo 4exi,rrxa gurepciiinnx rpyn,
HanpaBrreHEX ua Cxiguy Vrpaiuy y .Iepnni 1941 p. Y cnpasi 14 (ontrc 1)
roBopnrrcr rrpo sariu, nignpas.neriaft 4o Xaprora, 3 KoporrrrM :eirotr npo cau
noxi,q. flpore ai-srLuicrr :aroiry 6e:nocepe4tro y Xaproei ne oxaparrepli3oBaua.
Kpiu roro, y cnpali erca:1.rorlca iuena r<epinnuxin Ilboro 3arolry ra Iqe oArroro,
ui4npalneuoro 4o Craniucricoi (floueutror) o6:racri. Y cnpali 1 13 (oulrc 1 , (foua
3 83 3) :naxo4rrrc.{ esiru ule oAnoro saroxy, xrulfi girn y,{on6aci. T1"r HaBoAtrbct
4e.ar<i 4ani npo cran oKynoBanoi Craninclxoi o6:racri. A,re npo cauy.rti-snlHicrr
YIIA, r<pilr posnoscrcrxeufir arira:]ifilrnx :rucrinoK, He 3raAyerr,ct Hi.rorc. Vnara
B ocHoBHoMy cnp.m,rosaua Ha noriruxy uinuir ruo.no uicueroro Hace:reuu-r, fioro
nacrpoi, craueunx go OYH, oxyraurin ra pa,qxnclKoi BnaAa.

Kinr,r<a 4orlrueurainn[x csi{.relr npo 4irrsuicm VTIA y,{oHeqrry uoxra
snafirn y Souai 3837 (Aonyuenru g'eAuanns nis,qeuHllx rpyn Y[IA.
"WA-Iliedena" )20. 3a caoira grr.rictotu soHla no.4i6ui ,qo sulleganeaeufix. Y
r<orieraliftrouy $o4ui 4628syu<oryll'cn4o4glrerrn, mi cni4uars npo cnbpo6itnqmo
air.riB OyH: HaqacraMn ra npo ix cni.muy nisrsuicru Ha 3axi,{fiifi YrpaiHi.

Xapaxrepnoro pficolo rl4x He6ararr'ox .qoK]'r4eHTa.rbHITX cni4oqrt npo

,qisrouicrr YIIA y 3BY e ix ne.qocrarne in(fopuaqifiHe HaB&IraKeHHq. IIo cyri,
rcpiv po:ga.ri ;rucrinor ra ariraqii, xoAHItx inIuux sraAor npo arcrannicrt na
oKyrroBaxux repuropirx y {ux :nirax He BKa3yerbct. loronna yBafa y HIrx
3ocepe,qxyer6c.fi Ha xapaKTepl,Icrraui nacrpoin BaceJIeHH{ i, ,qocuu ro6ixno,
nnyrpiriruift coqianluo-erououiqnifi nodruqi oxynarnir. Kpiu roro, go nac
gifirurlr 4oryraeurartrni cniAqensx npo pixrmnicrs YIIA :rzme y Aeox o6nacrqx
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3BV- Xaprcincrriii ra ,{oueqrr<ifi. 3ara.lrt'rtuir (fisu'ruafi cran 4or<yntenrir
negaAonimi rii, rqo ycKJIa,qHIoe po6ory I uunau.

.{oryrr.rerru pyxy Onopy, raxr4M rII{HoM, :ocepe4Neui rro I]eHTparbHI.IX
,4ep)KaBui4x apxinax Yxpaiuu Aoclirb Heo.qsopi4no. BiirluricrL, 3 HIrx KoH-
rlenrpyerLcr y t[AfO y $onpax IIK Kny, YffiIP ra cneqianrnax lbos4ax
flaprrr3arlct KItx 3'e4naut ra satonis. Ix Morio{a no,qi:luruna2 runv:. opr.rrina-nrni
gorgrnreHr4 n<i ni,q.rac nifiHz uaAxo,uuna 4o VIIIIIP, a s ur,oro 4o innrx urprryp
i .nr.rure noriu 4o apxiny, r:a gniria o6xo[ris npo oprauisaqiro ni,4ninsno-
rraprr{3aucrKoro py<y n o6:iacrxx nir qac olqryiaqii. Y qnx cnpaBax l,ticrxrr'cs
4ani npo 6oftony4inuuicrr ni,ryriinnrncis, ir opra:ri:aqiro rorqo. Y {I*ABO noai6ri
,qorgMenrrr KoHrlerrp)Knbcfi raire y Konenlifisorry $ouai 4620. IIIoao ai-ffnuocri
OYH-YIIA y perioni, ro nafiNe nci 4orytreHu :6epiraromcx y Id{ABO i uatotr
Aocnrr HeBenr{(e in$opr'larranne HaBaHT:D(eHH-fi .

3aranorr, 4orcyuearaqia uenrpalsnr.rx apxinnzx yctanoe Yr<paihu gocurr
rroBno po3Kpr,rBae npuuariuni xouynic:ra-rrraft plx Onopy oKynarlraM s VPCP'

Yxpaixr (1939-1945 pp.). Teuamuuil

(eHrpaiurufi aepx<aaHrii apxin rponanclrnx o6 caHaHl Vrpaiuu. llyrinnur. - K.,
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I 94i - 1945 r r.: C6orjHllK .uotcalegToB 14 Mareplta,roe. - K., 1978'C6of rmc aorg,verroa u vareplta,ros. - K.. 1978'

r n ̂  *, 4 nentxinr nri aox is rooManclKlt( o6'erHalslleHrpa,%rirfi aepNisurdl apxir rpovaaclxrl< o6'e4larrr Vrpaixu (aali - ftrq,+1-6;. - q.62.
yKpaiHcbKuitr u ra6 naprli3aHcbtcoro p_)rry_. --9trf .-^!np;] tJJ:^ -^ .._cbKuil u r ab napri3aHcbKofo plry. - \rrl. l. - urrp l / JJ.

6[nAfO Yr.pairur. - O. |. LK Kn(Oy - On22 -Cnp.52.53.647.
'Aeixannqii apxis Xapxirctxoi o6:racri - tD.[-2' Xapxircrrrd o6xou KII(6)Y - On.3l. -

CrD.20. -ADK.31.' tgxiuuu B.B,BocctaHoBJI€tMe apxml+x (lonaoa a nepuoa aofir*r // Corercxxe apxxBbl.
- 1969. -Ne3. - C.23-27 .

"UAA.[OyKpai{a. -O.1. UK Kfl(6)v. -On.22. -Cnp.704
' '  I  aM CaMO. -  L[ ID.  /JO.
rrTav cauo. - Cn!r.10.
' 'zTav cauo.  -  Cnp.101, , , -
" 1aM CaMO. - LnD.l I  O. r r  / .
'aTau cauo. - @.?. JIKCMY - On.10. - Cup 85.
r5Talr calro. - CnP.86.
r6Tau cauo. - @.f.lK W((Ay. -On.22 - Cnp.24.
I'Tatu can,ro. - Q.62 YlllflP. -On.l -Cnp.140.
'tUe nma,rimai aepxagnd apxir eHo;ii opranil ala.m YlpaTru.r (aa.ni- Ltr4,tgg yKpr'n{t).

- o.4620. Kouici.r no Be,'Judfi BirqxiHnifi aiitli.'On.3. - Cnp.129.' -';if,nAgot*pairu.-0.4620.Kovici-qnoBerttr(ii iBir'rInu-m,rifisifoii.-On3--Cnpl2l 
.,oUIeBO VipaiHa. - <D.3837. 3'eaHaHxr nia4erurx rpyn yrIA - "yIIA-lliBneHb' . -

On.1. - Cnp.4.

Z{YGLOVV
Documents ofcentral stat€Archives ofukraine about Movement ofResistance in a

Military Rule Zone during German Fascist Occupation (1941-1943)

There are onalyzed the clocuments of (Jkrainian-central state archiv1l establishments
on untlerground movement of Resistance in a so-cqlled zone of rnilitary rule during German

fascist occupation of Ukraine.
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Ffifi St.i.alMEIliA.MId "C,T()E^A. " ""
{c.II{AAD{I€ {CTOPXOtrP,{4}{r{i{fi :{ FmTR)

V unannni pcsztat)oenocn ictttopin ceeietun "C.ttosa o nottt<1, Ieopecint" c

)t t t 'J iu.t ' t i )  i tatKtru) o).ut: t  t t to i ;Ptt(t t .  nu(b. t t t tctt l6o, i t t , , 'o lo.1t,  )  r i 'op:tyt:atrt t i

r rutliouainu o-xyitbt?typHo i iden mu'ut oc mi yrtpttiucarozo rt apod1,.

@opnrynaunr naqionalb]lo-x]nbr)'pFroi iAeHrnt {ot ti a6o suHoide Hit \r4

<iomsopet D La rr<pailiclKoi HaqioHanbTiocri B XD{ cr. 6)r$EaJIocs Ha J/cBiiorl:reHuj
cni , r lnocr i  l . ropLr .  i la t r r {Ui i r t  r l  ic roprruu ' rx  cnofaniB : rpo cni . l , t tc  Ml t r ) , t r '  r l

[oI.L,ryKiB Totoqacuorc iurelenryl'ranorc ertiroio ei ql16si,,1H i.lx :]T{atIcll-cut{Tl4ti;,
.aici ocuxv;rrors qe r\qt{H)ine. 3-nouiilt 6arari'ox .tunnnrie {cpnrynann;t
nallioua.:rr,;ici ige,,rnunocri qr se naiirolonsiliuv c Irorrr]T{ ollopa y e:raciriii

ic'rcpuurir'i loe3ii i i clriqHiii rpali.Iuii: " Hctti,tttcmiwc ilouryt: Ku?cttit '
irleHmu,luocmi y eue.tnr)i apiimei{m! 3sadu t'bct. - 3a iHcp4iJO ^.ictLttLtttoi
noe litKt!, s stxii en.i,utttij JtaHp )dd .utm;,rn rr,tittl iuttiututt - io nouyrtl,

ctilopodd\Hbcao " rLctqiouo,tt'uozo " a6o "HapodHozo" enacll't.
l,4ealrna +ylnuisiqituicr], elrocy,ltc rollocy cat{oro HapoA}' rlcilc

i r c ( n h \ c - r b c t  ?  i i p a t  n c f l { r g \ r  c t t i . r : - s o ; t r  ' | J  e a \ : u !  { B e o : i ) I i c t r : t t .  J l a t r p y r i S . l .
'ocr{oBo[onoxHrin ui{ou diaci'iloi igeure'ieoeri c raur 6an&Xt{'i Bij IlLi, o'$opr'r:reui
1 835 p. Erriacou Jieupolor,t y "KaiLee nty" (r'cllcBFIe.He BlrAarllia 1 849 p.). Ilonpla
re, qo "4r eni,#a noelta po " l{po.ii L-epctlrs" 

"iuute 
oqclcflti,t cttu.tid:tic, ria

uct t , t t t  ' r t ' i r t , ,  ar ' ,  
'  ( .v(n i .Tbcl t luu t l . . 'Pur t tJ  mu,  t lun iL l I la  t  .c .  L1dv"11 ,

ncnepiatt,rtulttt scltuwxattu), Gjie 4bo?-o Syito )or:uint, a6tt cnloopttttttt dttt

cyllao rL$ rliHis rrytLt m sai,.onicsi c)':;6tt zepotc li:tittauewietic i iIe:',tt iiuxtninerta,
u.yo,uae r.oi)wcuyffiu. rlapodHe Mltcmetimea ze tii. CiSe.iiiycct ma fa:neit-Krtt.ne;ut.
B rno;,ty t:y:u,,mi ttiunuacn ii)ea:L c(Mo{Ju31!o}!eHH}t i t'tpu-x.aai} diin e idy:od)tqrtclt{oi
(IliHnqHdii s ir zepoiuui.i. 6opoma1i clnpo|11u tutiei)cbKo20 11'tr,tnl!nroeo tt
pociiicurcozo notLimuwLozo n.al t!(ta rtr c xiutli XIX cm. llidrneterun r)aeutozrt.

aLrc riSwno " Bmpallet ta?.o " nepiody (tirtcariat icmopii i r{yn.b rrpu itaB(pl'):7o d}ittLf,1t
noLrytlln'', €dHocmi zidtocmi, Coxorre,tue dt:t itsnux i eiduocuo 1i)uux mn

3Hela)rceLrux clcnirbclnt, ulo Hu:tuzlntnhcx Lui4riumu csol ncau4ii uepe3
" eucory" nyi Lurnypy"2 .

Taxy calro crJMBonorBopq' ircnb I trL<I ucxin eigirpasan " I{patec}aopcur<uu'
pyrconuc" , " sunaitto\o" z1aii4enufi y sepecei 1817p. qecLKI4[{ nireparopo^', j

^,{e,nieBicror4 Baq:ranovr fauxoro y ManeHbKoMy uicrevrcy Kpa:iore-geope
(Koniginhof) na E;rl6i. Olti llBallaAll.trrs nepraMeHHI4x apKyIrItB IIeBe.lll'lKoro

S oprrary, noMepe)I(aHl4x ganniuH qe c I'KL{M t{ nirepaM u, ll icranli Ila3B,v

"  Rp a.a ed e opct ,Ko z o p)- / ronuq)" , ,qaronauoro f  as i to to XI I I -XIV cr '

! . o c r o r i i p u i c r u  u i c i  n a v ' . s r x r  x o \  i  c r a s h . ; a c l  n i , n  c 1  v H i a  o i g  q a c l  i i

olpr.{JrroAHer{Ht, sce rK i'i nlzlfia.rn 6araro aeropuTeruux c:lanicrin, r-nouiN H i'tx

IIIadlapmt i lou6poecrxr'rii.

Puvrca Bo.rrodutlup MuxaitiLoeuu - doxmop ictttopuuttux
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,HHA UI4

)MneHr{i
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B.STIIHb,
yBaHH-,I

Bracr{ift
<opeHiB
xcu4110i
noulyKy

y ricHo

PIIKJlAA,
opMJreHi
r. llonpr4
UIACfl HA

)flvu 3a
tmu dJt,
ciHeHa,
Totrnenu.
)rcy6aHoI
puozo fi
t76HbOaO,

n$inau
)uw ma
ii qepe3

topcbKuu
aropoM i
]e-ABOpe
IEJIHKOTO

fi na3By
KIV cr.
1 .racy i1
)MiX HIIX

poQecop,
oatHu.

Ky:rr qiei nau'.rrxr.I grpiMKo )T BepAlrnc-r n Pocii, 4e narryean aN 4o xiuqr
70-x poxin XIX cr.3 "Kparcdeopcaxuit pyrconuc" yrpaiticrroto uoaorc 6y:ro
onpnfiolneHo 1861 p. y nepernagi Crenasa PyAancxoro y nepruor'ry uucli
"Ocuoau" . A.B.CropoNenr<o rtpucBqrl4B ift cneqia,tny llouorpaSi'nry po:riag/.
Opaarin nepeua4 Kpare4nopcr'Koro plxonncy 3aJIIr rlBct Heorry6nir<onaunrr.
Mix rrar uefi $arncu(f irar cranoarrrr aemlruft rrepec xrcltarepial.4rra nulveunn
npnpogr,r ui$oraop.rocri ra cnoco6ie ni,qHtrn raKI'IM .{I'lroM Alx I{apoAy, HapoAlry
caNrocsiAor.ricrb i ruu uporu6opcmyrar:u ftoro,qexaqiouanisaqii.

Cri,qor .ryxonnoro ri,4po4Nenur 9exii -flxin Ma.mdt y cn ciix" Bocnonuuaaunx
u 3auemrcax" (1877) rqupo BBaxaB, rqo y qii nalr'trqi "ueocxudauno
npedcmaeunacu tepmuHo lucmo cnaBtHcrcoit rcynamyput Vexoe dpeeuezo
nepuoda; oHa He Jwozra He mpoHynxb cepdqa xaacdozo Vexa, sacmaoue eza
npoHuKtymbcn sutcoxon uapoduon zopdocman- Hapod, ot'tcmynatot4ufi e atnux
dpazo4euuotx nar4tmHuKqx,rewcrco nucbMeHHocmu, docmouu rbtcoKo?o
y6a ceHwr, u Vex covtasan, vmo lmo uewcrcu napod He 6 cozpenNernoM caoeM
yHuaceHuu, uo a npecrcued caoei cnaee. I4crcounan sada'ta 9exoe - ompaacamb
om ce6st vyaceseuqes, omcmaueama ceon napodttocmu npomue zu6enauwx d'qn
uee uytrcdwx enet4evmo6, 6atmu 6eznepecmaHHo Hq cmpazrce npomue coceded
Heu4ec, - sce )mo npowseJlo u3aecmHyto conuddpHocmb tnpodrtt tx cmpeaneuufi
ublLrewHux u dpeeuux, u nampuom cmar cuumamb caoelo ca.nuleHHolo
o1nsauuocmun npodontcamo 6opu6y, nauamyto ezo npedxauu nod oduHaKosbtt't
to3),ttlzow - 3at4umot uapoduofi caaocmottrnerbHocmu. B numepanrype, 1nazodapn
omKpdmun gmux na flmHu4as, co^epwunc.n nepeeopom, uanpaoucwui ee e

udeanauwrt uup. Ilecuu, ewcorcue no Kpacome u no Heo6btrctoeeuuo npocmome'

He mofibKo pa3ucuzaru nHbre yMbl, Ho noemuqecKat peta eoo6ule cpasy

ocoo6odutaca u3 oKoe cmlffiomemcm*a no Hetwe1KuM o6pasqau, etr ssopbt

o1pamutuca K lerukonenHdM dpeeuuu msopeHunat uapodua* nee4oe" '
"Kynamypuutt eQexmou Occiaua", MoBJrIqu cJIoBaMrr f.lpa6ornua, y

(f opuynanui yrpaiucrr<oi fi , nepegyciv, pocifi crroi iAesruqnoctefi ctano

etd*pu**o (qu susafrAeuut?) i .qosre, ax Ao rerlep, 6yrra n xylrrlpuor'ty
npocropi o6ox t< paiitr ''Cnoea o nonxy lzopecia".' 

tl"ptn. ny6ni.me nosiAoMnennx npo nigrprrrx "Cnoea" z'sBunoca y Pocii

Ha rroqarKy 1797 p. y npillraiflIi 1o 16-i nicui ap1'roro BI4AaHH-{ rIoeMIr Hallroro

3eMJrsKa - fiepescnnBcrKoro ypoAxeHllt Mraxafila Xepacrona o'Bnaduaup"s '

Boceuu 1797 p. npo snaxi4ry {iei nalr'.srIor cnonicrus cniry M.Kapavsin. B

pecnercra6errirouy 6pauly:rxo*y xypnani "spectateur du Nord' (Hamburg'

1797 . Octobet. P. 53'72) siH nl'rcas: "C ydoeonucmauer omKruKabct',
uunocmuaud zocydapu, ua nn6esuoe Bawe npuenaweuue u 6epyct' ss nepo,

umo1at uauepmamt) HecKonbKo cnoe o uawed numepamype, xarcoayn But counu

docmo nod Bauux qumamenei.', Ecmu y Hac u cmapuvHbte pu4ctpcKue

powaHcbr (zepou ux o6avuo eoeuaqaJn uurcu xussa Bnadunupa, uauteao Rapna-Benuxozo) 
u sonu.rc1uate cKa3Ku - HeKomopbte us uttx docmo ub' Ha3daambct

nooJ a.t tu. Ho eom, aunocmueaui zocydapu, qmo nopa3um Bac, 6otma Jvo)rcem

6onee ecezo - zodu dea ua3ad e uawux apxueax o6naryctcu'tu Qpa?i4evm no9 4t",

osaenasleuuofi " Cnoeo o nonrcy l4zopeee " , rcomopyto twocrcuo nocmaeumu padoa

c nyLlwuwu Mecmauu us OccuaHa u Komoryn cnocrcu"n e XII eexe 6est'utnuwti

neeeq. Snepzuaecrcud cnoz, so3rbuueHHo-eepouqecKue uyocmoa' eorHrtoulue



204 Cy|4C>X-A CtAPABt[i{A- lPtlXXI-XXIL 204 7 c1,ltcI>ir.]

l i lJpl11l.t 11 I>! l) l{"t lt i . 'Ott, nOqep n)liILt( uJ tlPil l)t)Oht - 8!tttt tLl?1O COCHG{il itte fi l

dottito iti t ctn6 r..t 3fi1o.ao o lpbtqritJ. ?da nolnt, ttct67,"ttcr'tcttst Kupiliutty i:pottcozo

cpdlteHut., gocK.ttl{tloem: "o, st uyeonoltto. Ltklo .\rcH tucinu r:.ttct6a tt 5c:cu-riuutt.

V uettt uent dapa Eonua, tmoaao co.ttosbt npo'urcrltttttx qteneu ... ". .\ua,iiuit. tt O<t

riezo Sanu H.a Fycu oetturcue nestf)t, ubu tt?GolleHun no,'.pe6eut't a gercux. B ttawttx

temo ucttx cei) Eoqtt tre yno)4)tHynl; Mbi. He 3tfi91l. tttt xozltt ott )rcuil, tiu 1lft1o ort

nelr. flo dat[b yzaJoeultr) t;oslor:ae.uan ezo ?tluto ttol,1tu()],l, 3cunoE.trttent Hac

. ,  t  ! ' l ' )  L i  l  L l  t l l  t ,1 , ,  .5  y t , l  l , t t l t r '  c ,  u  t , . t  tOO t  t  t  t  i ' o .

B xjnrti 1 80C p. oprdrinanbilaii, ax eeaxtaeti'cs, re(c1 i nap--te.ultiliii
repe(naA uboro rBopy. nigro:ron:reeui 4o 4pyxy O.LNf;lcillura-Il1'nirirluv pa:ori
: {).S.MalrlmoecLKr.tr.{ i M.M.EaHTIin:eu-l{auescr'xutt, Bi.rtill.loB y cBir Hal{.rrailo\r
1200 npNnlipr:rxin. EgaNaerscr. I riu olli.rrrria-{ qr'o ro reop1,. rtilti lepexoarvBaBoq

-v na;raqi O.l.ldyoina-flyurxiua. ;rrNi4e y noxe;xi nig u:c onyriaqii rjiiclxalru
Jianoireoira lviooxra. Iy6:rircaqil "Ctrooc" to,i'ts.tutr po36i'uiri]qI {anur"r icropnxo-
lircprrrl purrii inrepec. rJeprrllii 10]/xor{ sKcao, }{oRir.rtr',u e .lroBar{i'i
lvf . fpynreocrr<or o, 5y :to " rc o c tn ae ti m u " L) t o a o " o pst i i .v o i u r,rx l., o.M aH m uq t Lpi
meopie, ciu4en rutnpux lye noi)i Maxrlepcclris "Acc:icut". .Do.neuuuuir ce (1ye

t;<;.;r;ru iueunz rLooii nax'nn4i, xon'Lpy ii cui)cts4i cultti cnlaru.tni e odtiu pali:
narcotct niopoSKoto, tK 6yr: ceti ncecdc tmrlpor;ttrfititi t t;ttntci':;utt ,- ttct
i',{axrhepcouci a5o n.i:trLiut.tlii l'rtrp.tiuct " Rpat edsoi;ct'xuti pyronuc", ")-yc:rct"
i)it:pi.ue i m.i'i- .Atte, posy,viemurt'. 111',Ji t!( niirt'ptor;L'.rtt;tti Jcostnquocmi ntcsrtol
icDar:i epuct,rrlu<u, i c ne])ea1,to(ti ilo t<urlauux iBtj} P. sttt,t'; ne;ttnrtpet{;. u-1o "r:
ccM ccmasutu.tnct I k!-11 0i11 ,\,iLt ityBu.r.!]j {tei{o6 {:ot!7.1H et lll1i t<tLt}ett dy.t occuctuc:g,
ciietloe cneii'ntto, tt iLauiu dpeettue' ?Jpt'tt tt tlr'n! cao,:x ici!d'n, 60cneadcutl,0: u.1i
xstat1,". A117s11tp rLeDruo, "u.(4niceoi " ducepmct4ii npo "C.'trx;o", u{inut:otio! " tt{t
tlpuMBanu.ro om.)e;LeuutL oL6Be{i!ux ttttyt: C.,n noxl\eHut cflelteliu },tctzucltlptt'
(18()t), iulw:. 1-p: ,r.";otniu o pstii ce oit ,t,rrr,r,o ,611rit,.t' !t:)u6,n,s cro ltutrtozllo
'' {)ir osr: " s " (}ctitrtLo,,r ", auc,tisyaa.e nai}i1urscnti i liist rLttli. A desixi " cr:enmtuiu "

it dor;odutu, uqo "CtLoao" c(ta(tptnioeait't ua. a:iperi" "Occiaito" ,xuttr::,
<)odpoiieu, nxui dy.uaa no-(4tarn11,3urttt, cx:tcdo-ro'Lti tx; nrse.uy 

''

Orr:naro.rn rr.r'aHirr rrpo oararo( i rioia;ir'uiuii po3Bii llrc(yciii rqo,qo
aereHru.inocri '" Cttoca" , 3aB,{aEHtM B!'Jl fi Koi l Hl c rleK.t'vrrt;Hoi upi';la5:ueeocri
yr{B.ilteri,e.s ueui npoc;errur}r. sr< cNopu nouo 61.to fipl't c'f ocoBa}Io ).io
Haqioua:rr,nnx norpe6, :olcpcua 1,llloprjcralle y 6opc'r'r,6i rlaHHsol,ioAepHllx
naqio;ra:ri:lriu :a. i{renolrycr,i<y cnaAtr]14It]r

B pociiiclr<ii;i :rirepalypi repe(naAll "Citooa" McBoIo, liocrylt.tioro Ajlt
tltlrpoKoro no:ra vulauis,3'.flBrt{torbct aig 1803 p., Kcnri 61no ony6lironallo
"cmuxomeoptttte nepeiroinceHue" l.Ccp.anoea, BIrKoHaHe [ceBAoHapoAHl{i/ri
j{aKrr{rrbrio-xopei.IulrMu aipiuauu. Y 1805 p. A.C.lJjutn<on sgiiicnun uone
Bu/{aHFrr "C:toeo", AonoBHItBUJa iiorc npo:onzl"t trepel(naAoM 1 npr{l{irxaMr{.
ilisuilrte s'serrriorrcq qucneslti sipucuani ueper:ra4pr llatiquna, fl:alrqlroro.
Jlenurcrxoro ra iuir. M.M.I{apam:in replranl euxop nctan " Cnoeo" y crBoperrolry
uuu rypci pociiicr,xoi icropii i 6yn po,qoua'ia:n'uaxou icropuvuoi r<purrlxt qici

naM'trxu.
Haiipauinruuu :pasranu I'npaihcbl(oro olailyBalrH tr " Cno o a" a reperru|'t,

M.Illalrneeu-{a i l.LJarnreeuqa. flepruxii ueper:rag q.iei lar.l'lrxa yxna'tuctxoro

MoBoro, Br{noHafiraii purt'ri.u:orc rposolo, :po5ul 183 3 p. oauu : aixtie'" Pycorcol
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mpii4i" Mapxitl Lllarrxenu.r. .{o uac Aifiuron rinr,rcu vacrxoto ony6;rirconasafi
fioro neperna4 y 1904 p.8 flposoeuitnepexnap"Cnosa":rAificuras qe oAuu Ai-s.{
"Pycuxoi mpiitqi" Ilan Barz:resau, xnufi ony6rixonauo 1884 p. n rperrony roui
" P y cuxoi 6i6niome rcu" I.Onurrrrcesltqa. faruqrxi nrrcbMerrnrrKn n6aua:ru y
AaBHLopycbKoMy lrurryrrouy i uapo4nii lroei o.qau i:t cuMeorin "uapoduocmi".
HariT r iueua ni4i6pa.m na 4amlopycrxrafi nag: Barunennu nasnaucx ,{a.ri6opolr,
Illauxear,rv - Pycnanou, fo:roraqlKr4fi - qpocraBoM. Oqi igei Hapo4uocri, a6o,
MoBJrrlrr4 cJroBaMr.r M.lplrrieaclroto, yKpaiHcbKy cmuxito s " Cno6i", rusua.ram.i
sucrosaeui y uayrconifi irireparypi cl2xeHrrr rrpo re, x{o qs na,."l'.srxa 6yra
crBopena Ha yrpaincr,xrax ser\.{nrx. B orry6:rixonauouy n l8l8 p. " Onotme peurcHut
6onpoca, Ha KaKo.l4 t3dKe nucaHa llecur' o nonxy l4zopn" K.O.Ka:rafi4oauv
3BepTaB yBary Ha"cxodcmeo lleutu l4zopeeoi c ut'tHetuHl.tJt4 l3btKor4 norbcKuM,
rornopoe ydocmosepum Hac et4e 6onee, qmo covuHumenb oHoi npuHadnetfium
K acumeJurtt Yrcpaduut"e. Y ri:rlxox ceolx npaqrx M.MaiccLIMoBIrr{, I{a3llBaroqfi
"Cnoeo" "narntou rcacuo-pyccrofi nogsuu, Komopan nomoM 3syuana u 3E)qum
et4e a dyaax 6andypucmoa u rvtloatx necH yrtpauucxta" , ni4r<pec:looan iloro
gn'.f,gox g ).r(paincbrs.rMrr HapoAHrrMIr ,u)'I!taurz i rtapo4uoro rropuicrlo. 1837 p.
siu au,qas opufinanbHnii reKcr rBopy 3 BJracHI{MIt nonpaBKaMx, sNlicrvsruI4
raxoxr csift pocifici,Kui rporonuii repeKJraA. V 1857 p. M.Marcnnornq
orry6:rirq'aan noeruqnr.rfi nepeclie ui€i [aM'trKu yrpaiucsKolo \,rosorc]0. froro
yKpaiiucbKicrb fii,q{pecJrIo€r6ct, 3-IroMix imloro, ft raruruI4 3aK[rorruuMlr p.sJKaMu :

"Muoza ma xunsnu cndaHut t
' I dpyacullatw cnpaaHur4

IIlo 6'onu ai ctrco 6ycypttaucarce
3a aup xpucmunucarcufi !

Cnaea xnas.nu i dpycrcunau
)To ecin yxpaiuau!"

M.Mar<crvonrq gignasaBc"s, u1o " nepexaaa lzopeoy llicuu aoeoto i cnradoi't
ykpatict'Kux niceHb, tKi nepe1ysanmb s Hetu y uafi6nucx,liir i 6esnocepednifi
cnopidnenocmi". I-{ei neperura4 6yn, sa crenrtlunoio oqinrcoio pag-alrcbKlrx
:rireparyposnaruis, cnpo6orc nepeptqr{Tr.I "nucoueuuozo, xuuctcuozo leopn" t
" cnieaxy-yxpainr4n" || .

Mix tlllr 3aBI\sKt rrpar]tM M.Marcuuonr'rqa ".nKuftcb uac 6ytto
tazatauonpu unmo Mit( icmopuxa-ntu nimepamypu, 2K aeruKopycbttu-Mu maK i
iuwtu uapoduocmefi, mparmyeamu "Cnoeo" arc nau'nmtE ncKpaso ynpaIHcbky,
spozynity minuxu ua zpynmi yrcpaincbKo?o xapakmepy i noesit'T2. Hasirs
"ueucmoewfi" B.Eeliuctxrai y uoni i qycl "Cnoea" y6aran npuxrvrerni pucu
"ntcutopoccuficrcod ctcusuu" ir"cxodcmeo" "Cnosd'g r<o:arlrrrnru Alwamu:"Ouo
uocum na ce6e omneudmoK nognlarccKozo u qeroaevecxozo dyxa rcetuoi Pycu,
et4e ne snaaued 6ap6apcKozo tpMa mqtnapt4uHbt, uyctcdo epy6ocmu u duKocmu
ceeepuofi Pycu"r3. B peqensii ua MaKcuMosrris nepextag"Caoea", no,qarrifi y
"Kueecrux ly6epucxlx Bedoaocmstx", nuclounona.nocb llepeKoHallru npo ricue
crropiAHeuHr )xpatucrxoi uontl s v,osoio "Cnoea": "e Maaopoccuu 6onuute qeu

zde-uu6ydr, coxpaHutocb mo Hapeque, Komopbti4 ?olopuJtu Hawu npeoKu npu
" cmapoa flpocnaee" u npu "xpa6pou Mcmucnaee "... Bo eceu +eruquu u
ueawpasuuofi xpacome *cmdem neped uat'ru sma ne6eduuaa necuu uecedor4ozo
neslla, u euduua tcHo 6cn HeydootemsopumefibHocmb npe)rcHux



246 C'MCBKA CT,I,POBIIHA. ITRXXI-XXI1. 2OA7

14HO?O1.!\tCite rlLtblr nO bUllOK neper)amt tmy ncsevy llbri ! elu.l ru.l4 t3t:,t 1()jl4 , 6.,t usxu.ti
oSule,vy rlouu.notlttio. tlezo-qez.o rre )etalu c enrci lleattuo! Kaxut tte 6tr.to
tro]l eHn7cpue6 rra nlo Lttu l1'yznt ctoaa, Ka topa( Lntdpe,tucb u3btculltlb
?o6()potrr, clvecln7youllL,ll e ceBepoB()cmowloi notoce Pocctru! Bce oduarc zr:
3ailet{.ctirlt) qmo deto t(aK-n1o He Klleumct. u nomo},ty Sesnepecmatitto ne:ntuct
ita)BbLe nepe. azanteiru cntaptn u tr.ti notttt't, cl6:tu,tttautue ceoux npe clutecmlerLHuKoG
6 ryant6x{t.t, u,velcd1, tnev cq,ttlt BJlodalruu uuozia eu.te a xydutue. A ocn 6edo
om mc?o, ru]?o ile K lovy ti6pe\ao nfu:otH-tu .uo,Idb )fLfiteuuezo trcctlomBcp4a.
Bost , .uume xomb nocJredHezo epe. j tu?.omerx z .MetL:  cntux 6oi i t tu t i ,
t'Iodna)t{ucatrbri nod cmapur bl?i taA - xomt' rydu, a ace e n1o, " epo,\tamo
ucn ". Catrute no3nuqecliue uecnttl dpectrcti Ilecttu ne e os(tyltcionni ittr
.ttcurctiruozo coLr\)cnisut. u 6es'tnBr:uo t)|.,tcy!14ct rttp,-d eo o6pcotertuettt
gumotncirz o1y;o:: ccttt.ozct neper(rzLiner.fl., tsltcuDarculezo offi edc naxgaltbt li.tn!
ocltcdetrur. Co(Jcctt He mo qyGcinryemct, t<ozDc uutnceuu ITecttt o llo:u<.t
I4zopese,  nepeca0eutryrc t ta  Yrpouucnoe Lrapeuue.  O nepten, t , tyvg 7111,
nepe;raza.mue |oo1ltle 3a1bls{relub, u Becb omiaelubcn Bocnap?y, cnonHct
oStuntarcuqetty iyuty, u ttor< 1t'r uy,eutu aesuiue ulDtioi, o6a:tnetonui cmapuxt't"t'.

lale"ra" Pycct:uii trIrrcatub" cor,iaapri3yBanac{ 3 peqcrrseuior,.l "l(leccrztr
i-ySepucnux Bedo,vctcmeii" y rovy,rqo"'ecttu.ntmanlb CnoB{} tu,-.1!o lopoct- ui.t(t\u
t11O O!{C Cltt{Ll iO6Ut}1C' UCHb1.4t it ltuHtntHbrjt, U q tO ntOZdA npOCE9ttl16a.t tC tjl
'H)tftrpe tlLle KpitcOtlitt ezo, ucsc3tllou'lLie npu qneHul! Gei!u r;OPuc LtrrCKo.lt. ,
ocit1r:nuo npu nep{toJtceHlttx HLt coG,'!.vctfitt..ti )!3bt:... HLi 1)ti}}auict(otn ilepeliui!
So.tt we nltociitomut u :tadywe cttacfitu, ,'pqe 5.;Lecmun KoJiopL!'tn cnapuut t"ts.

1..4.\4arcl.r iuogir.r riilr olyaas nparlro, rt1lr4cBI!{cr-ry {i.uolorivniii npurirqi
"CtLoto" . y Jlriiii HetsTofi{Ho IicBoiiliB, tgo "sLsr'ut lltt.tpce o'i llecrtu ec Lb )tt1l6ot'
Co.lemullle KiiuJictrcza 4e?KoBHocLtl6,rHcKO?o titbltto., nPur$ilto:o PyCt'r,, 1;,,1'-, s'11.
c lplk: udltcftt8or.,t, Lt uapoclttoza n)Btojrycc{azo t!3ttKCt, komopbtv Kucgr:x1r,
?. , ,cu zae opu;Lr)  ucKo 14 u r r 'm,rpt t i i  { tu t thn i t  I  oc; } tor . . { tn  6 uatpequl l
|r:lctitopoc'c'ltiicrco.vt" 6. Ogaar, oqa rrprBl]eeeua- M,MaxcEMonN.isM yKpaIticLtiii
tntuxin "CiLocc" rogi "u.1e He o4ittto{J,t.iLtLL, tt; tto.ritn ttu.tt u i! "xoeup" (umyn4,
trontT:ttti- ttutteacoto n'ruM t.ru irrunt.pt cnoctt1tn! supsanu 3 yrillcrl ct t&x pyK, tti
u.lt-po lt.tc.rloc.tn6a.,tttcn nonti.tt i)enrci e eiLuxopocii.ct rci a,i.etti"11 .

h4. Jtr.ianclrr{oeulr ne 6yB aaqioualicronr- Dluyvrr. " c e-tuttopycut;ttl i
t,tat<4tocist.uuuox"t6, a6o iuaxure t<axq'qrl - genLe Ukrainus natione Russus.
M.[4axeaMcuq.r rBe,oAo crorn He nrr3'{i{irr], egcocli lrtpeiucLi(oi i pocir"icbxoi
lelopii. .5Ix clyruno 3ayBdr(ye cy{acuni pociiicr,xuil llocninr.Tril( ahenciri Mi,uep.
" Mautpa,:cudcrctii nampuomusltt M.l,[ctxcuttostt4d tre cnloJlr 6 trcnpu upu o)l
ttou$ltuxme c ezo o1ryepoccltiicxoii u<) etlmu,rHoa:itl blo. tlo tiatt4[t icu3tl!
Mctrccu,tto6u.t inaK u He cmo:t ytipatutlc*uil trdquoHafluctno.nr, tno ecmb eduLtcf i6o
IOtr:uaii u Ceaeprtoii Pycu uuxozda He cmelwacb uu nod <:ouue;tue, da)rce s
omda:teuuoii nepcneKmute. On npocmo ne i"tblcJtM eule HGr.luotlcttlrcinuqecKui4u
xamezopuslttu"te. V 20-x porax XX c:t'. M.Marcurqosu.r 6yae rLporonoure'.Tr.rr'i
oguuu i: rnopqin yxpaiucr,roi icropiorpacfii ii urupule - icropn.rrroi yxpaiucr,xol
igec;rorii, o6oporrqeu gannocri ii cauocrifiuocri ytpaitrcr,noi rronu, u<rdt lepunnl
n,Do rhc l  a  Lrh a MocKoBcb(oM) I lo ln tayHaicropi iocx i4rrorocr 'oB 9Hc r  Ba orr rg.
ruircr,nutl. FIa lpotracror"ry 3aciAaHni BYAItr 2 ntonrvn1927 p. M.fpl.rueacurnil
craopAr(yBaB, rqo naii6ilrutrl.t iIoABI{roM Marcr.rlronu.la "6yiics euncueunn
uapor)uoi ocrttx;tr yKpaZ:rucbKoi icmopii, i:i ntu'rrocrtlu i r rcnepepcauocml"20. I{ayrona
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"20. HEtora

npaqx Marcnu oBu'+a, i4 3oKpeMa iioro cry4ii nag "Cnoeou", Ha1aBarrv,
uarliona.uslrouy ni4pogxenuro '3 aoueuua atu6orcoeo icmopuuuozo npoyecy"2l .

3anponononana Mar<cirMosuqe^,r MeroAr4Ka ropinuxuux "Cnoea" z
uicenr:ulr uarepianou maporo BI4KopII croByBanacg nisniure ft iurur.iiraia
aocniauzicarlll, xci n[csi: fionanfi gs'ss:r'r"Cnoad'snoegiero ne rimxa cxi.qnoro,
a"re ft nieAelinoro i sax|uuoro cros'sncrBa. Ant qboro ga,uo6rur nralrrt3ulpanfict
nigpo6neHi 6o:rrapcr,ri uioni Bepronuva, Qanuronani Cp*uencrxalr yxpaiucrri
AWrr ra 3raAlBaHr.rfi srce "Rparcdeopcurcutt pyrconuc". Y nepeSruoei ao cBoro
npo3oBofo [epeKraAy "Cnoea" qecbKolo Iraosorc B.faura nucas: ",gsdrc
nodnuuuuxa cefi flecuu eenurconeneH u Kpenok, denaem nepexod us Cnasnucxozo
e cmapatd Pyccxui; nomoay pacno3Haemct oqesudua He moK.t4o om cmqpumx
vacmed Canr4euuozo lfucauw, no u om cauozo Jlemonucqa Hecmopa. Rmo
6at xomen Qopedaopcxyn pyxonuca Cmapo-Vewcrcy c l4zopeeeu cpctcHusamb,
Ha6ep o 6ut uawen uuozo cxodcmea, He mottt4o 6 cttorttbw rbtpa)rceHuttx, Ho
6o.nee mozo a ca*ton dlxe dpeauocmu u.r4btuLEeHM". Cultntouarrawro, tt1o u'.ste
nvaanttn " Kptu ed a op curco zo py<onuql' vuitrtttro yxyni sr " Cno e ou"22.

Heo6xi,ryro, 6oAai nonepeAubo, noAarN peecrp yxpa'rucrnnx nerepauin XIX
c"r. y 6urnt za"Cnoeo".Y 1854 p. O.A$anaclen-Hpr6uucrxuii 3a Aop) reHIrtM
I.Cpe:Hencrr<oro nigroryaan npoaonuft nepex.:ra4 " Crce a" 7xpaftrcrKoto MoBoIo,
oAuax Aorx ftoro 3aJrl{ttraerbct Heni,qolroro. Toro x porcy -[. fononaqrxafi eu4ar
rexcr " Cnoea" u "Xpecmoaamuu l{epxoauo-Cnoeeucrcod u,\peauo- Pyc crcoii",
rpusnauenoi grx ffiie suuoi riMua:ii n Arcrpificrrcifi gepNaei. 1860 p. noenufi
nepecuia "Crosa" gaificnlrs Crenau PyAancr'xui,r Nrs qacorurcy "Octrcea", a
norony 6yn orry6:rir<osaHxit i B96 p. r rzuMqrKiit"3opi",wreniou cuepri noera
T.fllenverxo neper<-nal gna eni:o4.r - uriav.f,poclaanu i cqeuy 6u reu r nonoBrE\.{n
na piuqi Kaani, xxi r6eper:rlrcr y niarr<ox anropcur<ux napianrax nepex.ira,qy23. B
1866-1867 pp. r<inqeny vacrnny "Cloaa" nepexnar Baciem Mona (Jlantatrclruft),
rqo 6y:ra uacucono Ha'I1p)'I<oBar{a y L893 p 2a

Y apyrift no:rosuui 60-x por<ie XIX cr. Ha.q [oerr{qnl4M [epeKJra,4oM
" Cnosa" pauloBaB lOpiil @e4rroruq. Buttouasuu iioro cnoe pi4nun
rex3aMerpoM. aBTop npafHyB spo6uru rexcr -lrerKorlox iA.it H eflNt ,a,rr ceo'ix
seurxrin-ryrly;ria. Idi neperria4u 6yla ony6:rinosaxi aN n 1902 p'25 1876 p.

ony6:riroaano y Jlrnoni yxpaiucrruft nposonuft [epernaA "Cnoea" nepa
O.OroHogcsroro (1833- I 8s4) pa:or'l :i crapopyclxt.tl.'t tercrort i KoMeHTaptMI'l'
To 6yno Aocr4rb noBDKHe Aocni,4Neirn.s. Il'Kyliilt snaNag Orogorcrxoro
nepesa)K:HuKow y po:1a.rinui "Cnoea" fi npucn.rrul fiouy y 1890 p. nipmonany
o,4y, amorpa$ xxoi s6epircx Ao Harxl{x .4lrin26. Tar carrlo fi M.lpyrencr'xrafi
npucrxrran nau'xri O.Orouoscrroro cnoro posai,a;<y npo "Cnoeo" , nopany y fioro
tfyu4auenra:rruiit " Icmopii yrcpaiHcbKot nimepamypu". (Dpanrcil 

19p9{{ar;Cnoea",s\iiacrrenfifi s ril{ua3ifiHi poru, ony6niroBaHo JItrme B 1952 p,'z1 1875 p,
y Kperrreu.ryr<y suAan csiii [epeKJIaA "Cnoea" BIrxoBaHeIIb KuiscbKoro
yninepcurery B.Kengsepcr,rafi28. Ha ocnoai qiei naM'tlxlt Bopuc lpinveuro n
1885 p. uauucan ononi4auns "Kunsa lzop"2e fpiNveur<o BBaxaB ocHoBHaM
Hocierr erniqgoi rpaAuIlii cetrqguHa ft riepefirraancr rItM, uo ocranHift "icmopit
c6oei He 3Hae ma d ne aocne suamu: ttqui nampiomu ii doci ne cnpouoznuct
Hanucamu, a nepercasie caultx He cm*€, ma i mi ectce sa1yeabmbct, a nodenydu
ir rceciu n6ynucn"3o.
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R yxpafuc;xiri naiaioniil gyr,tili ocrauHboro rpl{.4rir{ruriTr.t XIX cr'. AeAa-li
6i"ui,uoro nomlrpeHHr va5'nparo rBepr)i(eHllt npo 6:iu:t xicu "Cttoca" nct
ynpaiacr,xnx uaporHlrx,{)'r\r. Tar. y ceoi-ii nepeplltoni 4o rdipunxa yrcpaincr,iolx
icropuvuux niceirr, B.AsroHoBs.l i M..{parouauoe 3aj''Ba.,irl.yBar:u tt iyM a
yKlJauHCKatr., no cBoetty 6otee .uepuo-npnoatecKol)), !eii cmllxorlitopl tott!,
?.!3JroJ!cer lutc cxodttu co cnalolt o Ilottxy trIzopaoe. temopoe Mo)rcHo Ho3ganlb
x:ctct topyccxorc dyttoto XII0., He u-ueltu.en moltarco purlu.ut ttoe citwct] yt;llauncKt )i
a!.rrur:'3t.ll.Arrlouoeri.r y pri,rri cBoix lpaqr noc:iigoeHo o6rpyeroaynaB IyMi(!
. po r{y-rlL'r'yilHe claAr{ocNlc'lBo lljlyxo{}l}ioi KHtrtoi Pvci 3 I{o3aIIrRol\{. ocr qouy
' ' ( ' ' , r t ' i '  i , l r uc rp ;o r ' . r oeuHk . \4  r r t t l l i ] ' l l l J cn .J ) (C  r r tT t r . rocT i  i xo r l r r c r , r t o i i , ; r nn i i ' .
Tanoi ro'rrru ropy noc.ni4o.auo .qo'rpuuyeancl i)i llauc Xilreqr,xrair (i 835-1.91t ).
Y i 893 p. r'armelrc;; itoto xl,tItra ",rVutcitu o.ttutu4toct:uit:rux uapodnurx dynax" .
Bur:ra4euirlnltiptyaanutnouupioniuruc.xiua"Clccr-,".Hanpnulrc4.)'pei{cHiii
Ira lrHur)' Oroeoecsxoro eiu sayaaNyaaa. nlo l,toBolo "Ctor;u" 5yn ogrir it
Mai ropvct Kl4x AlarreKl'lB...

"f[epsiclitutttv" rLawux dy.u",nepr'oreopoli. ni,] Rl(oto nt',ti;'r itiuii:t"r cei] ]I
Hi,,rri xo6:apcrxi 4,vl.r';1, nnaxrae "Clacco" Ilauac Muprriri.i, xltuii:po6an i 883 p.
rrepeKJa!-nepecrie raopy - "/I!.tty npo afitct'rco Izopece". Ilepetcra4 5,vrto
ory6Jii(oBano 6e3 Biror{a aBropa e 1 895 p. y ra::nqr'niii "3try;i":t , a r 1914 p. -

oxperdoio 6poriypolo y Kaer:i''4. B ocllony ltloro nepecnia-v ;rxr;ra o6pa3ro-
crxlicrl.ivrra ra ;oiaiiuriEfla cac'rr:L,rrt, lt)]'l, rlo, ea ,'ii'lory Jl.Maxsontl.q, oc:ta6n:ro
c , : c ' r r { i r i , l H u  C  t l f o r l } ,  b l ( l  p t n C t ,  l i  : t p o v :  K H t , l i o f u  ' l A a ) :  ' l l i  r - i l  l  \ ' l , , v n g O  r :

llepe riocirrbcr u XVI-XVIi cr.rj
idi<aer,irui c nci:ex;ra1 ViirI<o"uu Llepn;iecrrcro, aufi aie :gificnrzn ,v 1894

p.. a Bui1pyxyBa* yxe e )iX ct.:io Fl a- canor,ly cxir:ri XiX er. nepe(na.{ "C.:Losu''
:Iir,icnrs hlaH Clerrerrxc, -u;<ui, ::1aeucn, rax rtixo.ru i ne 6ia ony6"rinonannil. B
inc'irz'i yr i plxorruoir 

'HSYLI 
s6epiracrr.cx a,lloryra$ ("Ctoec; o notrc1t !,l2ppn'

V;q;atu rci,r:r,ti. ngfecnueL il.Cmeuteiu:o") IILoro nei:]e(naA1':r'. .qarcea-rrNLi 2?-
,.:iolclo i899 p. 3a(olJIeHC 6ls :1,rrpillrlrii Kptlritx\rIolN nepcir,rag Bacti:tl
llypara, oryS.rrircogaHr.rii 1907 p.3e V lepegviori go ;riop;r,lroeanci B.Jleaxri''r l
1915 p. aarororii yxpaiucr,xux nepcr:ra,\ia i repe,:ni:ein"Cnootr npa Izopio noxk)"
qn narr'a'rira Xli cr. xapaKTepu3)rertc1{ nx"'rLa-cxpist, yKpciHcbKa noeur.r. 6;rusr'r<u
do rtrntr:ux 1u..tturt i xosa4t'rux ly,u, Co lrinonucuttx i uapcdttux (tr.m)(t.t.tb...
cpxucumsip zeri ia.'Lr'ttozo o6pa:,,aoHa?u noclt!Lr. Kaittqui 3u(. tjD'srntii 1j;a y v|st{7s
uapody, nr: Kolllcb, ?e b nisu.iute sur:lNxuctnacst illecqetixa... Biisuectonuc;L e
uac no-itoini zopdou.li, ryo uautct. e intuuuo cttce e XII ctno.nitnnro cuDa.itd makoeo
zenitt-cniaotia, rofitpui ttuuyowicfib noq'tl3oB s 6ydyuttocmun, t;,tml;ui ccim
pcatwnti, runsic, ttnzuut,.6o:t?, no.viutue : cw,lyisutu.u. a t rc1:;odr rc nocsiro cn.titt
is csifioeoKs s odeu ueo'sutyuuii eiuorc, rcompui daeHn nozaHcbKy eipy, aciLtxr:u':
Xopcia, /lalcSozie, Cmpu6ozia i flueio, nocmasus nopytt Hoeol xpucmltnlLhKtt t,
dn:L xompozo :ttunme t n Yrcpaiui 6yno uttucu odrlu:tt, cy4inu ruu, rrcnpo tuHotottutl
i 0opozo4ittutt,t"a0. Cnentrlrie aRtetttuquocri "Cnoaa" E.Jlenruii rla3lrBaB
roporallu lxpaincrna.

llonpu rc, u1o yrpauqi cnpovoml4ct crBoplrrl{ [oryxuuit xoprryc Saxoeux
Aoc:riAxenr ra nepcx.rr44ie "C.,roac",ar nouo :po6tz;rocn o$iqiiiuna u aui oH ar bHxtu
enocou Pocii, "ircottoto pociict rtoi cmapodacnacmi, qecmi i zcpLtluuocnri
pcciicortoi deptrcalu. ju( mat6i"a2. Hanpttrurag, rqe 1ti87 p. €.Bapcoe crBepA)IryBaB:
"CLtoeo ct no,trcy I4zctpeae", no.Mutio c6ce?o ucmopuHecKozo u numepamyPHozo
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3HaqeHut, ecmb a tl'to nce 6pe.vtL n ayqLtilten.bt!bt.i:i na-t4t[mt!ut{ i:si acet 6. dyt4tx
e exoa ]toccutt... Bedo emo mo snatlti, c KonlcpbLn trtu l@aru otTlpu3ttmo cxt ca6sL
Hec.MetnLra.e noirquula" pa3Hbtx €apcollo{t, l toctiaKu6asulux Ha 3e.tf J a pycct(yt{}.
Beib'Jmo ma 3trt7rt, Komopoe co:duLo riac cetut(u.Lt uapctc)ott, (t6eiLo rlqc Bo
(Jce upHyto uunopun u cdeintto ucc uocunensu,u.r o6t4evenoceuecxoii KylbmypbL.
Bedu smo mo sHa.vt. Komopoe oduo ao:wem cjry)tcuitlb BepHbun 3oitozo.rl
1ydyu.lezo Poccuu"... Situcmaa tptuiiu.ay\tu14u udeana setr.tu LstfiopyLt Koil
"C.noeo o notLtty l,Izopeee" c)o;tttctto ctnafib Kpdeyzoitbubti4 t{o.M€ti€ Haut.olo
oSuqecntae*toz,o eocnumuuwt. Ilycmb po3Bepuemct ezo 6eituKoe 3Haun trc tnotrbrio
B ulKoJLe zocydapcmaeuuctii, uo u e wrcone rnstoduoit: nycfttb 3aBem Rueeutoii
Pycu na"r')em ua cepqe u nepeidetn e cuHaHue zpjtd])upix norcu:ertuit; nycnlLt )mo
3Hair,ut HayLiu/']1 tuttoity odoxttootamucn 6tazau edtutoi seu;nt Pyccrcoi u
6o3ebr.uqmbct ua{} neiu<u-t,tu,uacn1n'brttrL u .ruu.tibtMu ut nepecaltllt"a".

Tax calro fi 1,4. O.ltorurona q y6a\aB y "C.toai" "ct,tdont4uutn )4o.ucrnt
ucmopuu plccKozo co.l4oco3itcruut"aa. A. tulrracoitl M.ipyruenculcaii : cl,non
3ayBalr(yBaB: ",\ltL odi.4iaiLtuux i o(ti4iovtur npedcntaatruxie puciirct'xoi u.tynu
ctlopa yKpaurcara do6tt 6ytn tni.tuxtt sctnynHu.lt l,oldiitor4 pctcifict rcoi
c.noset:uocmi, i me, t4o suitct3ulo i mux fLt-1tota .tti'ttt ittu,tttu, ,rcpes ce oi sauadmo
Jft:uei se';L3xu, s cmuxie to uapodttoxt, tlictlecoto, yxpalLlctrKolo, 3icmGcA'l<tcu nuza
rpae eudou [x yaaz,u, e Lracov do nastni ,r,ti1ttt i caidouo izttopl e atoct' i
pemyuysatocb... ctnydii cmopupy(t't;ni tinrcpant11tu. tacxi,rLtrcu dot:i e etLuct'
?olozno eelLuKopvcbKu.vit] uu " oSt4epyccttu.ttu " yqetruftu, u1e tte osnlu aid trci ii'
viu.sozo, K))trbmyptLo?a, uatliougitr'u oz,t; s,tticm7,. IIe ciso.ulnto iyt:puittr'r'rti
11uC'6.\IeHH tti{2.t, nottu 6Jtdgma tuutr: tto.unitrtnctpauu a6o no nyxtpzt3atna)pa.Mu
BeJn)Kop,vcbtiux npo4u. |rlycnnrt, o?pu3intrct a )tcuBe it'rco cei uayxu"as.

B pa5arcsri 'racre ra4tii trpa !-Kpaltrct tdcmt "(l:toca" 6y:tuzwony "u1wni" .
I{orq 1938 p. y Pagxnclrorty Corosi culrryra:Iocx 75 A-pi't'w "Citoecl ', i'a:era
"[Ipnai)a" llwcittra "Bcett uapodan. Coaencroeo Cotosa "aroen o nonx.y lleopeae "

dopozo u 6.inLtrco, u6o I rrcst saneleftLaeHbr lblcoKue udeatLuL o3{iptlou' te }cu3Hb.
noSoe u rpodtrte, .'uo6oeu rc tnpody"a6. Y'nrcresnux -"6ipnnxax uayxoBltx npalll
pe$peirol'r 3ByaraxE itoAi6Hi c.:rosa: "Co(temcrcue .trumepamypctoedbL onlcm.otttu
zopdocmt,  pyccro i i  u  t tupoeoi  KyJlbnlypbt .  pctzo1nauutu.  nonblmKu
Kovnopamulucmol 3dctottutttb " Cweo " oSutt'"uo nazpo*toltcdaaunartuoz 6or(py?

ezo " uHo3etlt tbt:ltu Lrcmoqt luKcr,tu" u. mozda smont zettuanbtlbrfi tn.',nmHuK
3auepair Gce u r:pa-cKoinu. lbipocnlutaLi eau py.LKui ucmopuvea<oii lrcusrtu,
pyccrcc,i npupodtlr xr pycclozo tt3bwa"/'] .

Tan cauo i.i renep.A.ua 6ararrox pociiclr<I.tx xorer "Ctrotso" "ne ntonurco

ceudemeluancyen o pyccKott cd"ttoco3Hattu?t e npouno.u, He maltbxo n*inefict

eeo 3aelrcM, tLo u stpouuct exodum a pycckoe caMoco3HaHue Hacmotluryzo 6pe'11eHrl

u cmaHoBumctt ezo Heombs' Le\4oi qacmulo"a'.

3arri:uilunt peuanrireu e icropio:tpat!iuuux:lnaaratlraxza"Cttooo" e uuv<a

Halxonnx ii naycoBo-no yffIpHlcx a6o, xr rcaNylr y u apogi,6inar uyr;odil.r' ftprub,

u1o s'.anu:ruc.n n Vrpaiui nia 1991 p. Hanpuua4, E.fqeuxo, 6i:rsuricrr' npaqr'
,Koro no6a-{Hru cnir caue n paLl plncsri qacn. gacyA)KW+rr ii4nepcuie po3y\lttttttt
Kui'nc;noi Fyci lxpaiuctraru aocli 14tuxa,wtt"Cnoaa", ulaun;e y nrouy rj'p6ory
Aeropa npo rrari6yrlre yitpaincrrcoro napogl,ae. Iirrepec go \iel "dopozoi dnn
tio)tcltozo yKpaiHlln" :rireparlpnoi nart'-ntru He 3racae. EctaQera BerepaulB
icropiorpa$i.max 6ursza"Cno6o" trzui y nagiiiurx pyKa.r 6ifiqie lonolo pI'r3oByJ
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.ryi .rac BiA.rc-cy 3naxolt{ri' cBiii (3po3wino. HaiiirpaBrilbgi{Irriij ')irkr r d.r]t /KXtozo
ntto,tuntartust" qici uaru'arri.r. I'lerqo4allro, Harplttt:ia;1, ilii.rq1u,.,lup Oclenv"' r-
Ciroxlpola ncra:lae !oci He oc..qruyririi s*'xson "C'.'r osa" :;"Betecocoro t;tiuzoro"
("O .trtr.tttit Eotr:e Yrcpaiuu" - tle tlc capr(r3M, 3 Ha3tra iiot'o nitala - lJ.P.). l3i4rar<.
" 3tt?ol.at Lcau:u ctuu it tuedeap dautt,'i .t x1r,itt ttttioi tiut(l1liniPu cidntenep cxLac
u1e i yuixa.'ir,tnro na.^.t'JttrKt)to i)eptrcaeonu:tspeuun Vqeiitu- Pyci. S1epizut.u H{!
crxiir cmopiurox He rmr{e c6id,rer u n;;o dep.trcooonctopui r4to4e cu l{titi:cr''rtol
Pltci XI-XII cmotimu, a it 6inuut znu6uwti, nptmaucutrti uauutt npethtast. ciu e
yu.ixa:n;t;N icmoou,tuult itcepetLoa. no,lctttti;ia Plci. Bce t1e tn1yctae ocoS.luaoi
6uzu coJ,rc G HauJ.,Luc - npoS),dtceuut rutnimuqtoi c6idtsnoctni ttoqii. wa ncsi)a:u"utcti
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e R-ttitid oa ur ii.,!. O!r.I I peueHUr Bol Ipoca iia iiaxol,'t t3bi(e l]]icaHa flgclti, o I torri:' i'i rolltt

,f Tpylr,r O6ruecrna.fta6Jrrcj:oi1 irocclli,ict(oi'i cxoBecnoclil irpr Mocxoectiott ycurepc{re re - iM..
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2('2,2.69:1'.3. - C.108- I 12; Or; ;ae. O.repi(x pyccxoli n!,reparypbl. - M., 133t.

Iollecr;r, o ]loJix:y lfropeBe, IrcpeBejlcllHarI l lat yi{pa[i lc]{oc l lape'ltte Mltxarrtorl
L4axcrl,loarueu. - K., i 857; yr(pa[Helr, u3,(aBaeMLlii Muxau,roll lMatcnvoBtiqen. - M.. ] 859.
I{uruora irepuiu . - C.43-t16, 37-l 12.

t1JJ,vx.. {lonoa .H. "Cloao o norry i4ropetc" I trereno4e T.lJJencuxo, Caoto c lo.lt<1'
I4ropeae / C6. nccreloBaHrii r crarei roa pel. B. [!. y'dpuat toaoi-llepeni4. -l'4.- Jl., i 950. - C.408.

t)I'pyw.eoct xui M. icropia yxpairtoi'ltoi sttrepan'pu. -T.2. - Q.167 .
t3 Eetuucxui B. P,vccraa :tu repar5'pa,/,r Ole'Iecrretuibre :larlrcrn. - I 841 . - T.16. - ,N96. Cr.l.

Eu6rnofpaQrirrecKar xpolaxa. - C.39-42.
raKueocxne iil,Oepriclele BeaoMocrll. - 1 357. - i$r 26. - 29 Ilo ng. - C. I B i - 1 82.
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c.668-669.
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Maitcur,rosnqa. ,UIIB.: f l ircbMa M.ll. l Ioro,tnna lt M.A, Marcnllol[qy c IIoflcucHxtMlt
C.I4.Ilolouapeaa // C6oprun O rae,'IeHnt pycct{oro 13I'tKa I.'i croBecrEocril. - 1882 - T.XXXI
" N!r2. - C.88.

\el|wtep A.14. "yxparucxxil Borpoc" B rtoJlxr[Ke Bnacreii n pycc(oM o6rqecrseHuoM
MneHur (srcpas norolunaXIX o.). - C|l6.,2000. - C.69-70.

'ofp)iweecr,oui M "Malopoccuitcx[e rlcclllt" Matccuivrosa'Ia i crottilrl yrpaiHcb(oi
uay<onoi npaui // Vr<paiHa. - 1927. - KH.6.

2teQtpe,troc C. Maxilfuoa{q I icropi] } r.naiHc6r.oi caNrocniilt,r'rocri // 3anucnu lcropr.ixo-
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6i6:riorexa). - Jbsis. 1902. -T.1. - C.l93AM .
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21[taa.: @panrco I. Crarri i r"rarepia.na. 36iprur rperifi. - Xapxie, 1952. - C.5-24.
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sn{anxrr. Buna,ra M.lpiuqeHKo. - K., 1913.
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]IP HEYB. - @.I. - Cnp.8920.
. 38fa:eaa "nilo" Bi,{ 13 nucrofla,{a 1907 p. (Nt245) nuca.r'a: "I]-l}?aroB[i? nepelslaA IroaaB
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НІМЕНКО Н.А.

З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОФЕСОРА
М.О.МАКАРЕНКА НА МАРІУПІЛЬЩИНІ

На підставі нових архівних та маловідомих матеріалів аналізується
історія  археологічних  досліджень  професора  М .О.Макаренка  на
Маріупільщині у 1930-1933 рр.

Протягом останніх десятиліть відкрилися нові перспективи вивчення
історичної та наукової спадщини минулих поколінь. У зв’язку з цим усе більшої
популярності набувають регіональні дослідження, що дозволяють не лише
деталізувати відомі факти, а й виявити нові обставини, події, що вплинули
на перебіг історії. Тим більше, що цілий пласт документів через політичні
обставини взагалі не вводився до наукового обігу, а імена вчених, що були
репресовані як “вороги народу” у 30-ті роки ХХ ст., та їх наукова спадщина з
тих самих причин замовчувалися або піддавалися забуттю. До таких
відноситься і видатний вчений-енциклопедист, археолог, мистецтвознавець
та пам’яткоохоронець Микола Омелянович Макаренко. В останні десятиліття
з’явилася низка публікацій, присвячених біографії та науковому доробку
вченого1. Серед них і такі, що розповідають про історію археологічних
досліджень, зокрема у Приазов’ї2. Але за браком джерел, що частково були
знищені цензурою, інші - розпорошені по галузевих та місцевих архівах,
багато фактів залишилося поза увагою дослідників. У фондах Всеукраїнського
археологічного комітету - Секції історії матеріальної культури (далі - ВУАК-
СІМК) Наукового архіву Інституту археології НАН України нами було
виявлено численні матеріали, що доповнюють і корегують вже відомі факти
про археологічні дослідження М.О.Макаренка на Маріупільщині у 1930-1933
рр. та видання його монографії “Маріюпільський могильник”, що стала
хрестоматійною і є бібліографічною рідкістю. Тож, мета даної публікації -
хронологічно простежити перебіг подій, що відбувалися під час розкопок
М.О.Макаренка на Маріупільщині протягом чотирьох археологічних сезонів,
та охарактеризувати їхні результати.

Історія археологічних досліджень у Донбасі в першу чергу пов’язана з
державними планами будівництва на цій території промислових об’єктів. У
зв’язку з цим було проведено низку геологічних розвідок, мета яких - виявити
найбільш сприятливі умови для формування будівельних майданчиків. Разом
з цим, проводилася і реєстрація пам’яток історії та культури, що, ймовірно,
будуть знищені майбутніми промисловими гігантами. У травні 1927 р. було
закінчено складання загального списку зареєстрованих пам’яток археології,
історії та архітектури. Але цей перелік був далеко не повним. Більше того, у
деяких округах, зокрема Сталінському і Маріупільському, реєстрацію таких
об’єктів взагалі не проводили. Тож не дивно, що перші планові археологічні
дослідження цих територій були пов’язані з промисловим будівництвом.

__________________________________________

Німенко Наталія Анатоліївна - старший науковий співробітник
Сумського державного університету



213  СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№ХХІ-ХХІІ. 2007

У цей час неодноразово розглядалися питання про необхідність
охорони археологічних пам’яток, що руйнувалися через індустріальне
будівництво. 1 грудня 1928 р. було навіть затверджено “Статут про округові
з’їзди Рад, округові виконавчі комітети, їх відділи та інспектури”, згідно з
яким на місцеві органи влади покладалося завдання не лише затвердити
списки пам’яток історії та культури, що знаходяться на їхній території, а й
організувати та провести пам’яткоохоронні заходи3.

На початку 1928 р., після обстеження групою радянських та
американських інженерів гирла річок Міус та Кальміус, було обрано місце
для будівництва нового металургійного заводу. У червні 1929 р. було виділено
ділянку на лівому березі р.Кальміус, біля її гирла, де й планувалося розпочати
будівництво заводу “Азовсталь”4. Протягом 1928-1929 рр. цю територію
також досліджував співробітник Маріупільського музею, досвідчений
археолог П.М.Піневич, який виявив численні пам’ятки минулого, зокрема
рештки курганів, уламки посуду тощо, що й занотував у щоденнику. Та через
погіршення стану здоров’я він змушений був припинити дослідження та
переїхати до Києва.

3 лютого 1930 р. директор Маріупільського музею І.П.Коваленко
виступив на засіданні Президії ВУАК. У доповіді розглядався стан пам’яток
археології та мистецтва на Маріупільщині у зв’язку з будівництвом
промислових об’єктів, наголошувалося на необхідності дослідження та збере-
ження пам’яток старовини5. У прийнятій постанові ВУАК висловлювалася
подяка тов.Коваленку “за дуже цікаву доповідь” та зазначалося, що регіон
включено до плану археологічних досліджень на 1930 р.6

У червні 1930 р. ВУАК отримав повідомлення Маріупільського окрплану
про виділення 1000 крб. на проведення археологічних досліджень у регіоні.
Для керівництва цими роботами пропонувалася “кандидатура археолога
професора Макаренка, котрий погодився прибути на розкопки в
Маріупільський округ”7. Але через різні обставини ще у 1929 р. вчений був
змушений вийти зі складу ВУАК, тож затвердження його кандидатури на
керівництво розкопками на Маріупільщині зіткнулося з численними
перешкодами. Справа просувалася досить повільно.

Саме за таких обставин під час проведення попередньої зачистки
території для будівельного майданчика один із співробітників Новотрубного
заводу, археолог-аматор Г.Ф.Кравець звернув увагу на численні рештки
поховань, що були випадково підняті на поверхню, а також фрагменти речей
давніх часів. Про це він повідомив І.П.Коваленка. Виняткова цінність
археологічних знахідок на місці запланованого будівництва завода-гіганта
вимагала проведення негайного дослідження поховань фахівцем найвищого
рівня. Кандидатура М.О.Макаренка було затверджена.

Розкопки проводилися з 19 серпня до 4 жовтня (за звітом вченого)8

[10.08.-15.10 - за публікацією9], а вже 17 серпня 1930 р. у місцевій пресі було
повідомлено про те, що на території “Азовсталі” та Камбурова кургана
співробітниками краєзнавчого музею під керівництвом професора
М.О.Макаренка проводяться археологічні дослідження, внаслідок чого
виявлено поховання, ймовірно, кам’яного віку. На розкопках також працювали
художники - дружина вченого А.С.Федорова-Макаренко, В.А.Головатий
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яких і могильник неолітичної доби - “величезне придбання в галузі
археологічної дисципліни”13. Таке визначення не випадкове. Виявилося, що
на цій території люди оселялися з давніх часів, про що свідчать поховання у
декілька шарів, що належать різним епохам - від неоліту до ХІХ ст.14

Могильник являв собою неправильної форми траншею 28х2 м. Було розкрито
124 поховання, серед яких 6 дитячих, 2 більш пізніх - “у кам’яній обкладці”.
Усі кістяки лежали з півночі на південь у смузі червоної глини на глибині
0,75-1,5 м у кілька ярусів. Небіжчиків ховали на спині з простягнутими ногами,
руки були покладені на живіт або на стегна (інколи одна рука простягалася
уздовж тіла), головою на схід або захід. У деяких похованнях голова та ноги
були підняті на 0,1-0,2 м. Інколи похорон справляли на місці, де вже лежав
покійник. У цьому випадку кістки останнього згрібали докупи і на їхнє місце
клали іншого небіжчика.

Могильний інвентар складався переважно з виробів з кістки та каменю,
що поділялися на 2 групи: прикраси та побутові речі. До першої групи
відносяться вироби з вепрячих іклів (підвіски, намистини, прямокутні
пластини до одягу та цілі ікла з дірками для закріплення); панцирів черепах
(намистини, невеликі - як окремі прикраси); каменю (підвіски). До другої -
вироби з кременю (качалки, скребачки, швайки, клини); каменю: пісковику,
вапняку, мармуру (шліфувальні); кістки (дудочки); вепрячих іклів (фігурки
тварин); імпортного порфіриту (клини-сокири, булави - пізнішого часу). В
одному з дитячих поховань виявлено велике зерно кришталю (імпорт).

За характером поховального ритуалу, естетичними уподобаннями,
виробничою діяльністю людини того часу Маріупільський могильник
виявився унікальним комплексом, аналогів якому не було. Намагаючись
знайти схожі елементи в інших могильниках епохи неоліту, М.О.Макаренко
звернув увагу на нечисленні поховання, досліджені на Волзі, у Сибіру та на
Далекому Сході. Усі порівняння щодо обряду поховання, інвентаря тощо
підтвердили думку дослідника про унікальність Маріупільської знахідки15, що,
в свою чергу, поставило безліч питань, відповісти на які у той час було дуже
складно.

У зв’язку з цим було проведено унікальний метод музеєфікації - вирізку
поховань разом з інвентарем, про що навіть сповіщав у місцевій газеті
директор Маріупільського музею16. Перше, що  належало до епохи неоліту,
знаходилося безпосередньо у могильнику. Унікальність полягає в ритуалі
поховання: воно подвійне - дорослий, що рукою підтримує дитину, яка
лежить зверху. Комплекс мав багатий інвентар, особливо відрізнявся кістяк
дитини. На ньому були прикраси з цілих вепрячих іклів та пластинок,
намисто з перламутру та черепашок, клин з порфіриту17.

Друге - епохи енеоліту, виявлене поруч із могильником. Унікальність
цього комплексу полягає у тому, що він вміщує два поховання: одне зроблене
за обрядом спалювання небіжчика, інше - подвійне поховання у кам’яній
кладці. Як вдалося з’ясувати, обряд спалення проводився безпосередньо на
місці поховання, про що свідчать купа попелу і обгорілі фрагменти інвентаря:
кремінні наконечник стріли та скребачка, пластини з вепрячих іклів незвичної
форми, шліфувальний камінь. Нижче на 0,6 м від першого було виявлено
подвійне поховання. Воно знаходилося у гробовищі з обробленого
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Такий метод музеєфікації дозволив не тільки зберегти унікальні
поховання, а й провести їхні детальні дослідження навіть через якийсь час.
Так, наприкінці 50-х років антропологічну експертизу фрагментів вирізок
проводив аспірант Інституту етнографії та антропології ім.Міклухо-Маклая
І.І.Гофман19. Він встановив, що неолітичне поховання містило кістяки
чоловіка 25-35 років та 2-річної дитини, а енеолітичне - 2-х чоловіків 35-ти
і 50-60-ти років відповідно.

Цікаво, що І.І.Гофман пропонував адміністрації Маріупільського музею
провести реконструкцію зовнішнього вигляду неолітичного чоловіка, для
чого необхідно було надати відповідний дозвіл та фінансування. Але через
різні обставини цього не сталося.

Вирізки поховань разом з іншими знахідками (60 комплексів, загалом -
595 од. зб.), а також фото та фотонегативи на склі (51 од. зб.) і нині зберігаються
у фондах Маріупільського музею. 11 комплектів разом з випадковими
знахідками згодом було передано до музеїв Москви, Донецька, Луганська20.

Незважаючи на великі темпи робіт по дослідженню могильника у 1930
р., М.О.Макаренка цікавили питання про спосіб життя людей епохи неоліту
на цій території, їхні заняття та звички, адже ніяких ознак проживання тут
не виявлено. Тому вчений провів розвідки неподалік могильника, де на
відстані у 100 саженів було виявлено 11 ямок - рештки жител типу землянок21.
На відстані близько 2 км від могильника було виявлено велику кількість
керамічних уламків різного кольору з орнаментацією. На думку вченого, це
місце численних жител. Період існування поселення встановити не
вдалося22. Підйомний матеріал передали до музею, а на виявлених територіях
наступного, 1931 р. планувалося провести детальні дослідження.

У цей же час під керівництвом М.О.Макаренка проводилися
дослідження і в центрі Маріуполя, на Камбуровому кургані23. Його розкопки
у 1872 р. самовільно розпочав сторож у коморах купця П.Г.Камбурова.
Частина матеріалів була передана до Олександрівської гімназії, згодом - до
Маріупільського музею. Тож, у 1930 р. досліджувалися залишки колись великої
споруди. До музею потрапили 27 знахідок, серед яких: 7 виробів з кременю, 15
фрагментів кераміки, кістяний гудзик, бронзова голка та інш., а також
фотонегативи: комплекс знахідок та загальний вигляд кургана24. Ймовірно, їх, як
і фотонегативи з Маріупільського могильника, зробив М.О.Макаренко. Більшість
експонатів у 1956 р. було передано до Донецького музею.

Тож, у 1931 р. вчений планував продовжити широкомасштабні
розкопки археологічних пам’яток на Маріупільщині, зокрема дослідити:
“землянки (невідомого часу); городища з видимими слідами будівель цікавої
форми; селище клясичних часів; низку могил (курганів), з яких три могили
вже знищено будівлею, рештки стоянки в Зінцевій балці”25. Для цього
необхідні були досить значні кошти. За підрахунками М.О.Макаренка, ця сума
повинна становити щонайменше 10 тис. крб. Але вчений сподівався, що
унікальні результати робіт 1930 р., а також прихильне ставлення до розкопок
керівників “Азовсталі” та місцевої адміністрації дадуть змогу отримати значно
більше коштів на фінансування подальших досліджень на Маріупільщині.
Більше того, він наголошував, що з ранньої весни 1931 р. необхідно
організувати спостереження за ходом будівельних робіт, щоб уникнути
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руйнування археологічних пам’яток. “Загибель їх лягла б чорною плямою
стида й позору на тих, хто припустив би це”, - писав вчений на адресу
Укрнауки26. Оскільки в цей час М.О.Макаренко не мав постійного місця
роботи, він міг виїхати до Маріуполя вже на початку 1931 р.

В цей час вчений вів жваву переписку з сектором науки Народного
комісаріату освіти (далі - НКО)27. У листах від 6 листопада та 29 грудня 1930
р. він звертав увагу на необхідність припинення будь-яких будівельних робіт
на “Азовсталі” без участі археологів, оскільки вони можуть знищити унікальні
пам’ятки минулого. Керівництво будівництва через Сектор науки запевнило
про “згортання” робіт. У відповідь 8 квітня 1931 р. М.О.Макаренко
наголошував, що навіть найменші втручання можуть призвести до втрати
унікальних залишків землянок і просив “вжити відповідних заходів аби
спасти ці пам’ятники”28.

15 квітня вчений отримав повідомлення від Сектора науки про
виділення лише 3 тис. крб. на проведення археологічних досліджень у
Маріуполі, а згодом - про зменшення цієї суми до 2 тис. Сектор науки також
просив надіслати на його адресу план проведення розкопок і персональний
склад членів експедиції.

У травні 1931 р. М.О.Макаренко знову звертається до Сектора науки
НКО з проханням видати йому відкритого листа на право проведення
археологічних досліджень (розкопок, обмірів, зйомок, фотографування та
зарисовок) “на терені колишньої Маріупільської округи” на 1931 р.29

У липні 1931 р. дослідник отримав інформацію про те, що на
Маріупільщині знайдено цікаві речі найдавніших часів, але через відсутність
фінансування вчений не міг виїхати на місце, щоб з’ясувати ситуацію. І лише
на початку серпня він отримав повідомлення, що згідно з планами розкопок
на ІІІ квартал 1931 р. на досліди у Маріуполі затверджено фінансування у
розмірі 2 тис. крб. Проте і після цього роботи не розпочалися.

Не лише вчений, а й ВУАК був зацікавлений у продовженні досліджень
у Приазов’ї. Тому у планах на 1931 р. значилося: “організація археологічних
робіт на Донбасі і зв’язок з підприємствами Донбасу”30. Але питання
фінансування було не в його компетенції.

Разом з тим, ситуація змінилася і на будівництві. До влади прийшло
нове керівництво “Азовсталі”, яке основним своїм завданням вважало
якнайшвидше завершення будівельних робіт. Тож, усі обіцянки щодо
збереження пам’яток старовини, дані попереднім керівництвом, не
виконувалися. У квітні 1931 р. на місці землянок, якими так опікувався
М.О.Макаренко, було зведено промислові об’єкти. “Можемо висловити наш
глибокий жаль, - писав вчений, - що зруйновано, можливо, єдині,
неповторенні пам’ятки побуту громадсько-родових формацій на Озівському
побережжі”31. Змінився і директор Маріупільського музею.

Лише у серпні 1931 р. М.О.Макаренко отримав відкритого листа №949
на право проведення археологічних досліджень.

На підставі рядків з широковідомої нині монографії вченого
“Маріюпільський могильник” ми можемо стверджувати, що влітку 1931 р. вчений
все ж відвідав Маріупіль, ймовірно, на власні кошти, де провів археологічні
розвідки “жител забродів”32, хоча у звітній документації цей епізод відсутній.



220 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№ХХІ-ХХІІ. 2007

Тож, широкомасштабні дослідження розпочалися лише восени 1931 р.
Роботи тривали у дуже важких умовах. І пов’язано це було, передусім, із
затримкою фінансування. Незважаючи на прохання М.О.Макаренка
перевести визначені для експедиції кошти на ім’я керівника експедиції, Cектор
науки перерахував їх на адресу Маріупільського музею. Новопризначений
директор музею Бар’яхтаров з невідомих причин затримував їх виплату.

Так, за твердженням М.О.Макаренка, перший місяць роботи експедиції
кошти надходили “з великими труднощами в різні часи невеликими сумами”,
а з 30 жовтня їх взагалі перестали виплачувати, що змусило дослідників
“буквально побиратися як жебраки, позичати кошти і для розплати з
робітниками, і на те, аби було щось їсти”33. Вчений неодноразово звертався
до сектору науки НКО з проханням вирішити цю проблему, але марно. Місцеві
мешканці надавали посильну допомогу, бо “бачили безвихідне становище”, в
якому опинилися члени експедиції. Завдяки цьому вдалося “спасти себе від
голоду”34. Лише втручання місцевої адміністрації змусило директора музею
виплатити заборгованість. Тож, обставини, за яких проводилися розкопки
унікальних пам’яток на Маріупільщині, були вкрай несприятливими. Однак
роботи проводилися регулярно, методично і професійно.

В день приїзду до Маріуполя, 4 жовтня, М.О.Макаренка сповістили
про те, що в районі будівництва аеропорта є велика група курганів різних
розмірів. Поїздка на місце довела, що більше 30 скіфських курганів за планом
будівельних робіт буде знесено, а вони, на думку вченого, “являють собою
надзвичайної наукової ваги пам’ятники”, від яких можна чекати
“несподіваних знахідок всесвітнього значення”35. Виходячи з розмірів та
форми курганів, вчений припустив, що 2 з них є царськими. Це підтвердили
і знахідки 3 великих намистин з “Єгипетської пасти”, вкритих бірюзовою
поливою, що свідчить про торгівлю з грецькими колоніями. Тож, системні
розкопки могли б дати надзвичайні результати36. Незважаючи на всі
вмовляння, спираючись на “секретне” розпорядження, вченому дозволили
оглянути лише один курган.

На лист до Сектора науки з проханням вжити необхідних заходів, щоб
дослідити ці кургани і зберегти їх для нащадків, М.О.Макаренко відповіді так
і не отримав. Кургани було знесено і “всякі сліди їх місця пропали навіки.
Стид і позор тому, хто допустить і вже допустив знищення таких
пам’ятників без відповідного дослідження... Хто притягне до права і кого
за цей вандалізм”, - писав вчений37.

Тож, згідно з планом проводилися розкопки курганів на верхній частині
хребта, на відстані 1 км від Маріупільського могильника. Їх виявилося 5,
невеликого розміру (0,3-0,8 м), широких “в заснування насипів” (10-25 м).
Після нівелірування, обмірів, зняття планів, описів та фотографування вчений
застосував “прийняту на завжди” методику повного зняття насипу, щоб
уникнути найменших пошкоджень поховань, які можуть знаходитися “зовсім
під полою кургана, геть далеко від середини, збоку”38. Під шаром землі було
відкрито шар каміння різного розміру і форми, що інколи мав кілька рядів. Це
каміння утворювало окремі групи, по кілька на курган, де знаходилися
поховання. Курган 1 мав 12 поховань, інші - від 3-х до 6-ти. Траплялися і
окремі поховання, вони розташовувалися нижче основних.
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“вдавленого” на вінцях і “різаного” по всій поверхні. Більшість посуду була
у дуже розчавленому вигляді. Тож його на місці реставрували  і
відправляли до місцевого музею.

Окрім кераміки, в окремих похованнях кургану 1 було виявлено маленькі
шматочки рожевої охри, що лежали відокремлено від кістяка; 2 ведмежих
зуба з дірочками, уламок кістяної шпильки та морська раковина (зроблено
вирізку цього комплексу)39.

У насипах курганів було виявлено кістяне кільце та 2 обточених каменя.
Розкопки М.О.Макаренка у Приазов’ї цим не обмежилися. Він

продовжив дослідження так званих “жител забродів”, яким загрожувало
цілковите знищення через будівництво тимчасового населеного пункту для
робітників “Азовсталі”, а у 1932 р. - промислових об’єктів заводу. Рештки
землянок було виявлено ще у 1930 р. на лівому березі р.Кальміус, на відстані
до 1 км від Маріупільського могильника. Забродами називали кріпаків-
втікачів, які селилися у вільних степах і, за переказами, проживали тут до
середини ХІХ ст.

Незважаючи на “юний” вік цих помешкань, вчений вирішив провести
їхнє ретельне дослідження. Вдалося розкопати лише одну землянку, решта
була зруйнована будівництвом. “Житла забродів” виявилися землянками
5х6 м з дерев’яними стінами, обмазаними крейдою, дах тримався на стояках,
долівка викладалася шарами глини і піску. У південному кутку розміщувалася
піч, що складалася з невеликих камінців на глиняному розчині і мала
незвичну форму бані “з ледве помітним продовженням до виходу”40. Під
стінами стояли лавки, від яких залишилася кам’яна основа. Двері кімнати
виводили до господарського приміщення.

У землянці було виявлено багатий господарський інвентар з міді, заліза,
скла, глини, фаянсу, каменю, кістки, дерева, шкіри41. Знайдено також монету
1830 р., за якою встановили кінцевий термін проживання “забродів” у цій
місцевості. На думку М.О.Макаренка, ці речі становлять надзвичайний
науковий інтерес, оскільки “належать тій соціяльній формації, про яку в
літературі відомостів обмаль” і матеріальна селянська культура ХІХ ст.
майже не досліджена42. У зв’язку з цим було проведено ретельні обміри,
описи, зроблено фотознімки як самої землянки, так і знайдених речей. На
жаль, зробити фото з близько 300 негативів вченому не вдалося через брак
коштів і відсутність хімікатів43.

Тож, археологічний сезон 1931 р. на Маріупільщині видався вдалим.
Незважаючи на усі перешкоди: брак коштів, жахливі умови життя, непорозуміння
з сектором наук НКО і дирекцією місцевого музею, М.О.Макаренком було
досліджено низку цікавих об’єктів: кургани поблизу Маріуполя, житла “забродів”,
оглянуто кургани на місці спорудження аеродрому.

У 1932 р. вчений планував продовжити дослідження унікального
комплексу Маріупільських пам’яток, зокрема курганів в районі будівництва
аеродрому та “жител забродів”, а також тих об’єктів, яким загрожує
знищення через будівництво заводу “Азовсталь”. Окрім цього,
М.О.Макаренко звертав увагу керівників сектору науки на необхідність
охорони археологічних пам’яток і притягнення до відповідальності тих, чиї
дії спричинили руйнування курганів у Маріуполі44.
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У розлогому (на 11 аркушах з обох боків з планом місцевості, де вказані
усі досліджувані об’єкти за 1930-1931 рр., 3 картосхемами, 3 малюнками
різних видів поховань і 5 - глиняного посуду) звіті про археологічні
дослідження на Маріупільщині за 1931 р., направленому на адресу НКО,
вчений виклав усі аспекти перебування у Приазов’ї, у додатку детально
описав усі знахідки, що були передані до музею (83 позиції), і додав кошторис
витрат на розкопки 1932 р.

Цікавою виявилася рецензія на цей звіт, видана головною інспектурою
НКО по охороні пам’яток. На звичайному аркуші без вихідних даних
вказувалося, що “відчіт... досить обмежений, наук. загальний... Доводиться
відзначити абсолютну незадовільність звіту”45. Таку “оцінку” інспектура
НКО мотивувала тим, що не отримала уявлення про характер досліджуваних
пам’яток, а хотіла б “знати глибше і ширше”. А далі - пояснення: експедиція
мала достатньо коштів для того, щоб зробити фотознімки пам’яток і додати
їх до звіту. Об’єктивна картина щодо фінансування розкопок і участі НКО у
вирішенні численних проблем, пов’язаних з цією роботою, вже простежена
нами вище на підставі документів. Тож, коментарі зайві.

Цю рецензію, разом із звітом М.О.Макаренка, НКО направив до
Археологічного комітету. Останній 9 травня 1932 р., “обміркувавши справу
про археологічні досліди на терені “Азовсталі... вважає за конче потрібне
продовження дослідів на зазначеному терені, де міститься ряд пам’яток
ріжноманітних культур”, що вимагають негайного дослідження, “поки їх
не знищено без дозволу... аби не повторилася справа з землянками, що їх
знищено на терені “Азовсталі” р. 1931-го без археологічного досліду”46.
Археологічний комітет просить сектор науки НКО виділити кошти на
продовження розкопок на Маріупільщині згідно з кошторисом М.О.Макаренка.

Вкотре виникає конфлікт між пам’яткоохоронними структурами,
оскільки ВУАК опікувався науковими аспектами дослідження та охорони
пам’яток старовини, а НКО вирішував питання їхнього фінансування.

Незважаючи на всі зусилля, було виділено лише 1,5 тис. крб., що ніяк
не могло задовольнити потреб експедиції і взагалі ставило під загрозу
проведення розкопок на Маріупільщині. Після одержання такої відповіді НКО
М.О.Макаренко виступив на засіданні ВУАК, де виклав основні плани
будівельних робіт на “Азовсталі”, внаслідок чого будуть зруйновані “група
великих курганів, селище мідяно-бронзової доби, городищенського типа
спорудження, житла “забродів”47. Маючи на увазі надзвичайну наукову
цінність цих пам’яток, вчений наполягав на негайному їхньому дослідженні.
Отже, ВУАК вкорте звернувся до НКО з проханням виділити необхідні кошти
(не менше, ніж зазначено у кошторисі) для проведення археологічних
досліджень “в потрібних розмірах та формах”48. Не сподіваючись на
позитивне вирішення цього питання, ВУАК листовно звертається і до
Маріупільської міськради, і до адміністрації будівництва “Азовсталі”. Так, у
листі до міськради ВУАК висловлює вдячність за підтримку археологічних
досліджень 1930 р. і зазначає, що роботи з виявлення унікального
Маріупільського могильника були проведені “майже виключно за
матеріальною допомогою Маріупільського виконкому”. Тож, ВУАК
сподівається на допомогу міськради й у 1932 р. і просить виділити 3 тис.
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крб. у розпорядження керівника експедиції М.О.Макаренка49. Лист подяки
отримало і керівництво “Азовсталі”, а також прохання виділити 4 тис. крб.50

Незважаючи на усі перешкоди, влітку-восени 1932 р. М.О.Макаренко
продовжив дослідження археологічних пам’яток у Приазов’ї. Разом з ним
працювали художники - дружина вченого А.С.Федорова-Макаренко та
Л.М.Морозова, про що свідчать мандати, виписані на їхні прізвища, а також
письмове підтвердження М.О.Макаренка51.

Дослідження проводилися на території будівництва аеродрому, заводів
ім.Ілліча та “Азовсталі”. У першому випадку, незважаючи на знищення
майже усіх археологічних пам’яток ще у 1931 р., було знайдено глиняний
посуд катакомбної культури епохи бронзи. При спорудженні чергових
промислових будівель на заводі ім.Ілліча було виявлено курган з багатим
інвентарем, переважно прикраси з кістки: бусини, довгі прорізи з гвинтовою
нарізкою, молоточковидна шпилька, а також орнаментований горщик.
Вважається, що поховання з такими шпильками складають лише 10% від загальної
кількості аналогічних і пов’язані з культом соми-хаоми (п’янкого зілля), що був
розповсюджений серед племен катакомбної культури епохи бронзи52.

Великий обсяг робіт був проведений на 7 курганах в районі будівництва
“Азовсталі”. В кургані 1 було знайдено не менше 13 ямних і зрубних поховань,
де виявлено керамічний посуд. Курган 2 містив 28 поховань, з них 18 -
зрубних. Окрім кераміки та уламків кременю в одному з поховань знайдено
мідне скроневе кільце. При розкопках також виявлено фрагмент горщика
салтово-маяцької культури.

У цей же час проводилися дослідження “селища” у балці Бузинній на
лівому березі р.Кальміус. За припущенням вченого, люди проживали тут у
“курінях, катрагах з гілок” дубу, про що свідчать “помітні попільні
прошарки”53. Серед підйомного матеріалу були фрагменти керамічного посуду
(ліпного - мідно-бронзової епохи, більш досконалі - “клясичної доби”) та
залізних виробів. Їхні форми, матеріал та техніка виконання дозволили
вченому припустити, що на селищі люди проживали протягом кількох
епох 54.  За визначенням  С .О .Плетньової ,  це  селище  належало
протоболгарам - носіям салтово-маяцької культури55. Оскільки ці
фрагменти були невеликих розмірів, через що їх перевезення до музею
дещо ускладнювалося, М.О.Макаренко змонтував 11 планшетів, частина
яких згодом була передана до Донецького музею.

Як і у попередні роки, усі матеріали розкопок з різних об’єктів вчений
передав до Маріупільського музею, про що свідчать описи та експонати, що
й нині демонструють історію краю.

23 листопада 1932 р. М.О.Макаренко виступив на засіданні ВУАК, де
охарактеризував коло проблем, пов’язаних з руйнуванням археологічних
пам’яток на Маріупільщині. У постанові ВУАК зазначалося про необхідність
охорони археологічних об’єктів та висловлювалося занепокоєння щодо дій
будівельників “Азовсталі”. М.О.Макаренку пропонувалося зробити доповідь
про результати розкопок на Маріупільщині, яку він виголосив 13 травня 1933
р. Виступ “Археологічні дослідження на Маріупільщині за роки 1931-1932”
на засіданні Секції історії матеріальної культури торкався болючих проблем
сумісництва археологічних досліджень з індустріальним будівництвом56.
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Окрім керамічних виробів, було знайдено 2 мідні обручки, уламки
кварциту та кременю, фрагменти кам’яної сокири, крем’яного ножа, зуби
тварин, фрагменти обробленої роговини. Повний перелік знахідок - 77
позицій. Усі вони були передані до Маріупільського музею.

Так закінчилася історія археологічних досліджень М.О.Макаренка на
Маріупільщині. Незважаючи на численні перешкоди, під його керівництвом
було проведено розкопки унікального комплексу неолітичних пам’яток
Маріупільського могильника і виявлено численні поховання інших епох.

Результати розкопок 1930-1933 рр. знайшли відображення у наукових
звітах, публікаціях, виступах на засіданнях ВУАК та у пресі, а також поповнили
археологічні колекції різних відділів Маріупільського музею. Але найбільш
детально та науково обгрунтовано вони були викладені на сторінках
фундаментальної праці вченого - монографії “Маріюпільський могильник” -
першої монографії з археології, виданої в Україні, першої і останньої в житті
Миколи Омеляновича...
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KPA€3HABCTBO

III4POXKOB T.N.

KPAEBE$,HIIE: o IIEPIIOM3ATU,TT4 ro4CrtrIrIJIIilcI

B ..cmamae tnepsue paccMampueaemca nepuodusatlua xpaeeedeuun rcax
uayvuod u yue1noi duc1unnuutt c uayxoeeduecxofi moqKu 3peHun.

Hayi<oae,q.recraa Jrl.ITeparypa orBo.ql.rr rrcropgqecKr4M rrccJleAoBaHr.rrM
HaIKH oco6oe Mecro; IrMeHHo oHrz AonxHrI nocJryxlrrr orrrpaBuofi Tor[Kofi KaK
Nr[ CO3AaHUE, Oorqefi reopnu nayxiI, TaK E Arr npa(Tnqecr<ax perouerlaqnfi n
o6nacrri ylpaBrents Halxofi rl ee opra.lrzsaqr.rrzi.

B uayrore4uecKoM auaru3e KpaeBeAeHr4s xar nayvuofi E yrre6nofi
IucqrrnJrr.rubl oco6yrc 3Haqr,rMocrb cneAyer npr4Aarb npoqeocy co3.qaHru
ncropEt4 3To[ Hay(n, rroToMy qTo KaK rznr.rqnsri nayunuft seuoueu,
KpaeBe.qeHlie B To xe BpeMjI xapaKTeplI3yeTc_s coGcTBeHHEIM roHe3ucoM 14
pa3Burr.reM. Ero iasyrenue rpe6yer rzcropr.rvecKoro rroAxo.qa.

tr4croprzro poccuilcroro rpaene4eur{r Mbr noApa3AerreM Ha ,qBa ora[a: I )
npe,qricropr{r KpaeBeAeHr.rt; 2) cranonnenrae 14 pa3Burrie KpaeBeAeuru KaK
nayvnofi i.r yve6irofi Ar{cr{rrnJrrHr,r. Orcro4a, EeprroAr.r3auru pocciaficxoro
KPAEBEIEHIZ' BLIflI'I'IT TAK:

1 . Sran rcpaene4.recroft Irlrrcm - npeAncropr{r poccraftororo r<paene4envx.
1.1. Kpaere4vecrax ubrcJrb 4peBHocrr4 r4 cpeAHeBeKoBBr.
1.2. Kpaene4,recxoe :nanile (XVIU-XD{ ns.).
2. 3ran poccr,rfi cKofo KpaeBeAeHr.rJr.
2.1. llepilo4 e,4auoro KpaeBeIeHux (XIX - naualo XX an.).
2.2. epuo1 pa3AeJteHr.rr KpaeBe,qeHrrr Ea corduaJrr.rcruqecro e ra

6ypxya:noe, no6e4a rcolrrr.rynrlcrlrqecKux i.r4efi r xpaeregeHr.ru, [aprr.r3aqr{,
KpaeBeAqecKoro ABrlxeua.s, noAaBrer {e roc.vAapcrBoM KpaeBe,qoB _ Hocr_rreneii
61pNya:noro rpaeBeAqecroro 3uanua (19 i7-1991 rr.).

2.3. llpornosupyelorfi nepno4 pa:nrz.ru.a poccrlicroro KpaeBeleHr.ur KaK
e.ql4Hoft HayKtr Lr yve6nofi .qucrlr4nnrrubr Ha MeroAoJroritqecKofi ocnose
o6rqevenore.recxr,rx qeuuoc,refi (XXI s.).

Ileprue "rcpaeeedvecxue" snafiut nosBanacr, er\e y lpeBurrx tttogefr: nz
froKo.IeHIIr B [OKOIreHrre [epeAaBanr,rcb cBeAeHr.rr, HarrprrMep, o MecTHocTr,r In.f,
uocrpoftxz xunr,rq. Tar sapogrznacr KpaeBeAqecKar Mhrcn6, rroA rco:ropofi lrrr
[onriMaeM cilr{6re gJleMeHTapHLre qpelcrasneurzx o ue6o;rmoft Tepprrropr.rE,
Ha roropofi xrrJrii JrroArr.9rlr aosspeurar npelcraBnrJrr.r co6oft ll.tum
3M[upuqecKoe Bocnprurze uu$opMarlria o Mecrnocrrr rJpoxr4Bar {lI qeJroBeKa.
3ro 6rino o6biAeHnoe, a He crporo Haysnoe rsan"e. C noxsjreni4elu
rrr{crMeHHocrn 3ru:narur (parcupoBarrr{cb. Ta"K KpaeBeAqecKr.re cBe,{eH:as. retty,
B ocHoBy r.rcropr{r, Tor4a Ne sapo4nrac6 KpaeBeAqecxax,,numepantypa" .
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@ax'ralru KpaeBeAqecKoro coAepxauns r.r:o6aryror pyccKr{e Jrerorucn.
I,Iurepecnsre rpaeBeArlgcKHe cBeAeHt4r EMerorcf, B AoHeceHr{rx cJr}Dl{Jirlx ruo4efi ,
"pocnuux", xcausbrx Kutfax, qe;lo6rrnrx a 4pyrr4x AoK) ,renTax, xpanrtqnxct
B MecrHbrx apxr.rBax, B coqnHerrurx r4HocrpaHulrx aBropoB o Poccizu a gp.
BaNnsre xpaeBe,{qecKl4e cBeAeHzr coAepxar rar<ae cnequfaqecKr4e Br{.qbr
AOKWeITTOB, Kar( Kaprbr r{ rrcropraxo-reorpa(pnvecKHe on[caHr{r XVI-XVII en.
Taronu nc:rorr.r poccafi croro rpaeBeAeHi4rl

tr4T ax, xpouo.:rorlrqecKlr KpaeBe4r{ecxat Mr,rcJr6, Muoroiruc. eHnbre
KpaeBeAqecrrre Samu, saSui<crpoBaHH6re B Ao(yMeuTax AorrerpoBc(oro
BpeMeHH. rBjulorcr npear.rcropuefi KpaeBeaeHr.rg.

ftx loaaNxuonexfir (paeaeailecroro 3HaHrrr Aonxeu 6ul cyllecr:eorau
I{erblti KoMnJreKc flpuqnu u yglroBrrir. Bcau nepesre cBeAeHur o Kpae HocrzJra
He cucTeMarrr3ll poBaHHbIfi xapaKTep, To c pa3Bi{TaeM 6n6,rnorex, apxr.iBoB,
My3eeB, B Koropbrx Konr{euTpr-rpoBa!'rucs cee4euzx o6 orAeJrbn6x qacrn( crpaur,r,
KpaeBelr{ecKat M6rcJr6 pa3BnBaerc.r 6rrcrpee. Srorr.ry c[oco6crsosarq
npeo6pa^:onarur llerpa I. B XVIII B. noBblcillac; poir6 Hayqribrx gsannft r
xo:rftcrrennoi, BoeHHofi r,r (yrbrypnofi xla3Iirr. C pa:aarnen ronorpa$uvecroil
TexHrrK{, KHLrOler{aTaHr'1r IIpoIIcxoAi.IT cTaHoBJieHI,Ie Hay{Horo KpaeBeAeHr4r,
qro 6r,lrio recHo cBt3aHo c pa3BItrI{eM, fipexle Bcefo, prcropurr lr reorpaQnu.
Xapa<repusntir oco6enrrocrtMa KpaeBeAqecKoro sHaHas 6rrrfi: aHuMaqne r<
KOHKpeTHbTM Teppr.{ToprirM; nocTafioBKa 3a,4arl uli4poKoro Ircrrojrb3oBaHH.f,
KpaeBeAqecKi{x cBeAeHrlfi Anr. pa3wrrrrs. SKoHoMLIKII u KyrrTypbl crpaHEI;
Brrr4caHHocTl, KpaeBeaqec({x 3HaHuft r o6rqyro crzcreMy uayunofi lr
o6pasonarensnofi npaKTzKr.i. YNe I naqane XVIII n. 6rua ocogsauno
onpe.qeJreHbl3a,qagr4 KpaeBeAeH J{, eMy fipu.qaBanocb roc]qapcrBeHHoe 3Har{eHHe:
flerp I rpe6osaJr AoKnaArIBarb qaprc o Bcex Jlro6orrbirnr'rx HaxoAxax I,I
HarpaxAarb'oxpaeatam4ee" ga uoncr Apeouocrefi. .{enaaucr norIlITKIr
pecTaBparlqfi v oxpaHsl I,IOTOpI{qeCKIiX IaM'THAKOB.

B posucxe, co6zpar rlr, cltcreMarlcallua MecrHrlx MarepI{aJIoB rlporlrroro
6orlruyro ponL cbrrpanu pyccKue yvenue B.H,Tarxrilee, M.B.JIoLIoHocoB,
KoTOpLIM flpal{aAnexata KpynHat pOJIL B aKTIT BII3aII{Ir KpaeBeAqecKvx
uccne4oaanirii. Vx u4eu noryilunll pa3BllrHe Bo Bropoi nolonuire XVIII
B. : rrorBJr{rorct BbrrroJrHeHs6re Ha Mecrax o[]IcaHut ry'epnuft u npoeuHuafi .
Pa6orn no Kaprorpa(bupoBaul,Ilo npIrBeirl{ K tl 3.uaHIiIo I4. K. Kilpalonuu
nepBofo pyccKofo arraca i,IMlepI4I,I. c Tex nop (apr6l tBlltlorct BaxHbIM
I,ICTOIISIiKOM KPACBE,qEHI''.

Eolrruoft o6reu rpaere4uecru,Ix cBeAeHI4ft coAepxar rpyABI AKaAeMI'Ir4
HayK, qTo pa3Br{BaJIo KpaeBeAeHve BCe 6OIee na nayIlroft 6are; :rouy ranre
c[oco6crBoBanu co6paEHLIe yrreH],IMIr Bo BpeMt SxcireArluftfi (onJre(ul4l{.

Kpaeneguecxue ny6:ruxaqua norruxucn t "Tpydaf' Bonr,uoro eronoMltrrecKoro
o6qecrBa, I4nrepecnefirrae ucroqHIrKIZ Aano KpaeBeAalr fenepanuroe
MexeBaH[e: cocTaBJreHHI'Ie orII4CaHItt TeppNropufi or:rlruarcnc.s I4x KoMrlreKcHofi
xapaKTeprrcrrrKoft, ua,nuvueu oqeproB no l,rcropl{rl, Marepr'ra,:rrr ll3 sTllx
onncar:uft ucrloJlb3oBilJlllcl ttpll co3AaHI.r]I clorapefi. Kpaeaegvecruu rpyaau
oTBOAUIOCT, 3Haqr{TeIbHOe MeCTO Ha Crptuiaqax qeHTpajlbHbrx rlepuoAl',IgecKlix
us4auuit, Eqe 6o:ruriafi i<paeBeAqecKl4ft acneKT orrl'iqaer rIepB6Ie MecrHrle
xqprranst" Veduu enuutd nowexou e4" (frpocnwu,), " Llpmaua, npe epat4 a n t4 u c n
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paHee oHo TIoHITMaJIOCL I(aK HeqTO Hepa3AeJIIrMOe' pa3Mr'IToe> To Tenepb B HeM

BbrAersn}rc6 pa3.{erbl: yqeHrie 06 ficroqlrlrKax, MeroAVKa KpaeBeAqecKtrx

3atl:rvrfr., npeAcraBreHfie 06 SKcrypcrlsx r.i r.g. Vcloxutnct HayqHo-

npotf eccnonanrnblft rrncrpyMeHTaplifr KpaeBeaoB, pacul{ptJIacb ax

IiccJIeAoBaTeJIbcKtul [paKTr'IKa.
Ecan n cepe4uae XIX r' npaene4rr Br'Icrynanlr, flpexae Bcero, B (aqecrBe

o[ncareJrefi co6rrrttfi !I [pI4poAbI, To KpaeBeAbr cJleAylolqero rloKorenllt -

6onHue yxe airatrrTnKrl: cyx(aeHE u BbIBOAr,r OCHOBbTBaTOT I{a I4CfiOJIb3OBaIIUI{

pa3noo6pa3Hr'Ix apxlrBllbx AoKyMeHToB' npI4MeIUIIor pa3uoo6pa3nbie Mero,qbl

racc:reAosaHlas, pa3pa6arblBalor KoHUeHTpArrecKuft ruero,4 I43yqeHI'lt Kpa,I'

llocrenenHo KpaeBeAeHIte npno6peraer {oprly crplxryp[poBaunoro qenoro'

xorr c co"penrennoii to'rrul spennr oqeHr, HecoBepueurioro' EcrectseHHo' t{To

ouo 6rr:ro recno cB{3aHO C Apy.riMrz ArrcqtrrrJlr4HaMrr (6lr6nzorerone4enile,

6lr6;ruorpa$oneAeulre, apxi.lBoBe4eune u 4p.), pasBlrBaJlocb no,4 Bo3,qetcrBHeM

6agosrrx uayr. Axrurno lr3f{anuc6 IlcroqHI'IKI'I: 3apoAlrJrocb ltcropl{Ko-

Kr{r{roBeAqecKoe HarrpaBneur.re (K.,,{srqr<o), co6uparutcb [peAMeTHrIe I{croqHIIKI{

- apxeorofuqecKrlg, 3THofpaQuvecrlre, Apyrlle naMtTI{itKIr CTapnHr',I'

floscet{ecTHo co3.qaBaJlIICb apxl.iBbr. Mectnue accJieAoBaTenlt Ha ocHoBe

ocMElCneHIrtfipa](TLIKI]tHTeHCIrBIlOpa3BI'IBalI[KpaeBeAqecKyloTeopl',Iio'
Ilpoqecc craHoBJleru{s KpaeBeA'{ecKo[ HayKIt coflpoBoxAarct yBenHqeHIreM

Tp)zoB rjo KpaeBeArlecKoMy Aetry' Bl-IAon3Menrriocr, no46upas olrEMarbH6le

opral{I43aIIIrOHHhre cTpyKrypbl, ABIixeHIle xpaeBoAoB' pocno qucno

*iu"ua.ut""ott o6te,qnHeuufi, Kpaenegeuue [peAcraBnt']ro co6oft yNe

"ironyrr"n"tu 
sa'.fibDa 3Harrl4fi 06 or^eJriltoii qacrl, crpal{6l, B coultanr'Ho-

norrirl{qecKoM rIJraHe nMcJIo ln6epa:ruo-6ypxya3Hylo rl 6ypxya3Ho-

AeMO(paTUr{ecK}'Io HaIIpasJIeHHOCTb.
iarz* o6pa3oM, ; XD( - Ha'ra:re XX r. rcpaeleAeul{e cibopMl4poBarlocb KaK

HayrrHat ,q""u"rrotou. Bn'recre c reM' KpaeBeAel{v e IlpeAcraBn{Jlo co60fi B

ocHoBHoM QOpr\lalblro-rexHllqecKyro .qucqunnuEy' xapaKTepl43yrolllyloc.t

B6rcoKrru 12el6HbIM BecoM npo6:rer'rarur<il nnaq1:1crcfi nanpan:reuuocrra' B

rIeJroM, MecrH6Ie (paeBeasecKue o6rqecrna Eo l9I7 f' BHe 3aBItcIrMocrI'I or

cBoero coqltaJlbltoro I{ rcpl'IAur{ecKoro cTaTyca, onfipanncb }ra 3lrry3na3M Ir

TBopqecKoe ropeulre oAI'IHoqeK' I4lrenno oI 'I> BceI{eJIo yBrerreHHr'Ie Ha}n{HbIM

IIor.rcKoM, 3a,uarlaMu cfiace]f'hrfl It coxpaHeHlrt 6ecqeuusrx IpoBHEqIraJI]'HbIX

apxI4BHbIX AOKyMeHTOB, ApyrEX IaM'THIIKOB IIpOITTJIO|O [pI{AaBaJII4

rpaeneAeur. o rutorqulri nuny:rr'c B cBoeM pa3BItTIrI{, rIOAHIrMann efo Ha HoBLIfi

)poBeHb. O6r{ecrnenuoe MHeHIre, HeloAAonr'HH[ rrHTepec K KpaeBeAeHIrIo'

"raroa"n"u*tqfifiss. 
Bo BpeMr npoBeAeHI'It MaccoBbrx Meporrplrtrlrf u B

HAYIIHbIX AiICI(YCCU'X, BOBNEKATII B EfO PSA6I IIOBbIX 3HTY3I'IACTOB'

Ilparuaruuulrfi lrnTepec rocynapcrBerlHbrx crpyKTyp K KpaeBeAr{ecKoMy

AFLDKeHEIO B OCHOBHOM KaK I( I',IHCTpWeHTy peilreHu.r npo6nerrrr coxparrHocrl{

lp*t"""r*, trty:efinr'rx u 6il6rnore'{Hr'rx ifouqon rrraro cnoco6crnosar

Aesaer6uocrll rIpoBItHqnanbHbIX HayqHBIX o6rqecrs' Tonr'ro orae:rr'urre

IIpeACTaBItTOnII pyCCI(OrO qI'IH OBHI4q9CTBa' B CI'IiIy cBOerO BI'IoOKOTO

rrrrTenJIeKTyaJIbHOrO ypoBHt Boepbe3 o3a6otlel{ublo AyxoBHbIM pa3BIlTUeM

cTpaHI'r, IroHLlMaJrIr orpoMHlTO BOCrInraTeJrbH)to pojrb KpaeBeleHu-{' plMeuHo

oHi coaAasarr.r 6laronpra.rrur,te ycnoBwl An.r KpaeBeA'rocKo[ Ae-areJlrHocrli'
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XX n. e pasrarul4 KpaeBeAeriut - caMoe cJroxuoe iz npoAF(TnBHoe BpeMs.
flpunqunza:tnoe ero orrfiqfie or KpaeBe,{eulit npeAbl,4yiuero rrepno'4a
3aKJlroqaercr B ToM, qro rlpolr3ollrJro pa3rellenae ero ua 6ypNya:uoe u

coul4anncrgqecrcoe, O6a HanpaBJieHll.t rpeAcraBJItJrlr co6ofi recgo
B3aI.iMocBr3aHHbIe n lpotf eccuoua,'rbnoM I4 He[pI{MIzpI'IMFre B I'IAeoJIoffiqecKoM
OTHOIIIEHII'X TCqEHII'.

lIoA cone:rcroru KpaeBeneHI4eM fiouuMaerct orpacJlb Aetre:rbHocrl4 I'I
cyr{ec'rnetrnrrfi srarl }IcroplIfi Eayfi oit'uyte6uoit.4ucguttttunst" Kpaeaedeuue"
Ha rrpocrpaHcrBe CCCP e 1917 -199I rr. B ourone ero JIe)KaJIa Ir,qeoJroraqecrlre
(rcor,.rvy H racrzvecKat /Iot(rpt{Ha) r nolurHuccxlte (eazuoe rocy4apcreo)
rrpeAnocbrnKl{. Mero4o;roru'recKylo ocnoBy cocraBl{JrI'I AItaneKTRqecKltn
Marepr,Iaru3M, rpe6onanux KJlaccoBocrlr, KolvlM)t{Iicrfiqecrofi naprnitHocrr,
IIOAqIIHEHI,III KPAEBEA'{ECKOT TEOPUII E IIPAKTI'KII 3AAAqAM COqi{AII4CTI"ICCKOIO

crpor,rreJrrcrBa, HerIpIrMI4pIrMo crll Ko BceM rrp otBreult rlr 6yp xcyarno fi
lrAeoJrofr4u 14 rrp. B (oneqlroM cqere,9ro ripfiBero coquanncrllqecKoe
KpaeBe.qeur4e K Tora,rruoft qen:1pe, fipeBpaIrleuirlo KpaeBe,4rrecxrax opra:rn:aquii
B onopur,re 6agu KIICC.

Conercxoe KpaeBe,qeulre nperepfleJro onpeAeneHrr)4o sBorroqulo E p.s,q
Tnrro:lorfiqecKltx rasveueuuft, Koropble c Aocraro'tHofr crelleublo ycnoBlrocrlr
uorl"r 6srrr cre4el{6l K cJre,{yloqrM granaM; i ) 1917 r. - r<oseq 1 93 0-x roaon; 2)
roueq 1930-x - cepeAlrua 1950-x rcAoB;3) cepe4vxa 1950-x - iconeq 1960-x
rogos (ornmenetrir"); 4) uava:io 1970-x rolon - 1986 r. ("sacmoil").

3nonroqfis KpaeBeAgHLrt flepBofo ABaAl{arunerlrt coBercKofr Bracrlt
npoffna HecroJrsro 3rarloB, o6yc.non:rennrrx rar o6ueii opueuraquefi
KpaeBegenr.1.tr, Meusnuefict n gaetlclruocul or roft mrn tlnoit noc'ranoBrcr 3aAarl
coqr{aJrBHo-SKoHoMltqecKoro pa3B TIrt cTpaH6I, TaK Ir ypoBHeM
oprarI43aIII4oHIroro o(f oplrleunr KpaeBeAeH14{.

B 1917 -1921 rr. ocHoBHLIM HanpaBJIoHI{eM KpaeBe.4rrecKoro ABIrxeHIrt
cTa,'Ia plKoBoAIrMaJI TOCyAapCTBOM Ae.srenbHocTr' B o6riacrn oxpaulr rcynbTyplrbrx
qenuocrefi, vro o6ycnoruno vaccoBoe co3Aal{ae My3een. Amunuo co3AaBarqc6
o6rqecrsa no EgyqeHlrlo MecrHofo Kpalr; irpoaonxanacb AesrerLHocrL Hafrnbrx
o6rqecrs, cyqecrBoBaBlulrx,qo pesomoql4lt. Oasaxo orclrcrBoBano p)aKoBorcrBo
KpaeBeAqecK[M ABI4xeHIreM, ouo 6r,tno opranr{3aquoulro ueoQopuneHnsrn'r.

1921-1929 rr. - HoBas cryfleub B pa3BItrIrI4 KpaeBe.qeurlt, HaqaJIo ero
opraHu3arlrroHuoro o$opunenrns. Ocuon ,re xapaKrepucrl{Kl{ KpaeBeAeHI'It:
TeoperrrqecKoe ocMEIcJreHr4e E flOItCK HOBbIX OpraHir3aIIlrOHHbIX (pOpM;
paapa6orra nouxrrfiHofo annapara; pa3Bqri{e or,qeflHr'rx HalpaBremrfi B cBt3I4
c 3a.qarlaMft coqaall cTlrqecKoro cTpoI{TenEcTBa; Koop,qlrHaulr,{ AetrenEHocTI'I
6n6ruo:rex, My3eeB Ir KpaeBeAqecrc[x opranusauuft ; BTTIAeJIeI{ue Hayqno-
lpolararl4r4crcKofi gexremuocrz KaK Be,4ytrrero HaIrpaBJreHwI Kpaenenuecxoft
pa6orrr. Oco6oe ltecro orBoAl{nocb I{3) reHlrro peBoJrroql4ouHoro ABIrxeHnt B
cBr3rr c Ae.sreJrbuocrslo I4crnapror, oHIr urpailr AaBJrerouyn polrb B
o6rqecrneuuo-rpaeBs,qqecKoM co3na-arr',,l. Pagnurue KpagBeAeHIls oripeAerffIo
crplxr]?y KpagBe,qrrecnux nry3een, a sauacryo n 6u6:rlrorer, xorop6le xpaHl{rur

4oxlnteutrr, I.r3)^rd t It reMoHcrpl'rpoBanlz [peAMerBI' co6parinrre B qpoqecce
r<paeseA.recroii aeqrelluocrn. M1'seI4 B STor rleplaoA Bblcryrla-lrll rro orHoIIreHI4Io
r< rpaere,4vecrulrr o6rqecrsal4 KaK CMeXHBTe*OpraHIr3aIIUU - CnOeO6pasulte
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ypoRIIeM

ABIIXCI{q'

)0r6rypH6IX
t3AaBalrlrcb
rb HarrHbrx
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aaqeuro ero
aeBeAeHI4t:
rux lpoptr.t;
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qBr,rxeHus B
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orrpeAeJItJIO
6ie xpaHI'IJrr{
B flpoqecce

OTHOIIIEHI'IO

Jeo6pa3Hbre

HayqH[,Ie na6oparopulz KpaeBeArrecKoro ABnr(euas' Bu6nuorercu 1{ apx]'IBbI

o6ecne.r[eanu ficcneAoBaTeJreft KpaeBeArIecK MIt ItcTorIFI.] KaMIl. B SrO\'{ -

oco6oEHocrr, BsaI4MoAeIcrBut l,IHt|opMaIIIioHHblx yvpeNgeunii n

KDaeBe.trllecKIix opf aHfi 3aul4a
M"porrpt"i"" e o6racrfi KpaeBeAeHItt B KoHIIe 1920-x - {arraJ.Ie 1930-x

-ao", *o.gu par(ofi KpI4TnKe 66rlrr iroABepfF]'rEI llputtt\unst"uadxnaccoeocmu" '
,,rynamypuuiecmea,, rpaete4uecroft pa6our, cnoco6crsora. I.l oKoHqaTeIIIIoMy

yrrepN4euuro B HeM KoMMyHI'IcrI'IqecKax ro3llqnfi BKI1(6) rpe6oRana

o6orarl4Tl KpaeBeAeHIIe AocrlrxeulrtMll MapKclrcrcKo-Jlenragcr<oft galxu' IIoA

3TI,IM3HaMeHeMyJIbTpapeBoJIIoq'IoHepI'IyHIIqToXaJIIIBMecTecIIaM'TI{IIKa]\Iu
r.rcroprrfl rr Kynbryp6l CaMo KpaeBe,4errrle I'I KpaeBeAoB I4 B 1930-e roau

]IpaKTrrqec(Ir JIl4KBI'IAItpoBanI{ ux, qTo6bl HI4KTO He nOMeuraJI I{x yTOnI'ItM'
' 

Ocrrosnofi o"pt& p*u"t- KpaeBeAr{ecKoro ABl'rxegr{-tt s 1930-e roart

cra:ra ero qeHTpanl43iulrlrl: r 1937 t.6slro npe4nrcano nnxru4Nponarr' 6ropo

KpaeBeAeur4t u tueftru, KpagBearrecKyo pa6ory Becrlr B KonnoKTIrBax npn

(ynbrflpocBeryrlpex4eHlIlx' yre6Hbrx 3aaeAeHl'Itx I{ My3etx' PeopraHusaqrl'

KpaeBe.4eHu{ npoBoAIIJIaCb aBTOpI'ITapI{bIMII MeToAaMI{ nOA Ko}ITponel\t He

romxo napnrfiubD( opraHI'{3aIIIIft, uo n HKB[, qro nocraBl4no noA coMHeHIte

caM cMr,r.; sa'.stuia 3TOft ,qetTenr,HoCTbIO. JIUKBIIAaUI{' KpaeBe.UeHI{t (aK

o6rqecrBeHHoro ABuxeHI4s nary6Ho cKa3aJlacb Ha aefiTenbrIocrlr

nnrbopuaquouabrx )qpexAeHlrfi, ripaKTlqecKu 3aKoucepBlrpoBaila Ir'ry:eftno-

6u6nlrorevny+o cucreMy' Bo.nrurae flepeMeul'r B cropoHy llguTp?]nrlsallrur u

3aKpbITwI Aocrylra K AoKyMeHTa\'{ [epexnBara apxlrBHall clrcreMa Tar<' rrlyseu'

6ir6nuoreru, apxuB6l, Koroplle noa sogAeftcrsl4eM pa3Bl{rlrt KpaeBeAeHvt erqe

I{cKanI4 ry'rlr caMocrotrenlHoro pa3BI4TI'rq, fiocJre yrparbJ cro:rl neo6xorruoi

.ur,l ux aetrerbHocrl{ Ha} rHofi Ir o6qecrnenuofi cpe,ubl, o(a3arlrcb B Ir3OlItqUIt'

Taxnlr o6pa:or'r, s CCCP oKoHqareJISHo cJloxllJrocb rIpeAcraBJIeHIre o

KpaeBe,ueHnrr KaK o caMocrotTeJlbHOfi COqualcHoii uayKe' B Mero'4ononrqecKlro

ocnory ifopuupoBaHl'{t KoTopoi 6ltria uonoxeua MapKcr{crcl(o-neHltl{cKat

"Aaoooai"'. 
Kpaene.quecxlie uccreAoBaul4s 6r'r:ru cr epuyrr'r' Maccosrre

oerrDecclru KpaeBeAoB' lro cyrrr, 6rrnn pacnpanoft c 6ypNyaauuu
".;;;;.;;;: Eopiou ttpoaoo".-a"u n"-r oo nrHltr "meopemuvea<ozo"

i :; ip f,*.:,*ur * nrri" *pi.u.g""ns (s 4{eororl'rlecKoM py"i: :1i- 9]11
3aBepueEa - crapoe KpaeBeAerrue yuno BMecre c.KpaeBeAaMIr O]'pxya3Horo

nanparneuilx;. IIpllBeplKenr\brt'meopemuleckozo" HanpaBneuu-x (orrollocKI'l

craporo poccuftcKoro rpaenegeural) elqe nbrraJll{cb Becrlr oI{cK Ha1'.ruof

ocuoeu lcpaelegqecKoro 3HaEllt' I'I3yqaTr'] Borlpocbl npe'qMeTa KpaeBeAeHItt'

Mero.4oB I{ I{CTOTIEI'IKOB npaene4ueiroft ualxu' ctoponnuru "npaxmuxu" -

'ot*,tauenuute pesoJttox'luoHepbr", iregooqeunnat reoperur{ecKlre rr3blcKarrlrt'

Brrlenfi B KpaeBeAeHIrIr n}l b tIpHKnaIHoe 3Har{eHlte' qeM c}DI(arE ponb 9Tofi

HayKu B xIr3HIr o6u{ectna.
Kpaenegenlto KaK cltcreMa 3HaHLfi , pacKpllBaloqaj{ nporllBopequ.tr

o6rqecrsenirx npoqeccoB noKarbnorc xapa(Tepa,-6r'r'no ne nyxnbm pexllMy

nu.I'oii BnacTu. T;Trurr{Tap'oe o6qecTBo BrIonHe o6xoAznocr 6eg usy{e*r4g'.oa

MooTHOM ypoBl{e MHOTUX COqfiaJIbHBD( npo6nerra' Iiclonl'3yt (paeBeArlecKl4e

cBeAeHIr{, npe)KAe Bcero, B aruraultoul{o-fipofiarau'4lrcrcKoft pa6ore u

rloJrrrTlrrrecKoM npocBelrleHr,r[. Kpaele.4rr-$orilltreBl'1Kt4 COIBMepSnU npaBAy
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Hay(rr He c xn3Hblo, a c peBoJIIOqI4OnnOfi 4OXrpuuor' lrnorue I{3 HI'IX C

nocropron "6eao e" nassnasru"ueprrctu" u uao6opm.I4x ;to:yurou 6lr.nu clona:
"Ilenu onpaedulaem cpedcmaa", o'tctoga crpeMJreHlre noJrbcrl{Tr B cBorrx
KpaeBeAqec([x ll36rcKax MoMgHTy, yroxAajl Bracrlr' Br,IAarL xeJraeMoe 3a

Aificrnratenrnoe. Pasl"rteerca, poxrrM He Ml'Ipunct c reM' r{To B paOorax Ha

MeoTHOM Mareplrane (fipex,qe Bcero, 3rHorpaoFlecKEx' ficropl4qecKrx) MHon x

coBeTcKIrx ficcreaoBarerei 6lrno 3aMeTIro BJIH,IHITe KpaeBear{ecKoro
HaripaBnerrr4f aMepr4KaHCKOft fiCToplr'{ecKofi ur{ojrbl <DpaHIIa FOaCa (BOas) -

nr-rHrBr{cra, gTHofpaoa It aHTpOnOnOra. Eoac cepbe3Ho noBJII'I'JI Ha
gTHorpaoFrecKfie uccneAoBaHut raKr'rx H3BeoTHLTX pOCCI'frCKgX y{eH6IX, KaK

B.f.Boropar u Jl.-f,.lllrepn6epl B IIeJloM ua ([oprr'ruporaurle poccl4icKoro

KpaeBeAenr4.{. Conercrr.re freuble - cropoHIrI4KIl Eoaca yuuuroxcanucr. B

TeqeHr{e nocJIeI}TouII4x flOTITU Tpfinqarl{ Jler KpaeBeAeHi{e He rlpocro He

pa3BuBaJlocr,, a or6pacbrBaJlocb Ha3an. Bonrruesura orBeprarn 6orarrre
TpaAHuun poccuficroro KpaeBeAeHIu'.

B ro-arr Benurofi Ore'{ecrseqHoft BoiiHbI lt fiocJre Hee KpaeBeAqecKoe

aBLIiXeHVe HeCKOnbKO aKTltBrr3ltpoBajrocr. Kpaene4rr co6nparE cBeAeHI',IlI 06
yracTl4rr ]|raceIre]f{rrfr B BOfiIre. Kpaeneg'recxue sqefiKu uogsurucb B y{e6Hblx

iaue.qeu"o. B rpaene4vecryro pa6ory nocreflenno BKJtrorraJII4cb 6rl6ruorerfi',
rrry6ri, 4oir.ra rprrrypu.

Bo nropofi rIoJIoBuHe 1950-x roaon, B cBt3I{ c AeMoKparfl3au]tefr
o6rqecrnenuoii xIr3HIr,3aMerHo Bo3poxAelri{e KpaeBeAqecKoro ABI{)KeHIlt,
npo6yx4ancx rr,raccoglrft IruTepec K u3yrreaulo va"rofi po'qrausr. Kpaeeegenlte
rroApa3Aenrnocb Ha rccyAapcTBeHuoe, o6lqecrneuHoe, By3oBc(oe i.I mKoJlbHoe;

B ruKoJrbHoM KpaeBeAeHI.II4 BblAentnocl yre6uoe Ir BHeKJraccHoe KpaeBeAel{ire'
llocreuenuo ycrpalrlJlacb He,uooqeHKa HayllHoro Harrana B KpaeBe,qenl{1.{' -f'oJlee

aKTirBHo (paeBeArl crairl,I IroAHl4lratr npo6nelr'or ssalll{ocag3eft rpaeBe,4eHl'I{ c

.qplrr4\4i{ HaFaMI4, pa3MbIIrL'Un{ O MgroAorofi{[ KpaeBeAqecKl{x uccreAoBaHuft'

C errroqeH[eM KpaeBe,uvecKl'rx MarepllaJroB B IrIKoJIrHLre [porpaMMhl rlo

ucropuu CCCP (1966 r) rosuurna neo6xo4utrlocrb co3AaHltt HoBot MeroAl4xr4

lperroAaBaHn{ He rorbKo lrcroprur, Ho I{ ptAa Apyrlrx Allcql{nnan. Haynro-

noucxonaa pa6ora [o KpaoBeAeHI'Ito sce 6oree HalpaBrsracb Ha Kol{[JIeKcHoe

rt3yqeHue Kpa-f,.' 
Ilocrinenuo KpaeBeAeHIrs (reorpa$uvectcoe' Ilcropl'IqecKoe rI Ap')

craHoBrrrc.fi saxEofi yve6riofi Aucqunnunoi. tr{cclegorarerril-TeoperLKll Il

npaKTr.rKn-Mero,ulrcrr,I roBoptr o KpaeBeAeHI4I4 r<ar ue'roge- o6yreuu-{ 6a3onrn\a

Ar4crIfi[JrI,IHaM - r4c"topr4tr' reorpa(puu, JII4TeparypBI u 4p' Onuaro rar yre6ua'a

Ar.rcqu[JrI.IHa KpaeBe,qeHlre B To BpeMf npoAoJlxa[o xapaKTeplr3oBarbc.t 6orr Ie

upurna,quofi, npamu.recxoft EarlpaBJreuHocrblo. B 1970-e roAbr Kypc

ficropnqecKoro KpaeBeAeHIit 6lrrt sseAes B By3ax - Harraracb rlo,uroroBKa

r.rcroprrKoB-(paeBe.qoB.
Tarcun o6pasou, s 1960-1970-e roAbl B KpaeBeAeHItI{ cocro.xJlr{cb

rrHTepecgble Ha)'r{HbIe IaccJIeAoBaHI4t, notBIrJrIlcB yre6urte KpaeBeAtlecKne

noco6u-r, pasruaanocr uayliroe (nysoBcKoe) KpaeBeAeHI4e, HaqaJlacb rlo,uroroBKa

Ka,qpoB KpaeBeAoB, cno)K{ni{cB KpaeBe,4qecKI're qeHTpbI, MHOflre KpaeBe'4uecrcue

rpyprr 6i'rr' ony6luronanrr. Kpaene4vecr<ue crar6r.I notB'Urrorc.f, g N{ect'ofi

nepltoAHKe.
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B ycrosmx aanrsefiureil Aelrorparflsaquu o6rqecrsa Bo BTopo[ ronoBliHe

1980-x roaos ru-l KpaeBeAel{ut Bo3nnlc'ra eIrle 6onee 6:raronplrrrnar o6c'ranosra'

flo.ssuracb uog*o*tto"ru o6cyAnrr c:ra6rre croponu ABITxeHI{t KpaeBe'4oB' B

rlenoM oueultrb cocro'anlle rpa"u"4"e"otnt ficcleAosaul4ft' Orrpsrro 6luo

3atBJreHo, qro MecrHas I.Icrop[t pe4Ko "uaceneua" AeiicrB)rorluMir JrEqaMIi' B

6orrurirgcrse KpaeBerr{ecKlx pa6or orcyrcrnylor ItrItpoK}le o6o6rqenuq ra

8r,180A6r, OTpaxaIoI]Ifi e cnoeo-6pa:ne ltecruoft I{CTOpI{Ir rar Qparttrenra

o6rqeucropuuecKoro pa3Blrrl{t' 6uro npu:nauo orIeBuArIbM: I'Icropl4t Kpat

(oco6enno nocneorrx6prcrar) cnnbuo AorMarlr3l{poBaHa r{ npocro IrcKaxena'

B yie6nrx saBeaeHwlx, B ripecce ucrlorlEoBaruIcb yxe Ir3Becruble MarepIrtL'rE'I'

oa3\MegTo.f,, ToJr6KO IIOJIoXIITetIbulre. B rpaeneg'reoKofi [paKr[Ke oTcyICTBoBaiII{

io"nnantur nozci<a. He I'I3)^ta[ocb 6orareiirsee rBopqecKoe HacneAlre y{eHblx

apxnBHbIX KoMllccilft' Bc:ryx earoBoprrlu4 o HeyAoBJIerBopI{TenBEoM cocrotutr lr

naMtrHLrKoB riplipoABl, r4cropl4ll I{ Ky"I6TypbI' Becr'va cnoxHblE i't

nporl4BopeqlrBr'rfi ueplioa ntpextuao" 6rE6nuorer<u Ir My3elr' C oauofi

"tooorror. "to 
6Lr:ro cstgaHo c otrquM I(pIr3I4coM B o6r-Iacrlr 6u6mloreqnoro lr

rya"fi"o* 4"ou, c 'qpyrofi - o6ycloBJleno HerarI'IBHbIMII npoqeccar{I4 B pa3BI'{TI{Ir

npo""tq"-n*oii rynrrypu uocrie 1917 r' 3a nponegenue KoHcrpyKTI'iBHbrx

p"6opna uutctynallt uuorrae pa6orntr Krr MecrHbD( apxlrBoB'

Hel lsgHeoTMeTqTb,qro6ol l ruuucTBoKpaeBgAoBBbIcTyIIano3a
o6regnneuue xar g ltacura6ax crpaubr, TaK Ir Iro ropI43oHTa'TI'I' paccqlrrt'IBa'I'

qro Koonepaqlrt ycu:rnfi no:eoru'IT peasuMltpoBarb KpaeBeAeHIre B Hexoropbrx

O6,:racr.{i. Bluu opranu3oBaHbI (npar4a, rralqe ',O I4HIIIII4aTIiBe

""ptop.""".uqtfi) 
ropoacr<ue u pationnlte rpaere4uecxue o6uecrsa' Haqaracs

,qesteouttoctu Corosa rpaenegos PoccI4It'

,{,rx naycore4uecKoro auaillr3a, HecoMselrHo' npuHIIr{nI4aJILItbIM tBJrterct

u clexyrorqufi acnexr: ro e:ropofi no:rosuue XX n' oKoIir{arenbuo yrBepAl'IJracb

KOHqerIUIrt KpaeBe.+recKofo Aena KaK BIDKI{OrO nOJIItTI{qecKoro u coqaan6Hofo

r4r'Icrirryra, KaK I4HcrpF4eH ra KoMM)'IrltcrllqecKofo Bocrrlrrau[s KpaeseAeHue

crano npno6perarb rreprbl noAJrIrHI{o o6rqecmeuHofi uayru' Kauecrneiruo

"t*.n"nu"u ".o 
Hn$pacrpyr<rypa' Kpaene4uecxr're 3narrllt rcrloJr6to"Tl::-1-:

ronlxo r o6pasosarensuo-eocnararerbl{oM rlpoqecce' Ho n B I{'4eoJlofuqecKol{

AetreJILHocrL KoMNr,'HIrcrIrIecKl4 x opranlr:aqraft - napruilnlx' rouco-trll-T- j-Y-t;

i"ot"pa**. Kpaene,quecroe 3$anufl xapaKTeplr3oBarl'Icb tpKo BbIpaxeHI{oIr

couuainnoii rl noruru'IecKofi nanpannenHocriro' 6rrnu orrponeuuo

"aloto."r"potaHHbIMI{. 
flpuuep noAaBanfl yve6,nurtl rio KpaeBeAeHIrIo'

tr{c.resrr,r Bce ocuoBaulrt paccruarpuearu ero KaK tpoprt'talrno-upllrJraAu)'Io

o"*""o""y. TorroK r ocrta"rclenuro reopgrlrro-MeroaoJlorflqecKoro 14

Mero,4irrlecKoro rIJIacra oreqecrBeHHoro KpaeBeAeuzt'4a'ru Bcecorogslre

nay*rne ronQepeur[4fi flo ucropwlecrornny npaene4enuro (flomasa' 1987; llen:a'

t lsl). vniiue yrIeH6Ie 6ron"tunu neo6xo'4ntuo crr' "nepecuompa

aemo d on o zu'l e cKo 2o dp c eH dn a Kp ae a ed euta" a'

Bltecre c reM, c rotIKIt 3penlrf, ocl{oBnofi napa'qnruu' KpaeBe'qeul{e Ao

rosqa 1980-x .oAo" oo"t: d tpaAulduouurrfi xapaKTep' To:rsro norouy

rrocreleuuo HaqaJlac6 ee cMena, qro 6lr'ro o6ycnoBreno IreBrr'4aHHEiM paneg

HapacrarrrreM 3uaqennt mrlopuauur 
" 

yorl:9-T:^:raa (uu$opr'rattaaqwt)'

Hercoropue [pIt3IraK[ n"p"xoau r< Hosoft -*nn$opuaquouHoii - fiapaaurMe B
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KpaeBeAeHr4fi HaMerr{rr{c6 rlrltrb B 1990-e ro.{bl, Korya oHo BblruJro 3a paMKI4
floJr]rTnqecKl{x ofpaHarIeHlIfi .

71rax, c4enaeu BrrBoAbI. I4croput nayrcr Ant cauoii nayru aBrsercfl
cnoco6olt carraono3narrwl, Koropoe crorl neobxogltMo ceroArul KpaeBe,{qecKoMy
4e:ry. C npoqeccoM Bo3poxAeHrrt KpaeBeAenus n P(D uu L cBt3r,IBaeM
Hacrorrerbnyro norpe6uocrr, rpaeneAon n my6oKoM ocBoeHIrIr ucropiirrecKoro
orrbrra KpaeBe4{ecKoro crpol{TeJucrna n Poccniicr<ofi lrlrmepara r CCCP.

Kpaene,qvecrax rrucnl, sa$urcgpoBaHuar{ B pa3rllrlHbrx AoKyMeHTax
AonerpoBcrofo BpeMeHr4, pa3Bl{BaJracb Kax rlpalrcropl4.s \paeBeAenu.s. tr4 ro:u,ro
pe$oprr,rarir.iu XVIII n. co3Aanl{ ocHoBH6Ie npeA[ocbrJrlc{ ,qJIr Bo3HI{Kr{oBeHIrt
KpaeBeAeur{r KaK Ha}'Krr. I4rr.renno c 3Toto BpeMeHu orKpbrBaerct nropoil, ro
ectl co6crnenno nay*rrrfi, eran n pa3BI{TI.II4 KpaeBe.ueHlit, Koropblfi Anurct no
HacTorruee BpeMJr.

B Poccuiicxofi rzMnepl4lr (pae3naHfi e HocllJro npl.rKJlaaHoii xapaxTep,
rrro coorBercrBoBaro He3Harlurelrsoft pori{ KpaeBeAr{ecKoro 3HaHItt B
o6rqecrsennofi xr.r3urz, otpauuqelrHoMy - snlrrapuoMy - xapaKTepy ABI4xeHI{t
Kpae3HaBrIeB> npr4MnruBHrIM (popvau opraHlr3aIII4I,I KpaeBeAsecKoro Aena.
Torlaurnsc Hayra I{e craBlrJra sagavy my6orcoro analrl,I3a KpaeBeAqecKofo
Iipoqecca.

flocrie 1917 r roclroAcrB)Tolqee rloJroxonlre B Pocclrrl gansro coBercKoe
KpaeBeAeHr4e. Ono pacclrarpunanocr rar< o6rqecrBeHHoe tBJreHI4e, 3anlrMaBmee
BaxHoe Mecro B crrcreMe IIpoBo,{nMBix BJracTbIo coquarucrlrqecKlrx
npeo6pa:onauizii, o6ulectneuno-norurfiqecKr4x Meponpluruft. 3ro genano ero
saNrroft o6uecrseuHoi, neo6xoAulroft yue6uoil Arcqanlunoft. OAnar<o
qe:rlnoii Koullerrqrru KpaeBe.q.recKofi HayKIr Ee 6lr:ro rrrpa6orano,
Kpaene4vecrcar reopfit, Ir:yramrqajl 3axoHoMepnocrl,I (paeBe.{qecKoro Aena,
o6trcnxrorqa.r csoficrneHuue euy oco6eunocri.I, cl4uTe3l'ipyrcrqat ero
Aocrrrxeur{.f, }r nporno3npyotrlarl coAepxaul4e, {-roprtri. MeroALI fi npueMLI
KpaeBeAeHrrr, pa3BLrBaJIacb rpaA[ul{oHHo - flo-coBercKlr: oHa l{cxo,urlJra I43
oaHoBH6Ix rtonoxeHI4ii MapKcrl3Ma-JIeSLIH[3Ma, pa3BirBanacl B paMKax
KoMMraHucr{secxofi u4eo:roruil. KpaeBe4vecKa:l npaxrraKa pa3BlrBanacr' B pycne
uaprufi no-conerclrofi .qefi crBIrreJIbHocrlr. OrnzqurerirguME qepraMI4

cotsercKofo KpaeneAeni,lfi 6rLTu: IrAeoroflr3allvrl AetreJlbHocrll KpaeBe.rrecKl4x
yrpeNgenufi r xpaenegoe-o6rqecrBeHHrrKoB Iz rraprlI3aul,Ls KpaeBeAqecKoro
ABr,r)r(eur4r r4 ero opraHIt3arIEoHHhIx crpyKTyp. C xonrla 1920-x roaos
KpaeBeAerrrrg pa3BIrBaIOCb B paMKaX OAHOTO - COqIZaJTI'ICTITqeCKOfO -

HifrpaBreHns.
Toirrco s cBt3I,I c AeMo(parlrcarlueii Bo nropoi nolonune 1950-x ro,qon

MoxHo foBopr{Tl o Bo3poxneulrl4 KpaeBeAqecKoro ABItxsHHt. B 1960-e roalt
-  BpeMr "ommenettu" u 1970-1980-e roAbr B I IeJroM, HecMorps Ha
Herarr4BHble, " eacmoduat e" gBJIeHI{t, B coBercroM KpaeBeAeHI4Ir rIpoIl3oIIrJII'I
noJroxnreJrbHble Ir3Mexelrut .  C ronqa 1980-x roaoa BcecropoHHe
pa3pa6a?blBaroTcr qacrnble pa3AeJIJ'r (paeBeAeHI4t, Ha I'rx crr,IKax c ApyrI'rMI'I
HAYIIHbIMU AUCqIINJII{EAMI' BO3HI,IKAIOT HOBbIE OTBETBJIEHII' KPACBE,qqECKO|O

3ranltr.. Ha6uparo'r cuJly HoBr,Ie orpacJrlr KpaeBeIeHI'It. flocrenenno
fipoucxo,quT cMeHa napaAlrrMr,I KpaeBeAeEv.s, o6ycnomennal HapacTaHI{eM
snaueuua lrntfopnaqfiI,I B xI,I3HI'I o6qecrna' -.
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r paI\4K4
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4qecKoro
TETICHHO

ICTAHfiEM

Ha py6erxe XX u XXI ns. AegremnocrL MHorlIx KpaeBe,qoB, npunrlBrul4x

AeMO(paTnqeoKLIe IIpIlHIII4IIbr Oprasli3allttu KpaeBeAeHIit rI nocTpoeHlrt
KpaeBeArrecroro ABI{xeHItt, HanpaBnoEa Ha yrBepx,qeHl{e B KpaeBeAqecKot
Teopr4u I{ [paxrrrKe rIpaHIIIrrIoB AeMoKparIrIr u I'IHTslIJreKTyanrHofi cso6o,qsr.
Kpaeae,4euae cralroBlrrct crIMBorloM,qeMoKparltqecKofi Poccralr. Hune
aKTyarBHefiuyro 3a,4asy 4paeBeAeHl.rt cocraBJlter nepexoa Ha MeToAonofmecRJ'Io
6asy o6rqeueloBeqecKlrx ueul{ocreft , Koropblfi rpe6yer cynrecrBeunoro
rrepecMorpa paHee lrrpa6oraunrx, craBlnux yxe rpa,qlllllroHHblMlr, ronox(eHl4ir
u peIrreHlr-r prAa norrx npo6aeu, cBt3aHHbD( c oTI'IM nepexo.qoM.

Ocnonuas oco6enHocrb coBpeMeuuoro KpaeBeAeuu.r - lporuorupyenstii
nepuog crtttrrtis paHee npor[Bo6opcrnyroqrax n 83 alrMo cBt3aHHbIX
uanpalrelrnfi rpaene4vecrofi uayxu (coquanr'rcrl'IqecKoro u 6lpxyasuoro) na
nosofi rl e.aunoft lterogo:rornqecr<ofi ocnore o6uleve:roBer{ecxl4x qennocrefi.

Ou noTpe6yer orKa3a or ptAa [puEIII{ laJrbu6rx noJloxeHzt, nepeollgnrur
MI{O|UX IOCTyJIaTOB, COBC€M H9AaBHO BbInItAeBmI'IX B9qHI'IMII ITCTAIIUIMIi'

fuansar 3aAarra KpaeBeAeEIzt - Bblpa6orKa HayrIHo 060cHoBauHoro,

$yu4anenra:rruo BaxHofo KaK AJrt caMoro KpaeBeAerlitt' TaK I'I AJrt
KPAEBEATIECKOTO AEJI4 NEPCIIEKTI4BHO|O B TEOPETHqECKOM I'I rIPAKTI,II{ECKOM INAHE

orBera Ha Bofipoc coBpeMeHHocTu, c!.'3ar.r1rtir c uHlbopMaTll3alll4efi O6rqecrsa.

KpaeneaeuNe KaK Ha)nrHan AlccuunJII4Ha npnlaauo o6ecnetuTb reopen-IqecKt4t

$yr4aveirr pa3Blnrlrt KpaeBeAqecKofo AeJIa B ero HoBoM (aqecrBe - oanofi u3

orpacnefi frH'.y crprrv I.IHlpopMarIu Ir.

@:_(v.eroronor. npo6,revr,r). - M- 1282. c;3,.
'ffiniJi c sin"rcind lugendkulttu / c. Wyneken. - J6na,^1913. ' P.138; lecget,Q 14'

Ocnosrr ne,qaroruKll: BBe.qeHr4e B rrpuKIIaAHyIo Qu,roco$ruo. - M., I 995 'C235-'288'402-403'
tnipocrcrcoe f n.Xpaere,{eine: yre6' no co6ue.B 2'r. - Taru6ol, 1996'
oA{tuauu B.IO. "0rr<pr,rraevar Poccux": nyteuecrB}Ie KaK Mero,{oA{tuauu B.IO. "0rr<pr,rraevar Poccux": nyteuecrB}Ie KaK Mero.{ KpaeBg4q^e^c5qry

n:l renux'// I'Icropusecxoe Kpael"aerure: MarepHalbr KoHo. B fleme. - IIeI{3a, 1993. - C.I89-190.

PIROZ{KOVGP.
LocalLore Stuily: on the Discipline Periodization

In the article for the first time in the literutule therc is viewed the periodiza,tion of

resionil studiis as a"scientific and edacdtinal discipline from the point of science study'
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ЗВАГЕЛЬСЬКИЙ В.Б.

ПРО СІВЕРЯН
(МІСЦЕВИЙ  МАТЕРІАЛ  ДО КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЙ  З  КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”)*

Першим достовірно відомим слов’янським населенням на нашій землі
були сіверяни. Вперше вони згадуються у давньоруських літописах в
недатованій частині, тобто літописець Нестор, який писав свою “Повість
временних літ” на початку ХІІ століття, переоповів матеріали інших джерел
про давні події:

...те же Словене пришедше седоша по Днепру и нарекошася
Поляне, а друзии Деревляне зане седоша в лесех, а друзии седоша
межи Припетью и Двиною и нарекошася Дреговичи и инии
седоша на Двине и нарекошася Полочане речькы раде втечеть
въ Двину именемь Полота от сея прозвашася Полочане.

Словене же седоша около озера Илмеря и прозвашася
своимъ именемъ и сделаша городъ и нарекоша и Новъгородъ а
друзии же седоша на Десне и по Семи и по Суле и нарекошася
Северо и тако разидеся Словенескъ языкъ темь же и прозвася
Словеньская грамота.

Отже, можна досить аргументовано припустити, що сіверяни як
окремий потужний племінний союз з’являються на Лівобережжі Дніпра
десь у VII-VIII ст.

Походження імені сіверян вчені пов’язують з кількома гіпотезами. Згідно
однієї, - сіверяни займали територію, що по відношенню до столиці - Києва,
була на півночі, тобто на “сівер”. Інші вважають, що в цьому етнонімі
відбилася ознака кольору одягу, в який начебто вдягалися сіверяни.

У деяких східних мовах, зокрема іранській (“siv”), сівер означає -
“чорний”. Є й інші більш-менш обгрунтовані версії. Характерно, що у XVI-
XVII cт. на Путивльщині, Роменщині та більш південно-східних територіях
(нині - південь Сумщини та західні райони Харківщини) фіксувалася невелика
група жителів, що називалися севруками. Остання назва однозначно
трактується мовознавцями як похідна від сівер (сіверук-сєврук).

Жили сіверяни на берегах річок Десна, Сейм, Сула, Псел, Ворскла та
Сіверський Донець. На заході їхня територія межувала з землями полян, на
північному заході - з радимичами, на північному сході - з в’ятичами. Південні
та південно-східні околиці землі сіверян виходили у степи, де панували
кочовики. Цей напрямок - регіон Сіверського Донця, Ворскли та Сули - був
особливо небезпечним. Захищаючи ці порубіжні землі, сіверяни виконували
подвійну історичну місію - обороняли кордони своєї власної землі і одночасно
- південно-східні межі всього слов’янського світу.

___________________________________________________
*Роботу виконано в рамках держбюджетної теми №108.01.03.06-08 -
“Історичні етапи заселення і формування державних структур на території
Північно-Східної України (з давніх часів до кінця 18 ст.)”.
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Життя в постійній небезпеці накладало свої вимоги щодо будування
фортець, тобто укріплених потужними валами та ровами городищ. Під час
нападу ворогів мешканці навколишніх селищ збігалися під захист таких
укріплених городищ. Свідками тих подій є велика кількість населених пунктів,
розташованих на високих берегах річок. І сьогодні їхні укріплення вражають
своїми розмірами, хоча треба пам’ятати, що з тих часів минуло щонайменше
тисячу років - грунт просів, вали осунулися, рови позапливали та
позаростали. Колись на валах стояли міцні дубові частоколи висотою 3-5
метрів з баштами-городнями.

Як правило, городища зводилися на мисах, а з напільного боку, тобто
з тильної сторони, до них примикали селища. Саме між городищами та
селищами споруджувалися оборонні укріплення - вали та рови. Селища були
значно більших розмірів, ніж городища - в них проживала більшість
населення.

Звичайно, може виникнути питання, як вдалося ототожнити
літописних сіверян з мешканцями, що залишили конкретні археологічні
пам’ятки.

Серед слов’янських старожитностей 2-ї пол. І тис. н.е. на Лівобережній
Україні, і зокрема на Сумщині, головне місце посідають пам’ятки
волинцевської (VII-VIII ст.) та роменської (VIII-X ст.) культур, носіями яких і
були сіверяни.

Ще на початку ХХ ст. видатний український та російський вчений,
уродженець Роменщини М.О.Макаренко досліджував могильник неподалік
с.Малі Будки на Недригайлівщині. Вже тоді талановитий дослідник звернув
увагу на деякі риси, що відрізняли цей об’єкт з-поміж інших. Тоді ці пам’ятки

Сіверянське скроневе кільце
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умовно слід було б називати сіверянською: адже не можна
на карті колишньої давньоруської держави вказати ще один
регіон, крім лівобережно-дніпровського лісостепу, де б
літописним повідомленням так точно кореспондували
археологічні матеріали і котрий зберігав би стародавню
племінну назву його мешканців протягом довгих століть
(“Северия” на картах XVII ст. та у документах XVI-XVII ст.).
Гадаю, що така назва відповідала б історико-культурному
змістові самого поняття; в усякому разі її можна прийняти як
робочу - для термінологічної зручності.

Основним визначальним (хронологічно і типологічно) фактором
археологічних культур є посуд. Його форма, тісто, способи випалювання,
орнаментація є надзвичайно стійкими і характерними лише для конкретних
культур. Посуд роменської культури був переважно ліпним, лише наприкінці
існування цієї культури (тобто на початку одержавлення сіверянських земель
київською адміністрацією) з’являється гончарний.

Посуд роменської культури має своєрідну орнаментацію. Під час
розкопок городища Монастирище в печі однієї з землянок було знайдено
багато уламків посуду, серед них кілька, що підходили один до одного і
складали частину великого горщика. М.О.Макаренко склеїв ці уламки і зробив
чудовий графічний малюнок, що, окрім суто наукового значення (детально
показано візерунок, фактуру тіста), являє собою ще й мистецький твір.
Дослідник акцентував увагу на орнаментації керамічних виробів роменської
культури, підкреслюючи:

Особливу-ж увагу звертають на себе ті цікаві узори, якими
покрита майже кожна посудина, велика й мала, чи то глечик,
чи сковорода /.../ Велика любов мешканця городища
Монастирище до окрас яскраво виступає в керамічному
виробництві, можливо найпродуктивнішому і що найбільш
відповідає потребам людності того часу. Тут часто помітно,
як чоловік захоплювався красою. Він бажав її і дбав про те, аби
красота була навкруги його, навіть на тих звичайних речах, на
які в сучасний момент не звертає увагу людність.

Тоді ж на Монастирищі М.О.Макаренко звернув увагу на досить
рідкісний випадок:

Глина, що служила матеріялом для посуду, завжди
нехитрого гатунку: погано вимішана, не завжди гарно випалена,
в більшості має багато домішки шамота, який виділяється
великими шматками. Крім шамота, в одному з великих уламків
з чорної глини, а також і в де-яких червоних черепках, була свого
часу покладена в великій кількості домішка якогось зерна,
близького своєю формою до проса, яке під час опалення вигоріло,
залишивши після себе правильної форми пустоти з дуже
гладенькими стінками, на яких помітна (в дуже збільшливе шкло)
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структура поверхні погорілого зерна. Це явище надзвичайно
цікаве й, оскількі відомо, до цього часу не бралось на увагу
дослідниками. Керамічний посуд таким чином робився значно
лекший і потрібував менше огневої енергії. Можливо, що й инші
технічні умови примушували майстра до таких засобів.

Ці рядки були написані дослідником понад 80 років тому. З тих часів
наука збагатилася багатьма новими матеріалами, відкриттями, ідеями. Але і
нині ще немає остаточної відповіді стосовно “домішки” зерен. Можливо,
тут слід вбачати не лише “технічне” завдання (зменшення ваги та економія
“огневої енергії”), а скоріше певний ритуал - виготовлення посуду для
конкретних свят, пов’язаних з сівбою або збором врожаю.

Орнаментація роменської кераміки (за О.В.Сухобоковим)
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за рахунок домашніх тварин, а полювання мало другорядне значення.
Полювали на оленя, лося, тура, ведмедя, зубра, кабана, козулю, бобра,
лисицю, куницю. М’ясо останніх в їжу не використовували. Хутро бобрів
було одним з головних предметів обміну.

Рибу ловили на гачки та били остенями. Використовували й сіті. На
наших річках ще до порівняно недавнього часу водилися такі великі риби,
як осетр та білуга.

Займалися сіверяни і бортництвом та збиранням грибів, горіхів, ягід.
У неврожайні роки часто збиральництво залишалось єдиним порятунком
від голоду. Значне місце у господарстві сіверян займало виробництво заліза
та металообробка. Лісостепова зона сприяла розвитку металургії - в лісах
було досить деревини, необхідної для виробництва деревного вугілля, а
річкові заплави, стариці та болота були багаті на болотну руду.

Житлами сіверян були напівземлянки, тобто заглиблені на 0,5-1м у землю
чотирикутні споруди площею від 10 до 35 м2. Стіни були викладені дерев’яними
колодами. В середині споруджувалася піч, що топилася по-чорному.

Ховали своїх померлих сіверяни у могилах-курганах. До того ж ховали
власне не тіла небіжчиків, а урни з рештками, що залишалися після кремації.
Це досить точно описує і літопис: “мертвеца сожижаху и посемъ собраше
кости сложаху в судину и поставяху на стлпъ на путех”.

Така картина досить точно простежується і на археологічних матеріалах
розкопок волинцевської культури. Так, Д.Т.Березовець, описуючи свої
дослідження Волинцевського могильника, підкреслював, що померлого
спалювали на стороні, тобто за межами могильника. Потім перепалені кістки,
попіл та речі, що не згоріли, складали в урни-горщики і закопували у землю.
Вчений підкреслював: “цікаво відзначити, що в жодному похованні [в цей
сезон було розкопано 19 поховань - В.З.] не було знайдено цінних предметів,
які б мали сліди діяння вогню”. Проте різні речі, непошкоджені вогнем, все
ж трапляються в урнах-похованнях.

Кістяна ложка з городища Монастирище. Малюнок М.О.Макаренка
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Інколи коштовний камінь, такий як сердолік, потрапляв сюди навіть з
території Середньої Азії. Цікаво, що завозили і вже готові вироби - намисто,
а інколи і просто сировину, так би мовити, напівфабрикати - шматки каменю,
який вже тут, на місці, підлягав детальній обробці.

Територія Сумщини, тобто основна зона мешкання сіверян, підпадала
під політичний та економічний вплив салтівської археологічної культури,
носіями якої були алано-булгарські племена, які в свою чергу, входили до
складу потужного Хазарського каганату. Деякий час сіверяни знаходилися
під владою каганів, яку на місцях впроваджували намісники-тудуни.
Очевидно, цим і пояснюється повідомлення літопису про похід київського
князя Святослава на сіверян, що слід розглядати скоріше як політичну акцію,
головною метою якої була демонстрація сили хазарам. Після цього сіверяни
приєднуються до інших племінних союзів, що підлягали Києву.

Знаходячись на околиці Давньоруської держави, сіверяни досить
повільно прилучалися до загальноруської культури, політичним та
ідеологічним центром якої був Київ. Цей процес проходив дещо скоріше на
землях, розташованих ближче до центру - в межиріччі Дніпра-Десни. Регіон
же Сули-Сіверського Донця ще тривалий час зберігав притаманні роменській
культурі риси, які об’ємно простежуються навіть на початку XI сторіччя.

Ціною тривалої боротьби, що призвела до запустіння цілих великих
районів, загибелі більшості роменських поселень, степовикам вдалося
поступово проникнути у внутрішні землі держави. Тому, як сповіщає літопис,
Володимир Святославич почав будувати міста на річках, що протікали по
землі сіверян.

З цього часу, власне, і починається одержавлення середнього
Лівобережжя Дніпра і початок становлення могутньої Київської держави з
красивим і могутнім ім’ям - Русь.
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Posznsdanmucn numqHHt lurtuKHeHHtt it opzanisa4il po6omu cesonttux
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'

,{nx sencxilx Bpaqefi CWqr4Hsr xaparrepuofi 6rura npo$r.uaxrnqecKa,
HanpaBneHHocTb B pa6oTe. flpu srou oAHofi Il3 fJ]aBr{btx r{x 3aAaq cTaJra
pa3pa6orKa opraHn3arlr{orf Hbrx r4 Jreue6ro-upo Salar<nrvecrcrx rlrepolpzxrnfi no
ynf reuulo 3AopoBbr Aercxoro HaceneHr4r r4 cHr.rxeHr.tro cueprHocrz 4ereii n
cenrcxoii uecrnocrr4. B ro Bpell;l rcax4ut uerrep'rrui uonopoxgennufi pe6ouoK
He AOX{IrBarr AO O4aOrO fo.qa. B nepeB$flx',tomcymcmBue cKyHeHHocmu HaceheHun
u jotua,tdmuqecKue ycno?ua mepulu He morbKo c6oe reqedHoe, Ho u zuzueLuqecKoe
su aqenue" r. floeroruy MnaAeHqecKar cMeprlrocrr sBrrracb o6uecrBeHHhrM
TepMoMerpoM caHr.rrapuoro cocrorHr4rr HaceJreHvr. Orveua,rocr, uro"nodo6uo
mo y, KaK npu u3oecmHbrx ycJto+u.nx npaKmuveckuu 6pa1t Mo)rcem cydumu o
cepb*uoJt nonolrceuuu 6onuuozo, o cmeneHu yzpozrcanulei eny onacuoctnu, no
oduoi nuutt> rlqcmu Hace.teHlut, demefi, uotrcuo cydumb 06 o6u4er4 caHumapHoM
noro)lceHuu r rac eneultn ot cmpauat"2.

O4uar<o peroveuAarlltll no opraurcarlna yrpexq4euuft "Kannn nolorca",
AeTCKIIX r{ XerrgKr.{x KoHcyJlr,Tarlrrft 6r,r.nz pea:6uo HeBLrIroJrHr4M6r B TeX
caur.rrapHbrx ycnoBurx. B nparrrz.recnoft 4eare:rr,nocru Bpaqeii Harrrra
orpalKeHue opraHr43aqarr ge3ouHr,rx 4ercr<ux xcleii (rc:reii-upnroror) a cenax e
[epr4oA MaccoBbrx rroJreBbrx pa6or, oco6enno B )KarBy, I.IcxoAr r43 ycnoBljii
AepeBeucKoi xr.r3uu. Be,q6 "a cmpadayo nopy, rcoada sce pa6omocnoco6uoe
uaceneuue ycodum a 4endi detb rc dot4y, demu u 6onunate ocmanmct noqmu
6es ocnrcozo yxoda nod npucuompoa nodpocmxoe unu c mpydou deuearot4uxct
cmapyx. Odecrcda, cnyloculat nocmenr2ro: KoJtc)/xu, ceumxu uepedxo dalce ue
o&mpyulusabmct. u He nposempusarctnca, a npturto us-nod 6otn uoeo da Ha rueuu,
a ma.m, znndu, qepa 4-6 dHefi notzrtemct Horbtti 6onunod; umarc deno mauemca,
no\a ace qneHbt ceMbu He nepe6onetom; cqac/lutuBo et4e, ecnru HuKmo u3 cer4bu
He y.Mpem"3 ,Ilfioxlle fluranr{e H }xo,{ :a 4erur.ri.i, oco6euuo rpyAHoro Bo3pacra,
cnoco6crsoeauu Br,IcoKoit 3a6oreBaeMocrri r.r cMeprHocrt4. Ho n oprarur:aquu
rrepB6rx ce:onubrx 4ercr<rzx rcriefi 6rr,ro unoro Marepr.raJrbnbrx, $uuairconr,x,
KaApoBrrx lr Apyrurx rrpo6neM.

Kar 1xa:rrnaerc-r B Hafrro-MeAl{qr.rncxoft JrraTepar}pe, B[epB6re Borlpoc
06 ycrpoicrBe .f,cJreft-rrprrroroB B JrerHee npelra 6rrn B6rABrrHyr fleplrcrr,rrr.r
ry6epircr<ran cs*4oM Bparreft. flo ero xo4maiicrny n 1 896 r. 6r,rru orr<pbrrr,r rc:rrr,
Koropbre Aonxubr 6unu c:ryNr.rr:r, "oduua us cnoco6oe 6opu6ot c demcxofi
cJrrepmHocmbn u Ha?ngdHt ti,t BHaKoTuteHueM c np[r6l&artu demcrcoi duemurcu"a.
O4nar<o 6ucrpo pr!3oqapoB,l,urc6 B Hrrx: B 1899 r. accfirnosaHvr )l,teur, rurr.rcb
c 4400 py6.,ao 300 py6., a 3areM LI coBceM 66rJir{ fiper<parleurrs.

Vepno6poe Iean Bonoduuupoetn - icmopurc iiidur4uuu.
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Ha nrrneurrreft Teppr.rropr4rr Cyl.ruuurr nepBbre c*oulrrre .rcrr.r 6urtl
opranrr3oBansr 3HaqlITeJIbIro paurure. BuAurrft seucruil 4eare:m C.H.I{ryrtauon
KoHcrarrrpoBan, qro B KoHoro[cKoM ye3,qe Bpaq B.B.Ille6ori,qaen "xnonomat o
uux u ua6ntodoLt no ruqtroMy aneqeHuo"o. Ho B.B.Llle6o:r4aen c 1 8 85 r. pa6ora.ir
yxe cTaprxr.rM BpaqoM rr 3aBeAyrouI.IM xr4pypruqecKnM or.4eJreHEeM
llepuuroecrcofi ry6epncxofi 6onrnuqri. C,ne4oearelruo, 6:raro4apr ero
orpoMHoMy aBropnrery, flepBlre AercKlie tcJII{ Qyuxuuouupora.,ur B ye3.qe yxe
s Ha.rare 80-x roAon XD( ct, a caruoro Baclrmr,s BareHTLrHoB[.ra cJreAyer crrrrrarl
o.qHI,IM rr3 rrHr4rlr4aropoB rceJrbHofo ge:ra n Poccraficroi nunepur.r,
fiocre.{oBareJreM npo$eccopa-ne4uarpa H.ll.f}arAo6r4ua, BrrepBrre orxpr,rBmero
AercKue rcJrrr B ceJrbcKoii MecrHocru e 1881 r

flaairosax opranr,r3arlr4q ce3oHHbrx rcJreil Ha Cyurqune cra:ra
ocyrqecrBnrrbcr c 1898-1900 rr .  Ho BEaqaJre rracereEl ie,  a raK)Ke
3eMJreBnaAeJrbIIbI Ir Mnofl4e Draclible ye3AHbx 3eMcKr.rx co6panuft ornocuJrucr K
']crrfrM- c HeAoBepr{eM, cr{HTar 3To Aeno 6ecfiore3Hrnr. Mex<4y rerr.r yxe [ocne
rrepBoro ce3orra pa6orrr orroureHrre K r{I{M Kopenur'na o6pa:on zaueH JrocL, lr
.acru nocrereHHo 3aBoeBbrBaJrr{ norryJrrpHocrb. Tax, @.Keurq orxasasmrftcs
Buar{are oKa36rBarb Sauancoryio noMoIIIL ,qercrraM rclxv, n 1906 r.
cy6cuglrpona,'r ria srz qe:rn 500 py6 . u 4ast"nua'aeuuoe sqflsneuue o ezrcezoduou
$Hoce Ha tc,nu s cynue 300 py6,"7

Yes.q*re npaxe6Hbre coBerbr rr 3gMcrr.re co6pauux crarrr{ lpegycMarprrBarr,
exeroAHoe orKpbrrrie,4ercKl{x rcnei B coorBercrB)Torqr{x HaceJreHsbx rryHKTax,
yqr.Tr,rnarr [pr4 groM r.rcrocuuKlt (punancupoeanlrs. B 1903 r. B yesAax,
ornocuBrrruxcr K Xaprrorcroft ry6epiruu, QlurquonllpoBaJrrr 39 xclefi, n rorra
uucre n CytrcroM yegAe - 16, Jle6e4nncxou - 11, Axrripcrorrr - i28.

Pyrono,{nru frc;rsMpr rrperrMylqecrBeHHo yrl]4Tent rnKorl.
Opraurnaquonuyro uolrorqr a pa6ore oKa3llBanrr cBtIleHriIrKIr, @r,ruarrconyro -
MHorlre 3eMJreBJra.qenblrbr. Henocpe4crneHnbrMn LIHarIr{aropaMlr orrpbrrl4t
4ercr<nx xcrieii 6rlnri Bparm, Korop;Ie 3areM B TeqeHI.Ie Bcefo o3,qopoBlrreJlLHofo
fieprroAa ocyqecTBJrrna 3a I{IrMIr nocro'EHrrft rrae4uquncr<r-rfi r<onrpo;Ib. B
orAerBHbrx cnyqarx, rtpr.r orcyrcrBlrr npaueil. ary pa6ory B6Ino.]lHtJ1Ii
BereprrHapnbre Bpaqa KaK afieHrr ye3AHEIx tpave6urx cogetose.

(D[HaHcosrre pacxo,qbl Ha co4ep)Kan[e B scrsx o4uoro pe6enr<a
rrocrelreHHo yBenriquBaff.rc6 u cocraBntJll{ B 1913 r. s cpeAHeM 17,3-22,5 xon.
a 4enr10. IIo touy BpeMeHrr raKtuI clMIr.ra 6rr.:ra snaqltterbuoft. Tax, xesrqrllra 3a
Br3anrre cnorroB B xarBy rroJrfraJl4 nplr cBoeM rllrrauuu, 54-57 xott, 3a y6opKy
cena - 37 r<on. n gensll.

Pa6ora scneit Harrrrnanacb c 5 .racon )'Tpa nogroMy ,qo gaarpar<a ,4erefi
yKrraAErBaJII{ cnarL. OcuarqeHue tcreil 66L'Io AoBoJrlHo rIpocrBIM: ,qepeBtHHblg
croJr6r r{ craueiir<r.r AJrr npneMa rlnrqu, a I4IrorAa npocro AocKIi, noJrox{onHr,Ie
na 6penna. .{nr cua rr AneBrroro or4r,rxa 4eteii [cnoJrb3oBzull4cr o6rrqHsre
neurrlr, na6utlre conorroft uJII4 ceHoM, Ho o6parqalocr oco6oe BHI,IMaHIZe Ha
opraHH3aqrrn 1r KaqecTBo fir4aalgtrfl, co6nro4eurze [paBl4n nu'rHofi I'I
o6rqecrnennofi rurrreH6r, npoBe.4eurre Bocrrr4TareJrbHofi pa6oru. LIrpu
"ycmpaueanucv KpecmbtHcKue: "e zyce ", "e rcoma'auwrcu", "e 4eemat.", "e
noutadu", "o unv" u dp. 3auuuanuca marcJrce neuueu"t2,

Pognre:ru 6rrlu gorollnr'r npe6rroanr,teu Aerefi e l.cr.nxl. "uamepu
npnpesutltx deme zopnuo 6nazodapmu sa yimpodcmeo ncte , marc KaK npu
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dopozoeusue xne6a uu mpydHo 6amo npoxopuumb demefi doua' a
oiwocumenuuo deme nuozo zoeopumb He npuxoOumcn: acezda noKudanm tcJtu
qymb He co cne3an4u"r3 ,

Vucro Aerefi s cesouubD( sclltx nocrerlenno yBenI'HI'IBaroc6. B 1905 r. I
Axrrrpcr<orrr yes4e 6uno o:4oponneuo 1720 Aerefi, n 1907 r '3124t4, s 19i 5 r' -

9687 ttttu 18olo ae'rcxoro HaceneHl4.a tceJlbltolo BO3paCTa npl4 paCXOAaX nO 18

Korr. Ha o,4noro pe6eHKa 3a c-rer ye3Auoro 3eMcrBars. B Ile6eAascxolr ye3Ae cyl{Ma
r43pacxoAoBaI{H6IX cpeAcrB Ha coAepxaHI4e xcneft lneluwrnacb c 300. py6. B
19b0 r. ao 9547 py6. n 191 6 r, ror4a yNe $lurquonup oBurv 43 qcreft16.

Orbuuua,rrno cqlrraorct, qT o s 1913 r. B Poccrlrt 6ruo 343 ce3ol{Hrrx

AercKr.Ii tcreft B ceraxl?. Ho sAecr, BI'IAI4Mo, cKa3aJlllcb rofpefirHocrl4 B

crarftcrr,rqeclcoM yrere. To,:rro I Axrupcron yeage $ynxquounponanra 54

.uercKrrx rcJreiil8.
Tarun o6paror,tl, ce3oHHble trcJlrr-npnroTbl sa cwquHe' y Ircro(oB KoropbD(

crorJlfi 3eMCKI4e BpaqI,I, nfpaJIH BaXH]'IO poJrb B yKpenneHw{ 3'4opoB6t .qerelr u

6opr6e c 4ercroft o'reprnocrrto, ra,roxr'uru Syn4atrenT B opraHfi3aqfirl,4ercxrax

IOrrrKonbHbD( y{pexAelrrift .

--ffitbcKuileJv'r 
R;-lcnafl cMeprHocrb It Mepbl 6opl6g c ueft e Aepelne // Bpaue6nar

xDoruta Xaplxoscxoi ry6epnra.t - XapbKos. 1912. 'Ns5. - C 24l'' 'zKypiuu t7.14. Cueprrocn rplm*x.uereii. - M.. 1925.-C7'.^ ..'n6niraau Axnrpircor'ry yei.iuouy ler"Icxouy co6pauno 43-ii oqepeAgofi ceccrn 1907
roaa no MearIr+ficKovy orae.rry. - Axtrrpra, 1907. - C.13.'' oBecercecrcui i.6' I'Icropux ser'atrea sa copox,rer. - T.l. - CfI6 , 1909 -C'320'

5Taru Ne,
6l4zy uoe C.H. Oveprc pa:ar'trnn oeucroft Mealaltlxsl B ry6epnurx, noueauru r cocraa

vccP -K., 1940. - C.123.- 
tfiorcra4u AxtrpcKoMy ye3aloMy 3eMcKor{y co6pam{o 43-ft-oqepeaHofi c€ccrur. " - C'23'
'Ti yau VIII cle:la npe4cranrre,refi :eMcKlfi frpexAeHu-ft-Xapr'rorcroft ryOepuml uo

cal], aprioit uacru. 4oKJIa,&r braenbr$x ' enos ccegaa. - XaprKoB, 1904.-C 11l'
ino*nuar rr orqer;r caHr.rrapHoro Bpaqa AxrbtpcKofi ye3AHofi 3eMcKofi ynpaBbl

B.fi.Tpacxuna. - Axtnpn4 i915' - C.4.'' ' DTp)alr VIII cr13aa rrpeacralrrerefi:eucxrx frpeNAenrdt" ' - C'131'
trCihIrcmsecxlrfi crqiaaoumar Xapu<orcrof ry6epvn -XaprKoB, 19l1 -C 17'
ttAonnaarr Axrurpcx-ottly ye:gnovy :erucxovy co6panrro 43-fi ouepeanofi cecclu" ' -

c.24:25.
13Tauxe.-C26.
taTau xe. - C.27.
rr.Ilor<raau I{ orllerbr caHurapqorc rpaua Axrr'rpcnofi yo3,qHofi 3eMcKoi y[paBbl

B.I.Tpacruna. -C.3.- -'t;io-*"X 
o6:op.{emelrnocru 3eMcKoit MeArr4trsr g Jle6e.qru{croM yegAe sa l 9 l 6 rou. -

Jie6eArxr, i918. - C.6."- - --;iwiriri 
JLB. arlrtllBoro;masMenrulrrclm,I slluKronen'n. -M, 1986 -T28 -C'534'

td4*6rraau Ir orqerbl caHl'IrapHoro Bpa'ta AxrblpcKoit ye3anoi 3eMcKoE ylpaBEr

B.fl.Tpacruna. - C.5-6.

CHERNOBROVf,V
Organization ofthe First Seasonal Day Nurseries in SumyArea
ThZre arn viewed the questions of introduction and organization,of seasonal ̂day

,rrrrrii, ii 
'Srry 

orno. The attention is ttccentuated on the system of activities 
"of 

the.

iiiii"i -iiiiiL i"insils and zemstyo assembly for the improvement of kids' health and

lowerinp the death-rate among children.

ffidffi
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HIKOJIA€HKO C.N.

PO3BIITOK APXIBHOI CTIPABI{ HA CYMIUIIIII
Y 40-x - CEPE{IIHI 1950-x pp. XX cr.

Posanndanmucn numaHHn opzaHbaryii di,sltonocmi apxieuux ycmaHos Ha
mepumopil Cyucaxoi o6nacmi e porcu Benuxoi Bimvrcnnnoi eidnu. Oco6nuea yeaza
npudinnemtcn po6omi lepctcaenoeo apxiey Cyt'tcoxoi o6racmi s eidmeopeuna
doxynenmanouot 6a3u ma enopndxyeanun apxietux Qonditt y noeoeuuuii nepiod.

3ua.nry po:r y po3BlirKy icropttrrgoro Kpa€3gaBcrBa Ha CwuII4Hi BiAirparll
apxiBni ycrauoBu. Apxinue 6lqinHlIIITBo Ha C''I\4IrluHi e cKnaAoBolo qacrunoro
posrnrrcy apxinnoi cnpanu n Yr<paini i ri4o6paxae nci itoro eraru.

,{o 1 9 1 7 p. y Pociiicr,rdft ivnepii ue icryta:io 4epxaer*rx apxi nir, gotcp'.teurz
[epe6]tsa:rr{ Ha Bi,qor,rvorrry s6epirauui, s arpaiuicrparr.rnnux, niftcrxoBIrx, cyAoBlrx
ycrauoBax, B Kou$ecifixux, npmarul4x, poAI{HHIrx apxinax. Hanpur<inui 191 7 p.
n Vxpaiui 6yra sanovarronaua apxinua pe(fopM4 trIo nepe,q6avana crBopenut
Har{ioHaJrbnoro ra ry6epucrxr,x icropuvnux apxinin, ry6epucrxnx apxinnux
rouicifi. flpore qi nlanu ue 6y:nr peani:orani, i Qarruvuo apxinue 6lqisulrqrso
fioqano po3roprarlrc.r :a pociftcrr<al.r cilenapieu. Bi,qnoniAro 4o :renincsroro
AeKpcry 1918 p. "IIpo peopzartinqin ma 4enmpatisa4ito apxienoi cnporu a
PCTDPP" , apxiwa po6ora na repuropii cyraqroi Cyuorr<oi o6.rracri npon alt4racx
nil rcepioulrqrnolr ry6epncmux apxiauux oprauia uepe: cnoix yroaHoBalxeH'tx
no sj.qnosianr{x oKpyrzx. rIKi BxoaI{Jn4 4o ei44i:rir lT rpaaduux orpnlxoHrovis.
IIe6e,qrrrclKy apxinny xor.riciro, n ,qe.sKrlx orpymx - qepe3 3aBiglroill{x My3etMI{,
.rr<i ognovacuo 6ynu i lpe4crannuraun ry6apxiey ua r,ricq.rx. ,{or.1'ueuru ua qefi
nepio4 6yru croHqer{TpoBaui 3Ae6im'rnoro n opraui:aqirx i ycraaonaxt.

fi oAa,r rue yaocxoHaneH Hs a4uti u icrparlt nuo-repuropi ar sHoro no.qi:ry.
rixri4arlir ry6epnifi i crnopeulu n Yxpai'ui orpyria fiplrBeno i Ao pe$optvryBalrut
apxinnoi cucreun. Bxe y uepani 1925 p. PHK VCPP satnep4una crpyrrypy ra
urrmv Yrpqeurpapxiry, ftoro ycranoa i oxpy':*nru< apfrunx ynpanniur. Orplrrue
apxinne ynpauinr.r a Clnrax 6yno crnopene Ha rloqarKy tucronaaa 1925 p.
Carr.re s uiei aarll floqlrHaerrct icropir ,{epNaBiroro apxiny C1'rtcrr<oi o6nacri.
HesAossi nic:rr cmopenu.r apxinnoro ynpandnnx Cylrclxuu oKpBIrKoHKoMoM
6y:ra npr-rfiuxra o6on'rsl<ona noc'raaon;a" llpo mopndxyeutt n ma oxopouy apxieie
e depcrcaauux ycmaHolax, zpoaadcuxux i xoonepamueuux"2.

Croopene n Clucr'rcift oKpy3i apxiBHe ynpaeliuirx, sK i tryxiBclKe,
Konoroncrr<e ra PoMeHcrKe, ocHoBHI{MI{ HarIptMaMIr croei ,qisrl'Eocri r{ano
BrrJrBreHHr BoJrocHl4x apxiBiB, apxiBiB lixai4onaur,rx ycraHoB, ynoptlqEanlul
apxianux $or4in, crBopeHut ra3erHoro Sonly. Bararo. yBarl{ npirAiJ'Itnoct
po3rrrlr(y AoKlvexrin, xri nucniuroeanz no4ii ua C;iuqLHi ao 1917 p . ray 20-'ri
poxr,r )O( cr., are B 3rapuuax Xonrrreaoi penomor{ii ra rpoMa,qtHcbKoi BiitHI4
na-:arxgra 61,:nr nrpaueni apxinu Ir.ricqes[x noMil4trds A-n$rcponx, Paxvauonrx,
Toncrux, 3oroT uzq*ux, Mir<:raurescrr[x, KopcaKoBI.IX ra fo;riqunr'rx, ae
a6epiranucx opllriuarn qiHlrfix icroprawrrax qorqueirrin.

Hixonaeuxo Ceimtana Ilempiewa .- cmapwuir euuradav rcaQedpu
zynauimapuux duc4unniu mc ykpaiHnHaecmea Qyactrozo o6nacHoeo
n i cn nduna oat u oi' n e da z o z i q t oi oce im u.
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Eyn :ullqeuraii apxis noN{iqltKie JhIHrBap[,oB[x, y .rKoMy s6epira,racx :uc:nr
A.llllexos4 AaBHi aKru ra AoroBopu s 1783 p. llparrl4qHo 3arurr)ts HaAgsrrafiHo
qiuHr.rfi apxir rya$a Kanuicra r 4orcyueuTaMl{ rerrMaua lllloly6orxa. Benururx
BTpar 3a3HaJrn uepr<onni ra uouacttpcl'Ki apxiBz. Y qefi Ne 'Iac Ao Cyrrtcr,rcoro
orpapxiey na4ifirnnrr AoKyMenrlr ycrauoe, qo girnu rra tepntopii Crylqlzlrlr Ao
BcraHoB.[eHHr pa,q- {crtcoi trra,qu: C)tlcr,xoi :enrcrrcoi 1'npaBlt, CWcBKnx MicB(o1
yflpaBn Ta AyMr4, IIepKOBirl apxlBLI, apxlBl4 |OJIOBHOI KOITTOpU Ta OKOHOMIII

qyrpoBoro Marllara I.f.Xapnroueuxa ra irru.3
V sa'l:ry r noaarblxHMlt a4v iHicrparn sHo-repnropizut bHl'Ilru rviualrt.r 1

6epesnx 1932 p. Irticqene apxisne ynpaeninn.a 6y:ro neperropeno Ha CyMcBKIIfi

4epNannuft icropllvuuft apxiB tK uayr<ono-4o cniAHy ycraHoBy 3
nignoprgrynanH,rM XapKiBcLKor.ly o6:racuorly apxiBlroMy ynpanninnro.
Korr.rmexr,'Basc.t apxiB Bi,{roBiAHo Ao iHcrpyKrlii IIAy YPCP 4onyrlenraJlr'HlrMlr
uarepia;rarrru CprcrKoro, Einonin6cbKoro, Kpacuoflimclxoro, lle6eAnncbKoro,
Muponimcrroro, Tpocrrneqlroro, Ynanilclroro, Elpnncli<oro, fl1'nm:mcrroro
pafiapxieie ra Cynrcuoro uicsroro apxie/.

10 civru 1939 p. Yr<a:ou llpe:r4ii Bepxoenoi Paru VPCP 6yra crBopeua
Cyucrra o6:racrb, ro crlary tKoi 1nifitn.nu 12 pafiouin Xaprcincrroi, 17 paiiouil
gepniriocrxoi Ta 2 pairontl llo:rraeclKoi o6nacrefi. Bunnxna ueo6xiAnict'
opranirauii po6oru no crBopeHHrc gr o6racHHx BltKoHaBqIrx opraHia. ratc i
o6ractr"r oprauisaqift ra ycranon. Crcraqua noliruqna o6craHoBra 3)MoBIlJra
roHqenrpaqiro apxienlrx l,rarepiauir y cuc'rerui HI(BC. BianosiAna nocraHoBa
6yna npuiilura llpe3llgi€Io BepxoBuoi Pa,urr VPCP 1 6 r<lirnq 1 93 8 p. , a naxasou
no HI(BC YPCP sixtl ci'ilril'g3g p. apxirni oprariu 6y:ri'r riepe'4ani qif crcreui'
Ha Cynarquui eiauoriguo 4o nocranonra opmoni:rery lipesu4ii Bepxonnoi Pa,qu
YPCP no C1'uclrcifi o6nacri ei.q 25 civru 1 93 9 p. 6ylo creopeue o6lacue apxinne
ynpan:riuru HKBC. O6:racnuii 4epxannuit icropu'ruzii apxin nepeiuron y

6einocepe4ue fioro ni,qnoprAryn alur. Y 1939 p' n apxini r6epira,rocs 1320

Qouaia. 2685 85 o4uuaus :6epiraH H r5.
Ha ni,ucrasi 3arBepAxeuor-o PHK CPCP ni,u 29 6epesHx 1941 p'

"Ilottotceuun npo deptrcaeuufi apxieuu Qoud CPCP i aepetty depcrcaeuux
apxiaie" ra gupxy:rxpa IAY HKBC CPCP nia 1 r<nirns 1'941 p. "IIpo nopadox
p e op zanis at4it pe cny6nit<aucurux, rcpado eux i o 6nac uux apxie ia" Cyvcrrltfi-o6iac;rtuir 

icropzuuufi apxin 6yno lepeilneuonairo na,{epxtannuil-apxia
Clr,.rcrxoi o6:racri, a 4eplraani icroprxri apxilu n Irlicrax lryxin, Konoron, Pouuu

neperBopeHo Ha ftoro $inia,rn6'- 
Ha 1 ci"urq 1941 p. n Qnucrrorty apxini 6yno crouqenrponauo 1594 $onlu'

29522'1 ozuuuur:6epiranru, y Konoroncr,KoMy - 806 $ouain i 310057 cnpanT,

Po*rencr,rouy - 9 94 riSsg7g,lwxincrrouy - 1107 i24116 silnosiAHo8.
lloqaror Benuxoi Birq{susuoi niilun sl{iuus NNmr apxinir. flo'{anact

niAroronxa Ao esaryauii n rurn. llignopagxoeanicrr' HKBC cyrreeo snJlrrryna Ha

nrzsnauenna tfouAin, sKi niAntrana enanyaqii. If,e 6ynu, nepe4ycin' SonAlr, 'rrci a

rorrKu 30py cltroBr.lx crpyKTyp roro qacy MaJII{ ofieparl'IBHo-nor.uyr<onufi
xapaxrep, AoK)'r{eHrLI Sou4ie ui,riqii, BoJlocrr{x perrouio ra utKonrolrain,
rounesauin, naprrr3arrcbKlrx rorraicifi , aArr'riHsiAAiris, cyAoni ra nporypopcrxi
(itprndra,urd) cnpaBl{, $on'tga gopenonoqifiurx uoniqeftclxrx ra Nau4apuclr<ra
ynpanniuyra iriui, rqo rraanz oneparl'IBrle 3HaqeHH * Iluttnttucxuanprc3Bontlqe
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AoxJ 4euranbni crap6li XVII-XD( cr. Bi.4i6paui nmepia,wr C1'uclr<oro o6lapxiny

Q46 $onaiu,52I3 oguuuqr:6epiranu-r) ra lrryxincrxoro @i,riarry (10 noris, 1750
oAurirur s6epbamrr) 6yrur eeaxyffonaHi Ao corrarqa Alra Amro6ascrrcoi o6nacrie.
Eimnricrr, Aorlnaeurir s Qon4in Konoroncr,xoro ra Porrtencrroro Sinia,rin, l{o ne
Bcrlrnrn eBaryroBarrr, 6yro srurrqeuo niA 'rac n|qcryny 9epeouoi Apuii ra
3arr{Hynu ua oxynonaniii $aruactarnlu reputopii. 3a poi<tl orynaqii 3arnny,[o
726405 o1uauq,:6epirauna, y rovy '+ncti253272 - Clnacrroro o6lgepNapxiny,
70000 - KouorotrcrKoro, 6i:u 85000 - Pouescrxoro tpi:rialin. ,{orqa,reura:rlna
6asa hlxiecrKoro $iriany, sa nnrurrcolr uesenrmoi Kirbrcocri enar<yfionaun< $ouail,
6y.na nrpavena nonnicrroro.

flicnq nugrorenru repuropii Cyrrlurtluu [oqaract rouirr<a po6ora no
siarsopeuuro AoKlMeHTanbHoi 6asu apxinie o6lacri. loroeHi 3aBAaHHf IILoro
erany po3Br4rKy apxinnoi cnpaaa nmuar{ana )xBarena rqe y xritri i 943 p. HKBC
YPCP " Incmpyxqin npo opzauisa4in po6omu opzanie Vnpaaniuun dep)rcatHuvu
apxieauu HKBC VPCP e pa ouax ytpatHu, sainaueuux eid uiae4urco-

Qautucmcaxw orcynaumie" : ni4nonnennl .4irlluoc:ri ycix apxinnux ycranoB;
Br.rrBrresHr i rouqenrpaqi.a 4orgTrleurir nepio,uy Benrzroi Binr'rsuxnoi rifiHra;
BlrKoprrcranrrt apxiuirtrx 4orgaaenrin y arirarlifiuo-nponaftur,qllcrcBKlrx qinrx fi
iHrepecax ni46yaoBn HapoAHoro rocno4apcrna; :6ip uarepia,rin npo siftcrKoni
3JIOIIIIHIZ OK)iNAHTIB'',

2 nepecnx 1943 p. o6nacunft qenrp 61'l :ni:rneuuii ri4 $auucrcr'rllx
sarap6nltrin, a 3 nepecux Brrce po3fioqanl'I po6ory ei4,4ir ,uepxaarnx,apxinin
yHKBC no Clnacrr<ii o6:racri fi o6n4epxapxin si rurarol4 9 uo:rorirr2' 9epes
Micrqr nic:rs urcronenxr C1'u, ro6ro ua 1 NosrHt 1943 p., y nrouy 6y:ro si6pauo
45 Souain, 1905 cnpas. @inia:ru o6nacnoro apxiey rex ni4nonnml cnoro po6ory
y nepecHi 1943 p., orpiu lrryxircrxoro,'nlro 61ainruo 6y:ro nonnicrro spyfinoaauo,
a $ougn snuu1euol3.

Ha uop.rgry AeuHoMy B rIoBoeI{Hr'Iit nepioa aoctlru rocrpo crotJro rrnraHEJI
rrpo BrioprgK'tsannr apxianrx $on4in, npoaegeuu-* ualxono-rexniuHoi o6po6xn
cnpas, .md HaAXoALT:ru, ra peenaryftonanr'Ix y xlirui 1945 p. s c.Ama 4orclolenrin.
O6cxrlr po6oru 6yrn ,4,ere nellrni ft nurtaranu uea6ratKitx 3ycunb npauinnurie.
Y 1948 p. nonuicto 6yra nnopx,qcotrura i pos6llra no ni,t{,i(ilax nayxoro-,4onigrcona
6i6niorera Cyr.rcrroro apxiay n rilrrcocri 3426 :r:r.urta, Ane nnau po6ir no
BrroprAryBanuro $ou4in :asnuvaft ne er'rrouynancs' OAuierc 3 roiloBlrlzx
neperxKol, rqo nocrajla sa 3aBaAl IrrBI{AKOMy BIAHOBJIeHHK) TTOBHOII1HHO1

4irnrnocri apxiny n Clntax, m i n Ylcpaihi r ui:rouy, 61na uecraua rna,ri$irconanux
ra"4pia. Tax, cranort na 1 ci.ur-t 1945 p. yci 9 uayronrrx cninpo6iruurin Clrr'tcrroro
o6:rapxiny uplrfiunu ua po6ory Bneprne y 1943-1945 pp., ne varovu aui
cneqialrnoi ocnirr-r, aui 4ocriay po6our. Oxpilrl roro, inmt apxily 61o nocriftuo
HeloyKoMlr,aeKTonanuft iralxornl.ru ft apxieorexni'nrrllrrl nparlinnaralrl4, Ao roro
x BHcoKoIo 3aJIrIrIaJIact nrrnnnicrr, ragpial5. Xoqa Ao cepe,4r{Hlr 50-x porir

npo6nelry apxinnux ra,qpin n Vrpatlcrxifi PCP 6yno uacmono nupirneuo, aJIe' Ha
Na,rs,,qrq CWcuroro o6lgepNapxiay noHa ea,rmtanac.a axTyanbHoto i ttaAali.

, y 1953 p. ,{epxagsi apxiaa Yrpatnv B ocHoBHoMy BllKorra;M 3aBAarrH{ rro
BnoprlKyBar ro $on4int6, a;re ra C1'uqltd qefi npoqec sarmn,tscr aN 4o 1 965 p.r?

Cepea nafi si-4no sj1au:'t;uimlx saBlzral 3a3Haqeuoro nepioay. o xpecaet r rn< y
nocranosi PHK yPCP sia 3 I cepnn-* 1 944 p. , 6y4o nlauolrlipue rolilnneKrlEanrul

apxBHl
ictopii
o6n4e1
apxinor
KOHI{e}l

apxrB II(

B OCHOI
p03rrtr4

o
1943-tl
ycTaHot
:rr.rctis r
Hirrre.I.n
ua 1 ci.r
oArir{nq
cl(oHIIOI

fi
BIZ'BJ]EI
IIponaft

3A-sBKAM
o6lacnc
MOMEIIT

Eac'rynH
KpecJreE
6nr.rgr,r<c
ycTaHoB
Cytrcrxr
goni4rq.
llepuirir

Ac
Ant Br.iK(
rpoqery
poKrr wfl
[pr4M1lq(
irboMy ri
" Icmopit
TAKOX 34
o6nacd r
4-fi pivr
q^flr[irl

:6ilrrua.
cTapIII!I:
lLLOrca
Ar4peKTO
" Peeotx
Ka4qr.rAar
!lepnequ



2007 CYMCL,KA CTAPOB'(HA. REXXI-XXII. 2OO7 269
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apxieur-rx Sougie 3 Meroro crBopeuiu AoK) 4eHrairr,lroi 6asrz s icropii Yrpaihr ra
icropii Beluxoi Birqzssxuoi siiinr.t8. Are fioro gunoHaHHr g:rx Clwclxoro
o6naepxapxiey 3HaqHo yc KnaaHroBaJr ocr ei4cyrHicto cneuiari:osalr o ro
apxinocxonurqa. Marepianr ao fioro $inia,rin flocr]rranq B nopxgry r,nauonoi
ronr-\enrpaqii giA ycrauoe, nignpaencre i oprauisaqii, y roft uac, .u< can o6,racnufi
apxie nonosrnonaeca m{rxe 3a pax}fioK Aorg,tr{e}ITall6Hrr( varepia-nin, u1o uap<o4u,nr
B ocHoBHoMy sia rdKBi,qonaurrx o6nacnrx oprauieaqifi, rqo aN ni-m He cnpu-f,no
po3rrMpeHHro lu(eperLHoi 6a3r.i &uI 'qocfii'qxeHHrr icropii pi4noro rpato.

Oxpil,r or<pecleuoi Airrmnocri, upaqinur.rxu Cyvrcrroro o6ngepNapxiey y
1943-1947 pp.,niAnoniano Ao ni.rqegagsaqesoi nocrauoBl.I, 36l4panu Aoh:)'rleHra
ycrauon, rqo Ai-sJrrr Ha o(yrroBaHifi T epuropii. Tar<, y 1945 p. apxin orpanran 1005
rncriyra cnor4lie xcxre:rir cyrr.ruufir{, qo noBepHynfics 3 [pltMycoultx po6ir y
Hhrevurzni''g. L{i 4oK}MeHrI{ rionoBnrl:ra nffi:r cenperl rx OoHAiB apxiey. Crauou
na 1 ci.ru.{ 1948 p. y si,aairi ceKperHLlx Qotr4in sua.ro4urroct 4 t 5 $ouaia, 641 3
oAr4uuqb :6epiranur nepio,uy orynaqii. 3aralon Ne aa 5 porin r apxiri 6y.ro
cKourlerrrpoBaHo 1.7 12 |ottfin, 43049 cnpan20.

epurovepronuM B yMoBax rIaHyBaHHt pa4xncsxoi i4eonorii 6yrio
Br4rBJreEHr goxlorelnin 3 Merolo BLIKopucraHHs B HaFoBIlx ra ariraqifiHo-
flponaran,qr.rcrcrrulx qi:rax, xr<e s,4ifto*osanoc.f, e noaoeHui poru nepeBaxHo 3a
3asBKaMr{ napriiiHnx i 4epNanuux oprarriB, Ha}'IoBIrx ycraHoB. B iE$opMaqii
o6racnoro apxiey npo BnKopucrauus ,qoKyMeIrralBHLIX uarepialis :a nepio4 r
uo.uenry ni4uouenH.f, po6ort4 rlicr{ HiMeIIr'Koi or}'flaqii no 1948 p. HaBoA.t{TI'c.s
Hacrynni rlplrKraru: o6racHI.IM ynpaBdnunr npov6yaruarepialie eur<oplcrani
Kpecreuuir 6yAinnuurna qereJlbnl{x saloain. y pe:ynrrari qoro 3eKoHoMJIeI{o
6lrrasrKo 15 ri.rcr.r xap6oranqin; O6:r:arorsepnoM 3l{tro xonirc lpoexry
ycTaHoBKr.r cyurrJlr,Horo aflapaTy, tKy BI'IKOpITCTaII{ flplj BIAHOBJIoHHI Cy ilIKIr
Cyucrroro nynxry "3azomsepuo";za naa:repialalrau o6lacuoro apxiny cKJIaAeIro
goei4ny-onla4 m5.xiscrKux :anacis Qoc$opuria i HaAicnauo Ao Clwcrroro ra
Qepnirircsroro o6rnranis rotqo2l.

.{ocniAnr.rxs ictopii pi4noro rparo n qeii 'rac ua,'ru niuiMa,rr'ni Moxccftsocri

atrr BirKopr4cTaHrxl AoKJMeHTaJIbrioi 6a3I'i apxiBrv. I{e norcntona:roct cKJraAHoIo
npouerrypolo rorrycrcy ao po6oli e apxisi. a raxox eircynricro y nepmi nosocHni
poru.r qr,rra:rbHoro :arry, xvfi 6yao o6riagnano :rume y 1947 p,,'rafiro,za 6pa(oM
npnairqeur, y xit'luari, Ae siec.s npnftou ri4ni,qyna'rie i su,qa'{a AoeiAox To,qi y
Hr,oMy rrpauloBano 13 aoc:riAsuxin :a nacrynnu*rfi Kpa€3HaBquMI'l reMaMI'i:
" Icmopin nticuxoi ny1niuuoi 6i6niomercu" ," Posaumox utrcin Cyucoxoi o6nacmi" , a
TaKOX 3a SasAaHnnv o6xolry naprii gm :eiry npo s6arxu, uaueceui nacenenHio
o6:racri nilrer{r,xo-(!amlrcrcri<uun oKyIIaHraMr{, Ta a:rs aonosiAi, np[cssqenoi
4-ft piuarzui Br'r3Borenlrt Cyuultluil, 3 nllTanss po3BlrrKy rlpoMucJloBocrl
Cyuugrnu :a 30 porcin pagrucrroi n tarytzz 'Y 1948-1949pp' rimKicrr Aocri.q .rrcis

s6irrfflrrac.f, ro 29 oci6. Cepe4 rlrx, xro npaqloBaB 3 aoKlMeHraMIr apxily -

craprlufi uayronr.Ifi cninpo6irnur Cyvcrroro Kpae3xaBrloro My3ero
fl.LOr<cauenro 3a reMolo "Biduoeneuun Padnucarcoi enadu na Cyut4uui";

Ar{peKTop Cyncrroro ne4aroriuuoro incruryry,{.Io.Hyraloe 3a reMoro
"Peeotn4ifiuufi pyx na Xapxiouluui 1905-1907 PP." Am ni4roronxn
xaq{aAmcrxoi.qucepraqii; r<augI.rAar rconorittr-Irx nalx Cyrrcr'xoro ne4iucruryry
gepneqrruft Errt Hart cantl. " Ecmecmaeurto-uqrlxopuveckozo oLIepKs CyMcKoti
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o6nucm.u", tuo nJrarryBaB BLIaru XapdBcrrufi uayxoao-4oc;riAnuft incrrlr)"r
reoror i i ;  acnipaHr narfe4pu ocHoB vapKcr,r3rury-rerr iHirr , , ry Xaprioclxoro
IepxaBrroro neAarori.raoro iacturyry O.O.Ma,renKo sa rettoro " Rouomonuquua
o poxu Bimuutnauoi eiduu s ttineqr'xuau saeap1uurauu"; v,reulr ic'ropr.i.*roro
ryprxa 2-i rriuouoi urrcrrin n.Quu zarevoto " Ilapmrcaucarcuii pyx na Cyuuquui
y apou.adnua,rcy ma Betturcy Bimuusnnuy ei ny". Orpirr roro, e vnT a,ruirolty ra,ri
nocriftHo rrpauona"rn cniepo6irnr.rxrz o6riacsoi raseru"Eiaawoeu4axa s6poa",
Ao6npalorm Marepia.n s icropii u.Cynrl au rrydnir<aqiii na croix cropirxax23. Anaris
po6orr vrararuHorc 3an),o6nacHoro apxiay noxa.ry€. ulo Ao cepe/IrrHu 50-x porie
curyaqi-a : Haryonr,ra.r Aocni.qx(eHutM icropii piguoro xparo 6yria Hesr4iHuolo. Y
pi:ni porcu B qnraJrbHoMy sa:ri npaqrorano ei4 2-x go 12-rn ,qoc,fiiAHlrKis.
3a;u.tna,racr rpaanqirtnoro i revarurta ix .qocn jax<ess. nipropa4noeyro,l.rcs r$n-m.l
i aal4arnm o$iqifinoi igeororii'.

O6racnuft 4epxannvfr apxin ni4pa:y x uiclx garinqennr Berumoi
Birqnsuxnoi rifinn poenouan niAroroBKy 4o rz4arnavoi Ai.flmgocri. Y iioro
pi.urrx sni'rax sa 1945 - 1950-ri poKr{ 3a+ircoBarapo6ora uag 4o6opou lrarepiary,
o6po6xoro 4oryverris ra cruraAaunxu :rercrin 4,rr AoKlueHTaJrEHlrx s6ipuur<io
"Vopui dui orgnatlii ua Cyuuqunf' ,"Hiueqaro-(tauucmcaxi orynaumu i uapoduufi
napmusaucuxuf,,, pyx na Cyuuluni", "Bcmauoeteuun padnucuxoi enadu ua
Cyuuquui"2a . Y 1950 p. saxiu.mracr niAroronxa,qo nrnuanHs n]"rieul.{xa no apxiry
Anr BH)Tp1IIIHLOTO BrrKOprrCTaHHt-.

i xoqa qi BuAarrllll rar< i ne gMor,rrl no6a.llrru crir.repe: o6'er<runni
nilr.ruuxa, ra ace iK BoHr4 craillr flepurralrr cnpo6alrlr cnpanNuroi apxeorpaQi'moi

paqi cyvc6Kr4x apxiBicriB.
3ara"rou, Ao cepe,urrr{ri 1950-x poicir 6yro aupirueno ps,r{ nesi.qK.[a,4unx

nnranr, non'mauEX b nouoBneuHslr po6oru i crropeuaxlu pafionaux apxinin,
na4ar*rnr.r irrr npmnirqeal, rcoNrnlerryealrmt apxinis goKWeHTaMIr oxgaqifilroro
nepioAy, jriKBi,4oBanr4x ycraHoB. peenanyauiero 4or<yueutin, lrepe,{aqeio
neupo$inrurax 4oKlMeIITiB apxiBau imnlrx o6racr:efi .

V qi:rouy B nepior ri4uoenenux ,qisrmnocri apxiruux ycranon (1943 -

cepeAnr{a i950-x porin), rrorlpi{ HerarI.IBni xsuqa (o6ueNeriilfi .qonycrc
AocriAHr4KiB B apxiez o6racri, nrrtgHicrr KaApiB, HeAocrarr{io 3a6egne.Iegicm
npuuirqenurrrrv Ar-[ 36epiraHns aoryuenrin), suavuo arcrr.nisyea:racb po6ora i3
36upauH{ goryrr.teurin lepioAy BifiHu ra noBoeuuoro uacy, sa6esre.reunx ix
:6epexenocri ra BuKopl.icraurul apxi nuoi inQoplaqii. I, nesnaxarow na Eer-arueui
wmnzxu igeonotiquorc xapaKTepy, yce qe cnplr.sno crBopeHlrlo.4orqMeHTaJIr,Hoi
6a:u g.irx rpaesiran nax crygiii.

@i // Marepia.nu roBinefiHoi HayroBo-npaK tqHoi
rtoHQepelliii; nprcBr.{eHoi 75-piq*o AepxaBHoro apxiry C}ucucoi o6nacri. - Qtln,2000 'C.5-10.

',{epxaeud apxb Q,rucmrio6nacri (,qad - AACO). - Q.P-32. - On.1. - Cnp^369. -Apr.35'35sr.
r,{epxanunl apxin C}nacrroi o6:racri: f{yriBHI.rK / ABropu-ynopxg.: JLIIorcudq.eHKo mq

ivw. - Cltrn,2002. - C.14.
a3aixa ll.fl. Bxaz. npaw. - C.6-7 .
5IACO. -(D.P-2445. - On.3. - Cnp.1l. -Apx.1-ll.
63au<a Jl.fl. Bxaz. nputlt. - C.7 .
Tltywrco II.I. ApxiBHe 6yriBrutqrso Ha Kouororrqlx{i // Marepiann nni.neirnoi HayKoBo-

npar<rrvnoi xou@epemiii, npucrrvenoi 75-piu.uo ,{epxaauoro apxiBy CyMchKoi o6nacri. - Cyvlt,
2000. - c.13.
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"llACO. - oF-2370. -on. t. - Cnp.l. - Apx l -18; Cnp.5. - Apx.30-46
'bi'zu cauo. -.D.P-2445. - On.5. - Crp.S. ' Aprc'53;O P-2448 - On 2. - Cnp.16. - Apx.3.
\) MimnKoe O.f.Paguctre apxiene SyAiennUrno xa Yxpaini (1917-1973). - K.: Hayrona

rwma 1975. - C.i45.' ' tzPocmopzyeea O.M,Icropis.sip.gi;ry s6epexenux,.o6rixy ragonirrororo anapar)'I{ACO
// Marepi aru roii.ieiHoi nayxoro-nparrrliqHoi Kou@epeHuii', npuceavenoi 75-piu'lo AepxaBHoro
aoxisv C\Mc r(oi o6.n ac ri. - Cl r'lr, 2000. - C 2l .' ' r'4spxaanrd apxis Cyucrxoi o6,'racri: l11T inHux.. -C l6

FAAIO. - o.P-2448. - On. l. - Cnp.49, - Apx. J :e.
t5Tav cauo. - CnP.26" 'APtt.2sr.
t6Muwax 1,3 icropiixoMrt,reI.rysamlt ra rnopraryrarm.n apxiail Yxpairul y noroemri poxu

/,/ Apxieo:naucrao. Apxeorpa$i.r. [xepeJrogHaecrso: MixsiaoNrullii r6ipuun nayKoBlfi [pa !. -

K..2000, -Brin2. - C.178-179.
"AACO. -O.P-2448. - On.l. - Cnp.249. - Apr.l2.
r8Hapncl icropii apxionoi cnpaera e Yrcpaitri /3azar. pep. I E Mamsw ta K I lAuuoeoi' -K"'

Bruasu. ai "KM Araaer'ri.q", 2002. - C.460.
t'nACO. - o.P-2448. - On.1. - Cnp.26' -ApK.7.
2oTav cauo. - CnD.49. - APK.7.
"Tarra cano. - Cnil 67 . - APr<3-4'
z'zTau carlo. - CnP.49. - APK.l1.
']3Tar,r cauo. - Cnp.60. - Air<.18;Cnp.78. - Apr.l!; Qnp.!J - Apt<.4; Cnp.97. -Apx.6
)'Tau cauo. - Cnp.49. - Apx.Z:e: Cnp.60. - Apx.5: Cnp 78. - Apn 4.
25Tant cauo. - Cnp.97. - APx.5.

. NIKOLAYENKOS.R
Deyelopment ofArchiveActivities in SumyRegion in the40ies- the Middle of the 50ies

of the XX Cent.

There are viewed the orgqnizqtional questions of activiry of archive institutions on the
Sumy resion tsrt'ilory during rhe Greqt Patl'iotic War Special attention is paid to activily of
itale Ar;hive ofsumy Regioi in rhe case ofrenovation ofdocumental basis ond orrangement of
archhte funds in the posfwdr period.
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PEAEH3IT TA HOBI BU.ITAHHB

Apxieo:nancroo. Apxeorpa$in. {xepe,ro:naecrno. MirxBiAoruqufi
:6ipuurc uayrorlrx npaqr, Bun,9 I Pe,qxor.: LB.EoprrK (roroBa), I.F.Marqrrr
(:acr, ro"roru) ra irr. - K., 2A07. - 256 c.

B p,ronax iurf oprrraqiftnoro cycnirscrBa, BzKopiicraHHr nonzx'rexuo:roriii,
rro.sBr.r HoBrl x Hociin iusopuaqii, rigi<puTrr p,u irupo(oro Aocryrry BeJrr.rKoro 3a
o6c.rrorr i cneqn$i.nroro sa sDricrorur rounlercy apxinnrx lrarepia:rin pisim< rparu
criry arcrya,rsuuM e Br4,{aHHs cneqiari3oBasax s6ipnnriu HayKoBvx npaqb,
nplacBsqeulrx pi3nlrM acreKraM apxino:Hancrsa ra icropr.rwroi ua1xr.i. Caue raxrar.r
e vepronuft nurrycr MixliAoM-roro s6ipuuxa ualxonnx fipaw " Apxiloq nacmBo.
Apxeoepa$in. ,[wepenonaacm6o", [\o no6aqfis cnir y morouy 2007 p. IJe
cnilrua po6ora apxiaicrin, Ha)aKoBqiB aKareMi.firfix i 6i6rioreqHlzx ycraHoB ra
BI,IKIANAqIB BNq}D( IIIKI]I.

,{en'xrrafi BrrnycK Mae rpaauqifini py6paxu: "Apxieosuaecmeo" ,
",[ o rcy.u e u mo s w aB c m.6 o", ",[ uc e p e n o s u a c c ms o", " I cn? o p i x Yrcp ai) u u",
"Ei1niozpa$iz pe4ensii, inQopraaqin".lleprll.ft.posgin ni,qrpunaersc.{ crarrelo
I.Maru"Pexorcmpyxtlia rfotdie, nouxodtrceuux nid qac nuteici e Kau'aueryt -

flodiat'cr'xotty uicurcotry apxiei (uemoduuui perco.ueuda4ii)",n nxlit ii4errcx npo
MeroAu fi opfaHisaqio po6oru s IIoII(oAxeHI'IMIr $ou4aua, ix pexoncrplxuiio
Ta HayKoBe orrpaqloBanHs. Po6ora LMarqu rrpEcB.ErIeHa BDKnHnifi npo6nelr,ri y
.qis:rr,nocri apxinin n:arani ra apxinicrio 3oKpeMa - errui apxinicra. Anropra
oxapaKrepr't 3)EaJIa ocnoBlri rloJloxeunr MiNuapo4uoro KoAe(cy erl4Ka apxilicm,
Bn3Haqnra 6asosi roN,rnoneuru apxinnoi erIrKI4, Haro;Iocl4ra na neo6xi,qnocri
aorpuManus rrolroxeur, KoAeKcy eraxu apxiaic'ra B noBctxAeuHift po6ori
cniopo6iruuriu ai rwrH r rurx apxinin.

I.Asroueuxo 3ocepeAnnact Ha xapaKreprlcrl.tui HoBI4x triaxo'ttig rtroAo
sriftcHenHg ercneprl43lr rlisnocri 4oryrteri'rin r apxinax Anctpa:iii,
Bemmo6puranii, Kaua4r, rneprryr:[M ]Eary Ha KoHqenryamui :niHu y uifi cnpari,
noe'.{saui 3 yrrpoBaAxenurtut nosiruix iu$oplraqifirux rexuororifi, sNIinoro
rrayxoeo-aoc,r ianrurrnx npioparetig ta nocu,tenHrv nporopocri y AbnbHocri
)prrroBr.rx ycraHoB. flzrauusM gr.rcei'ueHHq na cropiuxax qacouEcy "Apxieu
Vxpafinl' pizuoxraninmx acnexrin apxirlioi ft apxeorpa$i'nroi po6o'nr npzcn*reni
crarri P.MemsrKa ra O.Cafipirrinoi. lleprl.iii atrop upoaua,ri:1'aan crarri.
onrqaa, ancxycii norigowrennr, peqensii, apxeorpa$i.rui po:nig5u uloao apxbnoi

)rcpaiHiKu y llonruli ra apxiauoi cnpanu y qift r<paiHi, rqo 6yriu ony6:rircosaui Ha
cropinrax uaoonucy [porsroM 1947 -2005 pp. fip1'ra aBrop(a noKalana cryniur
gficsimenur nrlrarrl{t KoMUreKryBaHHt $orogor<lnrexravn apxieir nacropimax
vaconucy. B .Kruomx oxapaKreplr3)tsan ginrrnicrr ,{epxatHoro apxily y Jlsnoni
y nixroeuurafi uepioa (1918-1941), snepnynuru yBary Ha rrac 3acHyBaHHt
ycraHoslr ra ii aigou.ry nigropgrKoBaHicn, rurmu i nocagoei oxla4.r npauiBHHKi-B,
crpyKTypy i $1'nruii apx iry, nonepneHuq AoKlueHria, BltrDAe H ''r x : apxiry. ra
rortoBHeHHs f ioro AoKyMeHTarbHI4x ( fon4ir . , {pyruf po:4i : t
",[onyueumoanscmao" npe4c"raBlrenufi po6oraulr C.Kyneruona ra IO.fla:rexu.
Ilepuriail aerop sa[ponon]tsaB Marepiariu ,q:rg o6roropeuut Irpoe(Ty Kouqenllii
po3Br.rrKy AoKwenrosnaecrna a vrcpaiui, oxaparreptI3lEasllfi4 cr{aclri norrLf,Aft
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SxiAsocri
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drnrnocri
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i  po3Aln
O.llalexn.
Kouqenqii
Hi nomqAu

Ha Bh3HaqeHHr cyruocri AoKyMeHTo3HaBcrBa tK nayrconoi Aucrlunlinil,
Bu3rraqriBrrru nepcuer<:raaui uanprvlr 4oc.nigNeur rpaAuIliftuoro (cneqialruoro)
i garaulnoro ,qoKlueHro3uaBcrna. .{p1T uft arrop npu4ilue lnary npo6neui
rcnacn$iraqii lupan;rincrrnx Aoxyuenrin n oprauisaqii. Bir ua4iltll rpynu
cyrynnocr:i o$iqiiinoi porlueuraqii. qo qlipKynlo€ e oprauisarlii, ra ii
reMarurrHnMr.r BuAaL{E ra Bx3Harmu iepapxi'lui pinui aoKyMeHrarlii e ycraaori.

",{crcepetozuaaaneo" penpezeuronauo y s6ipnrary iu*roto cra:reit. Orns,q
crarncrnqHr{x ANepen : icropii glop.rncrna Jlino6epeNuoi Yxpainu ninqs XD( -

rorrarKy XX cr. :aificnura T.flplrnalno, Qou4y yrpaiucr,roro xyAoxHI.IKa
Orercanqpa Xnocrenxo-Xsocrosa y IJeurpalrnorrry Aept(aBHoMy apxiei-uyrei
nireparypu i Iltzcreqrsa 0AAMIM) Yr<painu - Jl.,{parouipoaa, uepexra4is
rnopin arcrpiftcrroro :ripur<a Paintepa Mapii Pimice y $on.qax TIIAMIM -

O,llasrona.,{Nepelosuanvouy auad:y Monacrupcrroi rnuru 4y6eucr'r<nx
nacrrianor<, rnmnenoi y,{epKtBHoMy apxiei v.Kpalcin, ra ii iu$opuaqifinuu
MoxruBocrsM rrprrcBtqeHa po6ora B.JIocl. Aoc:riAnuqero BI'I3HaqeHo aBropa
(O.Jlecunqrrcnft), uac uarucauux (i 8 1 0), xponororiu-ni ueNi (1572-1 8 1 8),
cTpyKTypy (rpv qacT[HI4) ItHltru, oxapaKrepli3oBaHo 11 3MlcroBHl cKJIaIoBl.
I.Ilerpe.reurcospo6u:ra atraris onlrcir r{epuirinclr<oro uauicsur{rsa 1779-1781
pp. Bona oxapar<repu:yea:ra 4i-tnr,uicm rolricii si cn'Iaganul orurcin uauicnr'rqrna
ni qo:ri : A.0.MrJIopaAoBr{qeM, 3BepHFIa yBary Ha ponr O.M'Jla:apencrxoro i
fl.K.@e,{opeuxa y nuxuenHi ra cnpo6i ny6:rii<ai1ii onucin, nr'rsuavenui ix
aBTopcrBa. Xaparrepncruqi 4Nepe:rrnr'rx noMrrrct<cis rqo.qo Aisrlnocri
'iHadseu'ta uoi depacueuoi xowicii no gcmaHoaJIeHHIo ma pxcnidyeaHHtu
snouun is n iaeqarco-rpawucmcbKux sazapduurcie ma ixHix noco6uurie..." y
pocificrxouy (flepNarnufi apxin Pocificrxoi @eaepauii) ra yrpaincrrux
(L{enrpa,rsHuil gepxanaufi apxir unulux opraniu Bnalu ra ynpar,'riHm.

IJeHrpa.iiruuft ,qepxaBHlafi apxir rpoua4clxllx o6'egualrl, ,qepxalni o6nacni
apxinu) apxinax nptlcn-r'rena po6ora e.Marcuuuyra.

,{oc:rigxeniu icropii Vxpaiuu npelcrarneni 4opo6xoru A'KyApruenxa
"lonodouop a Yrcpaiui 1932-1933 pp. ma doeo wacnidrcu y cnocmepetrettustx i

o tqiuxax mo e oqacHux uiaequxux dunn ouamia", B.Tra'reHxo " Vrcp aln ct rca
xiueuamozpa$ia s xoumexcmi nonimurcu "yxpaiuisaqii:" (20'mi porcu XX cm')",

T.K:rsuenxo "Erououi,trtuit pneumoK Vepnizie\uwu e XIX cm." Cuc'relta
ronoclEaHHt ra ni4paxl'rxy ronocin nu6opuin y Pocificrrifi iunepii uaupur<inqi
)O( - na novancy XX cr. ri4o6paxena y crarri C.Cuon*urirona" x<uii crBepplcye,

rilo [onpu rypiiosr.i ra oco6ffisocri rrl6opvoro flpoqecy y rorovacriifi Pocii

cyracuifi Vxpalii Bapro 3a[o3lrqfiru or<peni ftoro eleueiuu. B'Kyuuenro
po3rnrHyna bco6:rtieocri uepKoBHo-aepxaaHux ui.qHocnn ra girnluicrl

kHiscsxoro ronirery flparoc,larnoro uicionepcxoro rooaptlcraa uanpuxiHui

XD( - ua novarry )O( cr.
Icropiorpa$ir penpe3euroBalra posni4r<orc B.Telrnara " Muxaiitro

fpyweecurcufi contra Bonoduuup Mintt<oouu (do npo6neuu Qopn'ryeawnn
dicrcyciituozo nonnyrpa tcr'xoi icmopiozparpii nouamxy XX cm )" .Y u1ftfinercca

npo gilcryciro, x<a nunurcla cepeg sirwlsn*l.rx i sapy6ilrulo< icropi'trir e npueoay

nrxo4y yiair NinerlbKoMoBlroro Bi{Aai{HjI nepmoro ror'ry "Icmopii Vxpainu-Pycu"

M.lpyurencrrcoro, rqo nprl3Beno, Ha AWKy aBTopa' Ao rrlrKoro oKpecneuHt

rparunqithro- pyco$i.mcrro-nocxnoQinscrxorq ra qe4a,'ri 6i-rmur rulo4epuboBauoro

niuiona,rr,noro norrltqy Ira Koncrpyonanu.r r'ro4eli 1'rcpaiucrxoro Irlunynoro'
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Oc'rannifi pos.qiir s6ipnr.lra npegcrasrensfi rmgroro 6i6niorparfivnax po6ir
ra peqeu:ift. Y po6ori P.Polranoscr,xoro " Ei6ttiozpa$ist nonocr,xoi' apxieicmurcu
ua cmopiurcax qdconucy "Apxeiton" npoana:risonauo BHecoK noir6c6xofo
Saxoooro apxinnoro x)puany y [ocranoBxy i porpo6,nennr reoperuunux i
[paKTr4irrrux [po6reM 6i6niorpa$ii nomcrrcoi apxinicruxu, rigsnaveao runo-
rugoey pi:uouanir:sicm fioro 6i6iriorpa$i-rHrx [y6riraqift. V po6ori B .Telrnarc
",{pozodur4vxuit xpacaneuui a6ipuux" noAalro orJrrA crarefi I-lX nunycrir
36ipHuKa rra)'r{oBux npaqr - cni:ruoro BI{AarIHr ,{poro6rzqu<oro AepxaBHofo
uegarorivuoro yrrinepcurery inaesi hana @panra, Yxpaiucrxoro icropuuuoro
ronapncrra ra Incruryry I-{eurpa:ruo-Cxignoi enponu.

V s6ipnury er{iqeno peqenrii I.Marsu ra O.Koganr Ha MoHorpafirc
C.I.flocoxosa "O 6pasu ynieepcumemie Poci carcoi iMnepif dpyzoi nonoemtu XIX
- nouamxy XX cmonimma e ny6nit4ucmw4i ma icmopiozpaQii"' (Xapxie,2006),
C.3nopcrroro na AosiAuur< "I|ucmumymot ynpar,xeHun xynamypoi a nepuod
crnaHoBneHut. I 9 I 7 - I 9 3 0-e zz. If aprnufinoe pyrcoood cmao ; zo cyd apcme eunute
opzaHbr ynpa*nentn: Cxettaf' (M.,2004), Io.Maxapa ra I-CKopefiKo Ha rryrinxui<
",(epwaeuui apxi6 qepHiseqbKot o6nacmi: Ifymieuux. T.l. 4>ondu dopadauco-
rozo nepiody'' ({epuinui, 2006).

!eu'renit Br.rnycK :6ipiruxa "Apxieosnaecmao. ApxeozpaQia.
,[crcepelosucwcmao", xr i uonepe4ui, e qiranu*r, nae nucoxni nayrcoruii pisens,
nennnft aaropci,xr.rii xo:rerrrn, npore Bapro 6yJro 6 Ao cr:arefi nolaeatu asorauii
yrpa'rncrroio ra iHo3eMHoro MoBaMIz. Bn4annr eurpa,To 6, tK6[ Mano i:nocrpauii.

3ara:rolt s6ipnur e BAanIrM 3pa3noM ItayKoBoro Br44arll.fi, B sroMy
noel[ry'iorr csoi eycuiurr i cninnparporom $axinqi cflopiereHux rarry':eii or<pevrx
cycn i.runrx uayn, apynl'rorbcr npa{i nx nororoa< uayr<oeqil. acnipauria, apxilicri-e-
npaxrirr<io, rar i verpin nirva:lurnoro apxiBo3llaBctna ii icropnvuoi uayrclr.

B]UCEEKO B.M.

.{.M.rlopnuft, IIo "rirufi 6ix [ninpa: upo6,reuu MoAepuisallii Micr
Yrcpaiiuu (xiueqr XIX - no.raror XX cn)' - Xapxis: XIry i^aeHi B.H.Kapariua,
2007. - 304 c.

,{o:rr yxparucrrax uicr, posropraNnx lp6anisaqifiunx npoqecie Ha pisHlrx
eranax icropuvnoro po3BrirKy rrpllBeprae ae,qa,ri 6inrury leary Aoclii4uraxia.
Oco6ffise 3HaqeHHt Mae Apyra [oJIoBIrHa XIX - no'Iarox XX cr,, ronu
ni461'na:iocr Sopruyoanm rrro4epuoi yxpai'nclr<oi uaqii! nunurala 1'rpaincrxi
no:rirrwd naprii, (f oprryaaaca yxpaftrclxlrfi naqiona,rrno-rlrgsonBHIlft p1x. Caue
uicr4 xri 6ynu i saJrrflrarorbcr ToJIoBHITMLI oceperg{aMlr quni.ni:aqifonrx npoqecin,
cra;rr4 Tr4M noJreM, Ha .n<ouy uafixcrcparime npo.Br[ul ce6e rcs.qemlii cycnirnuoro
posrnrry. Tolry sorcin neruna4roBo [por.,IroM ocrar*rix poria nuftmnu ,qpgoM
rpyrronni rraonorpa(fi.*ri 4ocni,qxeuu.s, saxrrIqeHi Al.Icepraqii, npucrxueni nicrart
3axignoi Yr<paiuu, llpano6epeNxx ta flirqnx Yrpaihu, Kpuvy y gauuft nepio4i.
Ana,roriqiri renAenqii cuocrepirarorrcr i n Po5:.ii, 4eT ar carnro arruoisyra,rucr,
,qoc:riAxrennx rr.ricr nennro< perionin2. h nr.rxo4ont y ceir uonorpa$ii,{.M.r{opnoro

3AIIOB

BXO.ryI
pocir?

A.M.'
drttr.
Biiuu.
I I I o p

6eguo
pocifi<
peoop
1909- I
'Kui4
Aoclil
)tsa.ry E
rtdcrr<or
uaqioH
Tepri-1
oco6nit
6asxigc
floBct(,

uicrru
urcrroi

o
po3nntr
na6ml:r
6y'n Xap

3aKIaAe
llplrljii I
sa 250
icroprax
3aMOBn€
npo rofi
cepe4 in
carrocsi;

A(
AOKWeT
AepxaBr
oIIparl6o
IocrroAal
[enapra
Xaprincr
i rraicrruo
n,6liral
onpr.IJrrol
zody", sc
Aplr(oBar



cvMcbKA crAPoBuIrA. Lpxxr-xxtr. 2007 275
Q r . 2 0 0 7

rEx po6ir
:i&icmuKu
ll6CLKOlO

TIZqIII4X i

)HO TIINO.

|.Tercsan
Br4nycKiB
))KaBHOTO

JpnrrHoro

rorpa0irc
)6utruxIX
in, 2006),
s nepuod
tmBe Hue
! nlTiBHlrK
)pLldtHCb-

ozpaQin.
ri pineul,
a alrorarlii
rncrpauii.
, B 'KOMY

fr oKpeM[x
apxiaicria-
rayKu.
CEEKO B,M.

saqii Micr
i.Kapasiua,

e ua pisnrx
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oieyra:rucr
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3anoBHeHa Jrarg'Ha rqogo ycpaincrrur,x uicr, ari po:ra osaJli no Jdel4fi 6ix '{uinp4
Bxo.urJru Ao altlla,q/ n'trll ry6epnifi Pocificblcoi iMlepii i nepe61'nann ria ycpaurclro-
pocifi crrolvry llopl6ixtNi.

Xpouo:ronivni Mexi MoHorpa(bii
!.M.9opnoro oxo nlrrororb nepioa aiA
r<inq.t XD( cr. Ao no.rarry llepuroi csirosoi
niilnr.r. B qeurpi 1'naua - noqii ra npoqecu,
rqo p03fopTaJII{c6 nO MICTaX nl.q

6e:nocepeaHin BnJIL lBoM f l  ePruoi
pocificlrcoi peBonlouii. cronHniHcbKHX
peoopM ra eronouiqnoro niAHecesus
1909-1914 pp., ro6ro qacoBl4f cerMeur'
'fiKuil 3aJIAIlaeTI'ct HeAocTaTIII'O

Aocrli,4)reHuM. Y rufisi 3ocepel)KeHo
yBary Ha ra.KrD( IMTaHI#X, fr( AI4IaMiKapyxy
uicr,roro uace.:rernu, fioro craen4 crauon4
naqiona.rsu4 air<ora crpyrcryp4 eBoffouit
repu-ropialr u oro npocropy lticr.
oco6rttsocri po3Bl4TKy npovHcnoBocri,
6anrcigcrroi c$epu, roprinni, ix srI,[lB Ha
ItoBcg KAeHHe )IO4TT' fopontll, Io]IITI{Ka

irricrxux caMoBpt,{yBarrb, Qoptrtyranur
lricxoi calrocninoir.rocri.

Misi"lrdM d,j* i xalsYaotd
xrslsed B{-E@d }r&tdd ixdi B. n XlpdirB

.{. M. rloPunl

IIOJIIBffiEIKIHfTIPA:
IIPOEJIEMIT MOIFPHI3AI{i

]VIICT YKPAftTtr
(Kirreft' XD({orrarox )O( cr.)

O6pauufi parlpc - rpisr nplrsrry rvrogepniraqii - Ao3BoJrte B KoMnJreKcl
po:nrrryrN ri xnu Ia i renAeuqii, qo Manlr MicIIe B pi3Hlrx c$€pax Nurrr uicr,
ira6rur:urrcr ,qo po3ryir{Ht oco6nltBocrefi curyauii r perioui' rlenrpou xroro
6yr Xaprde.

Alrop nouorpa$ii npogoexye I po3Bl'iBae rpaAul{lm Mlcro3uulBrllrx crg114,
3aKJraIerry Ha rroqar(y Ml{Hynoro croJliTrt AgNe 95 poKiB ToMy [o6a'ntB cBiT
gplriii saneprna:ruufi rolrt SyuAaueura:rruoi npaqi "I4cmopua aopoda Xapbkosl.
ta'ZSO ,ui e.zo cyt4ecmsosauun (c 1655-zo no 1905-il zodf", crBopenoi
icropurcanr.r Xapxincsxoro yuirepcnrery,{.I.Baranien _ra'{.lLMimrepon na
3aMoBneHi{t xapxieclroro aaicbKoro ca\{oBptAyBal*rr. ,{.M'tlopuuii posnoniAae
noo ,rofi cvcui:ti'rafi posnonoc, sr<ufi uana xnnra npo Xaprir, nrasnaqae ii Iraicile
cepe4 inurirx nparlr : icropii orperrrux uim periouy, ponr y (fopuyaaniri rticiroi
cauocniAotrrocri (c.205-208).

,{ocni.4xenru,{.M.9opuoro clllipaerr,ct Ha rp}'HroBny Axepenrny,6arl:
Aoq'ltenru Pociftcrroro gepNanuoro icropra'nroro apxiny a Caurr-flerep61pei,
gepxaaurn< apxinin Clrrlctroi, Xaprincrroi, rlepnirimu<oio6nacrefi Yrtpaiull' llnra
onpaqronaHi-larepiaJm 6olr.qis folonnoro ynpaa,rirnrr y cnpaBax N'ricqesom
rocno4apcma MBC Pociftcrroi ivnepii, IJerrpa:nnoro cranzcrn*roro xouirery

,{enagrarr.reriry saramura< cnpal, focnogapqoro .qefiagraMeury MBC, Karrqe:upii
Xapnincrxoro ry6epnampa, Xapxircucoro raqepuirincrroro ry6epncrioory seltcrrco<
i rraicrr<r.rx cnpasax upncl'rcrnifi, nicsKrD<.ryM' )TIpaB. Arrop cnlrpaerbc-lr raKo]I( Ha

rry6riKarlii pesylrmrin anrer)tsar{H{ rr'ricr Pocificnroi iunepii 1904 i 1910 pp',

o.,n"*otureni v t 6ipxax" lopoda Poccuu a 1904 zody" i"lopoda Poccuu e I 910
,oby' ,lol*ut ro 

-Bceniaaaniiimux 
snirin ry6epuaropin, lrarepia'nu nepenucin,

apyr<onani sriru r,aicrrrx 4pt. Simmicm s nzi nneplrle BBeAeHo y Halxoelrfi o6ir'
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fpyeroraa icropiorpa$in y acryni (c.4-24), 3BepHeHHfl ao lopo6ry
nonepe4nuxio y pos4i:rax {c.39-42, 85-88, 231-232, 260-261), xounrercrnfi
aua,'iis apxiruux r.rmepia:iie, ony6:rironanux 4oryruendn, nepio4avnoi npecu,
uerrryapin Ao3Bonr4Jrr,r aBTopy floKa3arli reMIlI.L i cneura$iry 4euorpa$i'ruux,
coqlanbHo-eKoHoMlqHr4x ra cycrrlJr6Ho-IIolllrl.ItlHLX 3py[IeH6 no MlcTax
.niro6epexxx Yrpaiuv y nepeJlaMHy enoxy - EepeAAeHr uaqiona,rruo-
4elrorcparuvuoi pero:uoqii.

V nepruouy poa4ini "Bidcmaui, naot4| ueurcautlf' t'scoeauo oco6Jrngocri
3pocrauiur iraceneunr uicr y uory6epucrrolty spisi ra no rarempirx sri,uHo s ii
ap,rinic'rpanrrnrna crarycorrr i .u-rce.rirHicrlo Haceresut n 1897- 1 914 pp., rt'lrHarleno
npu.uaura ynonirirHeun.r r4exaHi.fioro fipl4pocry HacereuHa oQiqiiiuirx uicr.

Y gpyrouy po:4isti" Erouoaixa;wicm: uamepiatauufi i tuodcarcufi ew'tiptl'
Br.r3Har.reHo cneuu$iry exououiqsoro po3Bl4rKy naicr periouy, ix '{acrru n
rrpoMracJroBoMy norenqia.iri Aen'sra yr<paincrxax ry6epuift Pocificrroi iunepii.
Anrop ea4 run uorilpr rpynu rr.ticr 3a rIoKa3HIzKoM cyKynnoi raprocri npo4tqii,
nopinnan ry6epnii ra nosira 3a cryneueM ronilesrpaqii napo6nuqrra
upolrnc;roe oi npoA1ncr{ii no uicmx, 3i cropiuor nonorpaQii erquo, rK nocryrloBo
noairosi qelrrpa, rari m Cyliu, Mapiyuo;n, O:rercan4pieclr, Caon'ruclr,
Ha3Aoraurnr.r az:iianux dgepin - Xaprin ra KarepusocJraB, a orxe, olpmt)tsaua
uoxcnnricrr noKparq)tsarrl napaMerpl{ uiclxoro NarTx. Anrop neaxae Haft-
oaxoucirunr:pyuen:ntcoqia,snoro nrasyre,Iqo caMe Ha rloqafig )C( ur. y uacory
cnigolricrr ropop,nr flowuo nposulcaflr HoBe, MoAepHe cranlrenur 4o npomlcnorocri
(c.91-94,102-104), inuux acnercris exouo,vi.uloiai.*rtrHocri (c.107-109, 115-119). y

poeAiai s.qano ro(a3arro giAr{ianocri y (fopaycairui uepeNi nocrifino .qiroqoi
r:oprioni y ry6epHcbKl{x IIeHTpax ra uogirosxx l,Iicr u. (c.122-126), aIrJ]tB HI43KI4

$axropie, 3oKpeMa npnxoAy y ropris,rro nororo noro,risul n;racsuxin. uo
nepe6yAonynalu no-HoBoMy nrtacrraft 6isnec, Ha xtrrt I{aceJleurx nyitrrir.

Bigrnopeuno qiaicHoro o6pa:y Aialrxocri uicrr<nx caMoBptAyBaJ{b
npacBsqeHo rperiia pozgir"Micaxe cauoepndyecuun; mazapi npo6nen, npuuadu
yueinisa4ii". Antopou oxapaKTepl{3oBaHo craB:reu}it nla4a go uicT,
npoara,ri:oeauo x,rono raHH-r ltticsKl4x AW fipo BHri,renrn lticr n orpeN,ti seMcsri
oailHuui, norevir<y, u1o poeropHy:racl y rvicrrouy cycni,rscroi 3 qloro npliBoAy
(c.152-i65), 4r.rnaviry 6roAxeris naicr y 1904-i914 pp. ra 4ocrrnyri roloani
3pyrxenur y r'ryniqNna:rsnifi c$epi (c.183-202). Buepure y eirrr:nruift
icropiorpa$ii sigreopeno coqia:uiro-nodlrwrufi noprper lriclt<oi eriru roro vacy
- uicrxux rorin, crapocr ra DIacHux (c.143-150).

Cranon:reusr carraocniAouocri Merrranuis uicr periony, 3oKpeMa BIJIITB
yrpaincrroro quErIr,IKa, po:rnrayri y qerBeproMy po:gini "Micaxa
cauoceidouictna, noecnrcdenne Jrdamma" , Buzna'rawet xapaKrep, cflptt osaHic$
ro,qepuisauiftHux guin no uicrax Jlino6epexxx, anrop aprlvelrroBarlo AltcKyrye

is E,M.Mlrpouorram, I.Kypouir uloAo raxxx [pI,IHqI{I]oBI.Ix acnerris uicrroro
xrrrrr, ,rK B3a€MIrsq rrdcrxoro i ci:ncrroro nacoremrx (c,256), nprwnu ra xaparrep
uixnaqioua;nHnx xoufurirrin.(c.257-258). Brgftxo.*r :nira vrolepui:aqifinoro
xapaKlepy! aBrop )'IrI4KHyB E( IIUIKOBITTOTO 3aCyIXeHIrt, TaK 1 npl'IKpalirzlHHs.)ratTTs.
rraicr Aif,,suocri Toro.racnoi eniTI.I, qo qparaMaHqe AesKI 4 nyftixauixtr. Ilpmipou,
o6rrreNeuics flpoc).nauHt rro IIrJr.tD(y uo4epui:aqii oco6rulso npommna ce6e y
:6epexemri pedriftmi yrBleHE Hacerremry uicry;fupaax ra uaciirra6ax, rqo narprg
-lz si.qnoniAann cranAaprav )C( cr. Touy, nnaxaeuo, i cupufiuaauca rar 6o:ricso
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rouinux uapeririro, arci va,rN uicqe y 1920-x pp.3
Pa:ou i: e|qsra.{eHux\4 no3IITqBEgx p}'Ic uoaorpa$ii, MaeMo BItcJIoBItrr{

3ayBaxeHHt. Ilo-nepnre, aBTop, HaMafanqfi cb .qoctfHyrlt ltaxcuuanlnoi

aoxagosoc'ri, riaAaru geranury in$opMaqiro Ir{oao pisriux acnexr:ir Natra nicr,
spo6nra Knrlry KopucHolo Kpae3rraBllsM, HaATo 3axo nroerBct I{aBeAeHHtM
rourcperHrx uu$p, gircorKie, qerani:aqicrc, uo n'ticut{MH ycruIanH}oe cnpufiu-rrrr
uarepiarry @.33, 46-47, 52, 6l -62, 66-67, 7 2-7 3, 1 00- i 0 1, 118, 17 4 -17 6). tlo-

4pge, ocrillru e uonorpa$ii syctpi'Iaerbcs lluaqna Kinrr<icrr Aifioszx oci6 Ao6a:
rorogrz uicrrax gy'u, no.:rirurz, ui4npaeuqi, eapro 6y:ro 6, rpiu noranoro
rroraxqr.iKa Hace:relrax ryarrie, :po6uru ule fi noraxqrar irilenssii' llo-rpere,
lronorpa$ir nlrrp a,rra 6, rrx6uy gogarKax 6yro HaBeAeHo y3ar&'Ibuloloqi ra6r:lrqi
i: Aariquz (y aunauiui) qoAo HaceJieaHs, fipoMucnoBoro nnpo6nuqraa,
6rorxeris no scix uicrax periouY.

lli4cylroeyrovu cKa3age, MoxeMo Jrl{ue ,qo.4arl'l, rqo neprua cnpo6a
rro(a3arrl ts KoMlllerci eci acnerru Nurrx lric:r ,:riBo6epeNNr Yrpaiua y crura4i
Pociftcrroi iunepii uanpui<iuqi XIX - ua novmry XX cr. e, 6es cyuniny, r,uarolo,
craHoBurr iH'repec Ars nayr<orqir. el'IK,Ta,qaqin, rcix, xr:o qiraunrsc.a icropiero
,vicr. flo.Esa N,rouorpa$iuaoro 4oc.rliANeIrHs e Aoctofiuun no4apyirxorr ,qo 150-i
piqgrarli is,qgr ilapo4xeuar.{.I.Eararis - sqAatuoro icropuxa Clo6oNanrqag}r.

. )Masypor O.C. fopoaa:anartol xpakHcxlt\ 3eMerb fnoxrl [\lnep aJM3Ma couliulbHo'
rrosor,rwqeciui acnerr. -Isnoa: Csln, 1990.- 156ctl'yueurcrcl O. Micm flpaeoftpexHolyh?ai 'r

r apyrifi no:roarni XD{ cr.: Arrope$. anc. .- laua. icr. nayr. - K.,1993. - 16 c;Ilpuulglo O,n .YiT!
Bolrirui a npyrfi no,roemi XIX - rta noqa EXXcr.: AB'ropeQ..e{c.... laaa. ic'r. na}rc. -9epsieui,2003.
-20 c;,Qvitinpiea B.B. fpauoaa.ra,'rrcrra flillru Yrpaiirur a XD( - rn uo'rarty XX cr': AsioPeQ. atrc
... xas. isr. niyx. - fiuiliponerpotcrr, 2003. - 20 c.1 Manuanoe 8 6. Xrrrrenni pilerrl uicrxoro
nace:reuur lliaao6epexuoi Vxpaiuu (1900-1914 pp ). - K.: Iu-r icropii Vxpaiull HAH VxpaiHn'
2005. -350 c.

2 Kynpunuocu JI. B. fopoaa C erepnoro KaaKa3a Bo Bfopoii no,roruae XIX aexa: K npo6leue
o*u*rr"*dnrt-".va errrt-lil. - M.: H;yK4 1981 . - 232 c.:3opuu A.ll yejauble ropoaa Ka3aHc]oro
i1oro;rNlx. Omrr ncropnxo-iruorpaQruecxoro rlyqeHHt rlnauHpoaxa. - [E.r'r.]: I4:a-no Ka:an. yr-
rr41989. - 156 c.;Crgt1ieecrcui 8.A., loutapoa K) M fopola3ffiaarlr:fi Cs6t{pll Bo sm!^oii nonoBuse
XiX - na.{arc Xi e. - qacrb l: Hacenerule. ?xonorvttca. - EapHayt: I&A-8o A,'n }'H-r4 2003. - 360 c.

rCutaumoea 8.14 Eo:rruesuxu u flpaaooraauar uepxoBb Ha Yrcpanxe a 20'e ro-au' -

Xaprxor: Xaprroecrud mclaapcrBeHHblii norlmexHla'IecKrtr: yrurBepcnrvr, 1998. - C.27 '3'7 4l '98'
99. 109-111.

C@IAHT6€B B'L, noKmop icmopaquax HalK

HOBE IIEPIONNqHE BI,IIAHIIfl 3 ICTOPII

Ilepuroio ctIpo6orc cniBrlpaqi Qaxinuin euu1oi trlxoru 3 apxiBicraMn y

Cltrcrrifi o6racti Cr:a,ro on4airu.r y 2005 p. :6ipnara HayKoBI'lx npallb riA na:eolo

"byncurcud icmopuxo-apxiouufi wypueu" (Buuycr 1). Hen4onsi ue cuillire
ruganur Cptcxoro AepxaBHofo yuiaepclrrery (Cpl,{Y) i,{epNannoro apxiny

Cyvcsxoi o6aacri (AACO) orpnMaJlo cxaa,'IsHi ei,nryxn npeacraBuxKiB
axaAerui'moi sa)'rr-i, nnrlaAa-rir su!4l'Ix ruril ra*qpxiaicris' PeIIeHgii Ha Hboro 6yllt

Ha,qp)'roBani Ha cropiuKax SaxoBlrx ictopavnux ra apxirutlx ar'I4anr. Ha4ifiur:ru

npo;o3u[ii i perouen4auii uloao B,IlocKoHaneHsr fioro crpyKrypl.{' $axoaoro



278 CYMCbKA Enxxr-xxrz. 2047

cnp.sMyaal{li.tr, 3oBHius6ofo Bt1ttrrflEy. Muuyroro poKy BiH BXe 6yB 3a-
peecr:poeauufi xx nepiogauue aaaalrus. CaMe e rarovy craryci y cepnui20AT p.
6ytto tuaauo " Cyttct'xufi icmopuxo-apxianui ctcypuut" (NdI-llI). L{e eNe gpyruil
uicm"Cyna,xoi cmapoeuuu" xypHar icropxrluoro cnpr^4)EaHat, Iqo BvAaerrct
Cyucrxralr 4epxasnulr yuirepcurerolr.

Bu4aHux 3AlACHIO€TbCt

Periosa:rlsoro nayxoeo-AocriAlrorc
na6oparopiero-qen:rpou icropilsxoro
(pae3HaBcrBa ra Ka6e,4polo icropii
C1tt,{V ,{o pearonerii noeoro xgpliarry
BXoArrr  repiruuru yr i repcarery
(A.B.Bacu,nren) i i  o6racnoro
AepxaBHofo apx r By
(lM.irauyqeaxo), eigoui aayrorqi,
gorropu icropauuux uayr s Incruryry
ic rop i l  Yxpafsu  HAH Yrpa iHu
(O.I.fypxii, v:reu-xop. HAH Vxpai'uu
O.  M.  P  eeur ) , 3anopitrr<oro
(O. M.Irnaryrua), Kaiscrxoro
(M. f . l l i ep6ax)  i  Xapr iecsroro
(F .K.Mura . : r r )  saq ioua, ruHux
yrieepclrrerir, Yrpaincr,xoi axageuii
6asr<iscrKoi cnpanz (IO.f.Oca.qvuii),

' ,{epNaruoro xouir:ery apxieie Vrpaiuu

gr.rrraaa.{i ra$eapa ictopii i cninpo6ir:nurot ra6oparopil ic'ropuvuoro
Kpa$HaBcrBa )'Hinepcutery, foroBnlifi peAaKlcp x(ypuary - B.M.Blacei*o, rue$-
pegaKrop - B.E.3carerucrxnfi .

Y xypnali sanoqatr<ogairi rari py6puxa. tK "ApxiltHaecmeo",
"f zcepenosuaecmeo", " Ic mopiozpa$ia", " Meayapuc mwca", " Enicmonnpif ',

" Il ep cou anif ', " B o euna ic mop ix", " Kp aes u ae c meo", " Xp on i rca", " P e 4 e nzi'i ma
6i6niozpafia" . lltraHyerbct BBeAeEnx aowx py6par.

Bi4npueaetcr IlJll uor"rep NypH.lny crarrep npo npiopxrerui npoetcrr.l
Ta nepcrreKraBxi uarprltlt 4ixnrHocri apxiBnlix ycranoe Yr<paiuu. {e nurxr s
AorroBi,4i nepllloro 3acry[Hi]Ka ro:roea,{epNrovapxiny Yxpaiau LM.Eoprra,
suroroureHoi y rlroroMy 2007 p. ua ni4c1'uxorifi xorerii ,{epNxouapxiny. Y
uy6rixaqii firerrcx npo pom, lricqe i rororui :ar4anu-a apxieuux ycraron y rary:i
iriQoplraqifi noi.qi.rrruocri.

V poslorift crarri 4rperropa YrpaihcbKoro HayKoBo-Aocli,quoro iircrlrcyry
apxinuoi cnpasr ra AoKyMenro3Haecrea LE,Marrur niAntro tIi{TaHHx npo suicr,
o6cff flousrrs ra 3HaqeHM apxiBnoi ra pyKoII]IcHoi yKpaiHiKI'I tK cK;IaaoBoi
naqiona;rruoro apxiBuoro (fongy, ru:ira'reno ocnosHi rpyfix yKpaiHcbroro i
sapy6iNuoro xovfinerciB apxiBuoi yrpaixir<u, arueuroBaHo ]tsaxy Ha npo6JreMax
peecrparlii apxiBnoi yrpainiru.

Hz:xa crarefi npucslqeHa no,'tit14'rHllv ,aiqqaM Hayr<4. ocnirIE, KyJtbrrpa,
ypoAXeHrIrM Cynuustt - apxirerropy, vneuy Ygpaiuclrcoi Ilestpalrrioi Paan,
uiaicrpy u,rncin YHP, perropy Yxpalrcr'xoi rocuoAapcrroi ar<a,4euii n flo4e6paga.x,
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aerryr-dry noJrhcbKoro nap:ralrerrry Cepriio Tlt rouren4y, nireparopy, [reBqeHr{o3r]asqo
llal:ry 3afiueny, npo$ecopy, 4orcropy ueAs.*rax i 6iororiuiux nayx, saoryrreuouy
fipaqiBmrry Ha]Kt PCOPP furrpy llnen*ory, .xri vepe nv lryrueny euirpauiro a6o
penpecii 4ouegaeua 6ynu ueei4ouuuu a6o npusa6yrauu. Aaroparrau crarefr e
B.M.Bnacemo, f.M.IsaHyueHxo ra I.B.9epuo6poa.

,{xepero:Han d cr}Eii npeActaereai crarrs^au C.C.Tpoana npo gxepe:rr,ny
6a:y Aocri4xenr niueqrroro xonoria,riarrry apymi no:roglrurz XD( - noqarry )C(
cr., O.M.louuapenKa po AorgueuTanbHIal xournexc apxioHo-r<pnaina,urax cnpan
m gxepe.no : icropii renoqnry enpefic;Koro Hace;renrur nig vac niveqrxoi oIq'riaqii
(19 41 -1944). B.A.Hecrepeuxo socepe4ru ynary ua ana.nisi rirvr-rslrmoi i :apy6ircroi
iciopiorpa$iitocritp(eHr siclKonoi sour Yr<par'rr.r nepiory lpy'oi caironoi nifirir.r.

Menyapna;rireparlpa npeAcraBneHa cIIoMuHaMfi npotpecopa O4ecrroro
yninepcurery MNxo.:ru Ke$epa ra ypItBKoM 3 aBro6iorpaSii .urena Yrpaiucrxoi
I-{eu'rpa,rrnoi Pa4u, uinicrpa :axopAouuux cnpar YHP, ronosu HaAsnrz.{afiuoi
4uuouarx.ruoi rrricii YHP y P1,u1riii, npoQecopa Yrpaihclroi rocro4apcr,roi
araAelrii s lloae6paAax Kocrr Maqiegx.ra. Enicrorrpnzft Naup penpe3euT,'Iorb
nesiAolai rucrr4 aKaAer4ixa BVAH ,{Irlarpa Earanis Ao aigouoro yxpaincsroro
icropuxa O:rencauApa Omo6;rr.*ra.

Bificrxoriji reuanaqi upncer.reua crarrg A.e.Cnerron4 s ricift figerlcx npo
nnmas Sisuxo-reorpa$iwrzx lvoB I{a 3acroc}tsaHlrl paKersqx ii aprxlepificlxNx
uigposai,ria y cluacrml noxamnnx eiira\ i eiftcrr<oanc<ouS:rircrax.

Kpaernaa.rufi poagi:r ei46Iznae pisnor.{auirui reN.{u Nurra C1'uutnun ra i'i
nigolrux ypoAxeuuie, Aitff Hicrb r"ticqeeux cyaono-agltiHicrparannux iucrnrrrrii.
V crarri B.E.3sare.mcucoro fi.qerrcs npo apxeonoriwri nau'mrrz Cirepury*rlr KiHr{t
XII - nouarry XIII cr., O.M.KosroBa - npo Bo3HeceHcbKy Ileprny ra po4uHnr.ifi
cr.neu ,{paror'ruponux y Koxoroui, C.L,{errrprona - upo noniroai cyall I Vxpailri
i Pocii ririqx XVIII - nepruoi nonosqnl XIX cr.

V noni,qov.:reunrx cninpo6iruuxin o6n4epxapxiny A.B.Mapvenxo ra
JI.M.fpu.iauorcsroi pornoai4aerbce npo apxiuni 4ox1'meuru qacig uiueuuxoi
orynaqii Cpruiunu ra anorosaHi peecrpn onizcin $ouain o6lacuoro apxiey.

V peqexsii B.M.B:racenxa na rnury E.Buriapa "Ero uotliquufi xo,touinnign
e Vxpaiui ma iuwi npaqf' ftgerwnpo npaui ni.{ovoro exonouicta npeAcraBnlrra
y<parncrroi 4iacnopll, npncaueui, :orpeM4 auanby Ha,fioBoro Aopo6Ky yxpalucbloi
eroiroir.riwroi nayoa. Bi6niorpa$ir npe4cranreua HI{3KoIo auc[oBasro( uarepianil npo
17 Ha)'rcoa[x srzAaHr:Irrouorpa$ifi, ui,qp] *iuxin, s6ipoK Ha]roBI{x qpaq6, :6ipmrin
4org'uelirir, iqo nufirirm y C.!'uclrifi o6lacri, a Yrparui ra :a t<opAouou'

Y po:ai:ii "Xpouixa" no4auo in$opuaqii npo BrIaHyBairHt nqu'rr!
npo@ecopa M.O.Marapenxa na Ponenlquui, nponegeunx y flyrurni XIil
MiNuapo4uoi nayroroi ron$epeuqii "Cnoao o nonxy lzopeaia" ma fiozo enoxa"
ra y Hixrani III Mixuapoguoi nayxonoi roH(pepenqii s npo6leu yrparncrroi
giacnopz, npo nonvancrry suaxi4ry 20-x pot<il XX cr.

Ha niauiHy nia 6axar6ox HayKoBI{x Bu,qaHr,/x}pHail viclrrr 6;rusr'ro ,qnox
4ecrrrir romopoBlrx ra rII{MaJIo qopHo-6imx $ororpaQifi, rpa$i'*ill< i:nocrpauifi'

Cuoainaelrocs, qo uarepialrz, ony6:rironaui ria cropinrax uororo
icropuvnoro NlpHaJIy, crauyrl y HaroAi ue lurue Hayxoluartl-npolpecioualau i
BrrKJraAaqaM, ciyaexrclxift ra yrnincrxifi uoloAi, a,re fi ruu, xTo qi<anurrcr
uauvlum uauoi Batlrciet4lrH lt'

BJIACEHKO B.M.



28Q cv!4cbKA cTApOBttEA. N|p.XXZ-XXZI. 2AA7 CYMC)

.qoKT
oKy,/t
rcPul
nuqe
MCAI.I

MeAr.l
npo&

Ae.sT(
B Cno.l
Hu4A
o6iq(
IATEJI

AOM)
BAH'I',

14 CCJIC

AetT(
OAecc
CAHHT

Meqrz
fOJIOB

MEHLII
K.Bac
MeAr,t!
TOJIbK(

MEAUT
g Honr
yHnBel

rrcTopl
KHI'fO]

EIOBA.g KHII{TA. TIO I{CTOPI{I4 MEAT,{qI,IHbI OAECCbI

O4eccxoe r,r3,qarerrr,crBo "Oplimum" Brrlycrrrno oqepeAHlro Kurafy
3aBeAyroqero raQe4poii Cyrvrcroro rocyAapcrBesHoro yHHBepcr{Tera,
npo$eccopa K.K.Bacumesa.

flepaaa rxzra K.K.Bacarsena, u3Aarruail TeM xe lr,qarenlcrBoll, 6rua
rocBrqeEa r.rcropnn ueguquurr oAecc6r (2003 ), Br opat - " I.Icmopw aedw4uuw
Cynryuuaf' (2A05), yanaem cser r 350-reraro CW. I,I, HaKoHerI, rperbr, o
Koropoft noft4er peul wuxe - " Bpauu, 6onuuuqat, anmexu cmapoit Odeca,t.
Ovepxu" Q007). Hrar, n rnure nouerqeulr 23 ovepxa o MeAr4Kax r.r MeAar{i,rHcrr,rx
yrpeN4euurx O4eccrr. XpoHo:ronrqecKne paMn.r noBecrBoBaHr.ix - or 1794 ropa,
To ecrb or roAa ocuonauur O4eccu, a ecmz 6rnl, 6o;ree rorra6rM, or 22 asryc'ta
(2 cela"lx6pl) 7794 ro4a to 25 nunapn (7 Seapana) 1920 rorc, xor4a e O4ecce
oKoHr{aTenbHo ycTaHoBnJracb coBeTcKajr BJIacTr,.

KaxAuil oqepK - sro He6onbrr:ofi paccKa3, roropufi Moxuo qr4rarb
or4enluo. Muorrle H3 flpeAcraB,,ieHnbtx e KEI,rre K.K.Bacunr,era oqepxor 6ruz
pauee ony6rnroBaubr, Ii rio cyqecrByl aBTop roJrbKo co6pa.n ux noA o.qnofi
o6roxKoii. B xorrle r<uarr, B rpuMer{auurx, AaH cnr4cor nepBr,rx uy6lrlr<aqnft.
Bosuoxao, [o3ToMy aBTop He cqen H]r{rHbrM rrprrBecrr4 nayrusifi annapar, a
TO.rrr,Ko oTc6rJraeT K llpe,qbigyu{IrM cmnu pa6oram, roroprie 6mrv on16,rflKoBaH6r
a Yrpauue, Poccnt'r u fepuauxu.

flpu u:noxeru4rr aBTop npl4AepxrrBaercx xpoa ororuvec xoii
rrocJre.qoBare.rr6Hocrrn. flepeuft oqepr o KapaHTrrue, roropr,rfi 6rm cogAan e
coorBercrBrrr,r c pegKpr{nroM Erarepuun I1 or 27 v'as 1794 roga, v l7 utons
Toro xe roAa ocneAosaro Brrcovafiuree l"raepx4eur.re ero rilTaroB.

Cne41,rorqafi ovepn - o ropoAoBl,D( Bpaqax, roropble nosnurvcs a O4ecce,
rro AarrHEM aBropa, B 1798 roAy. C norBnenlreM ropoAoBoro Bpaiia orKpbrBaerct
ropo,{oBoii " zownuma.u"', rro3aHee uMenosasurfifics rpa4croft ula ropo4onoi
6oruuuqefi, a 3areM craBurqfi Crapofi ropo4crofi 6o:rlnzr{efi. O 6omiruIle s
Klrrife pacc(a3BrBaeTcr orAeJr6Ho.

Brieprue K.K.BacunbeB rpocJlexlrBaer acroparc Ogeccrofi apaue6uoft
yrrpalbr, Koropiu 6srna cos4ana s 1820 ro.qy, an 1877 roAy npeo6pa:onana r
OAeccroe Bparre6uoe y[paBJreHlre. B Aoconercxoft Poccsa 6r'ulr ry6epucrue
Bparre6H6re y[paB6r, a Oaecca cocraBrura LIcKrIorreHI4e. Oua 6rua ronlro
ye3ArrbrM ropoaoM, I{o npr4 gToM uecrou lpe6urauux HoropoccEficKofo
reHepa:r-ry6epuaropa n KpyaHeftuxlr ruopcxulr [oproM Ha roxurx py6exax
tr4lrnepuu, floorouy ne cryraftuo sgecl opraHrsona,rr.r npave6Hylo ynpaBy.

Hnrepecen oqepK o 3aBereErIH IrcKyccrBeHHbIX MlrHeptulbl{btx BoA,
Koropoe nava.no $ynrquorltpoBarb B OAecce n 1829 roay, u, craJlo 6rrrr, urr
efo AoJrxr{Br npfiqllcrr,rr6 K oAsoMy I,I3 nepBbD( B tr{Mnepwl, a rorrHee - oAecc(oe
crano BTop6rM B rocyAapcrBe. B MocKse arlaJlofl4qHoe 3aleAeHue orrpblTo B
1828 rogy, n flerep6ypre - t 1834, n Pure - n 1835.
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C i834 roaa n O,qecce pa6oran
goxrop T.Bauqerru (orepr "Ilepeatit
oKyrtucm Odeccut'), a n 1841 roAy Ha
topu.qi.rqecKoM orAereuua PurremegcKoro
:rlrqes 6lr,ra co3AaHa ra@e4pa cyle6Hofi
MeAUi{rrH6r, KOrOpyp Bo3fr aBr,r.rr .4oKTop
Me,4lrru4nbr A.A.Pa$a:roe av (" Ilepeatit
npo Qe ccop ueduqunaf').

Bnepene paccMarpr4Baerct
AefiTeJrbHocrb "flaucxozo o6r4e cmea
scno.tutot4ecmsoeawua 6eduata poduno-
uu4aa". 3ro 6:raroreopurear,xoe
o6lqecrBo orKpbrJro poAoBcrroMo-
rarelrnrifi upuror (ro ecrr, poprutriufi
4ou) ua MorAonarixe - n paftone npoNu-
rariNx ogeccxofi 6eauorrr,

llpo$eccop K.K.Bacunree nepnrru
irccJreAoBaJr lrcTopr{F oprallr.3a\r4r4 14.
AerTeJrb HocTr.r caHIrTapH blx Bpaqefi
O,qeccn (1887-1920 rr.). OAun rc 6rleluux
canr.rrapHhrx epaueft O4eccrr - Bvrenrufi
Meqncraroeuq Borytrufi s 1918 ro,Iy 6rr:r a:6pan o.qeccKraM fopo.4c(t4M
rolonofi. O nocneAneu AoJroe BpeMr y Hac He flvcaJru, rar KaK on 6ria
MeHIIIJeBT{KoM r4 grffiy}gqeu 6rul s\aurpnpoBarr. Orry6:rur<onauuar o HeM crarrt
K.Bacanresa B cBoe BpeMt crala nepnofi B oreqecrBeHflofi ncropuxo-
ue4uquucxoft mreparype. B paccuarparaeuofi r<nure Mu HaxoArrM oqepKr4 ne
romxo o B.M.BofyrIKoM, Ho n nepBbx caslrrapur,rx npauax Ogeccu.

lI eqe o6 o,4HoM flori4Tr4qecKoM 3MrlrpaHTe nllurer aBTop - o AoKTope
ne,quqxxrr BcenoroAe Huxonaesu ve Howrxoee, roropr,rfi c 1908 roga pa6ora:r
a Horopocclrficxol,r ysfiBepclrrere n O4ecce, a r 1919 ro.{y saBe,qoBaJr B DroM
I'nranepcurere xatf eapofi $ary:rrerci<oit xnplprrauecroft ruuulrxa.

3uaeu, vro y anropa uonofi KHEra ecrr, e Ie HeMaJio ucclegonauzfi no
r.rcropr{r't Meguqrrurr fipdrrepHoMopcroro ropoAa, Xovercr, qro6rl ga :rofi
ruuroft uocregoBaJllr cJreA]'roqlre.

BU)KYHOB B.JI,

KOHCTAHTI4FI
BACi4AbEts

BruHll, $0JIEH!{IX$1,
snmfifi mAPolt oEffeH

Slh,a
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K)pii trcryn

Bufitu;ra apyKoM nouorpa$ix
IO.B.Jtreryira'o{eueanozin cenau
IIodinacoxot zy6epuii: dacepena"
(Mouorpa$ir. - Binni.iq.s: O.Blaclor,
2005. - 5tf  c.).

Y lronorpa$ii  rneprue r
yxpa iHcrx i i  i c ropu. rn  i f t  uayu i
sAificseHo aHa"'ri3 crany s6epeNeuux,
oco6-irlisocreii yKna4anur ra

.  IHQOpMaTHBHOfO sanoBHeHH.{

IIIiCeMH!{X apXlBHr{X Axepeir 3
reuealorii ce,r-srcroa orpeuoro perioHy.
Anropolr po3rJlrHyri pyronracni
AoKyMeETaJrbHi rounnexcu 12-ru
apxiBnrix i 6i6niore,ruiax ycrar{oB
Vxpaiuu. Pocii, llonruri. Oxpevuii
po:gi:r npaqi [prrcBrqeso nraraxuro
x;racu@irauii Axeper 3 poAo3HaBqolo
iu$opuzuielo.

BuAaiuls po3paxoBane Ha

I{CT(

I.IIiTC

IIon
naTe

I{CTO;

nOCBI
pocc
Aerio
1940
Ecar
CTAJI!

MHOI

pocc
r{pbr\
pyccr
NI,ITCI

Ha oc
yHrixi
KAK M
cI.t cT(
Ceael
pa3M€

rrcToI
C],I CT€

pecyK

l
c6opH
2005.

l
B B .  C I

Crio6<
ny6r,u

I
npfi3B,

IIpona]

lexeanorin cernx

@axisqia g iclropii cerunrcrBa i arpapHnx
niAsocuu XiX cr., reueaaorie, rpacuanqie, cry4eurin ra rcix, xro qixariarrcx
icropiem piguoro Kparo i BJracHtx poAHH.

{. In. Jl.Ylil,('ltcrtt.ii
I4gAana uouorpatf ux poc-

cNftcxoro ucropzra A.lvl..{y6poecxoro
"klcmopurc u 6racmb: ucmopuuecKds
uayxa e CCCP u KoHqen4ug ucmopuu
$eodanauort Poccuu e KoHmeKcme
nonumuxu u udeonozuu (1930 - 1950-
e zz.)" (Bpnucr<: I,Igaate:rr,cuo
Eprucroro ro cy.qapcrBeH H oro
yHnBepcnrera, 2005. - 800 c.).

B rnlrre ocrerqeuo lpop-
MHpOBaHne U pa3BtrTr4e KOHTIeIIqIIV
ucropr.ru $eo4an6uoii Poccr.r4 B 1930-
1950-x rr. floxasano Bo3.rreftcrBl,Ie Ha
STOT npOqeCC SBOnrcUHOHlrpOBaBtxefi
r,rAeonoffu aprurt 6olrurenraxon,
nolnruqecrofi cu'ry a\ 9,

flpe4crarrieriu '? todu snacmu" v
"nndu nayxu", AeftcrBoBaBrrtle a 9To
BpeM.'



r 2 . 2 0 0 7 CYUCLTIA CTAPOB'THA. EfrX.XI-XXIZ, 2OA7 281

orpaSis
I ce)lgH

cepe"la"
Briacror,

rplne B
nayui

rexeHHt,
Hfl TA

IBI{CHH'I

:eper 3
r periouy.
ronucui
Lr 12-ru
ycTaHoB
)KpeMr.rft
Il,.TAIIHIO
3r{aBqo}o
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KABITTEC'

rr poc-
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)uvecKdg
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rmeKcme
0 - 1950-
EJI6 CTB O

B E H H O f O

o oop-
Hqenquu
s n 1930-
ICTBI{E HA

)OBABIIIE'

IeB14KOB,

tnacmu" u
[Ile B 3TO

vBEaHr4e paccqnTaHo Ea ucTopaKoB, crreulrajrr{cToB
r{cTopu14 Kyn[,Typbr, apxlrBr{cToB. npenolaBaTere*,
Irrrrepecyoquxcr ore.recrBesHoil acroprefi .

no lrc'ropuorpa$iar,
cTyaeHToB tr Bcex

Ytugena ceer pabora B.A.Eep4uucxux "CneqnocereHubt. ;
I lonumueecxat ccbtrKa napodoe Coeemcxoi Poccuu" (M.:  Horoe
Jll.ireparypHoe o6osperiue, 2005. - 768 c., an:r.).

KHfi ra hluecrHoro poccafi cxoro
I{CTOpIrKa, AOKTOpa r4CTOpr.rqeCK.r{X Ha)K
locBrrr{eHa 3aKpbrroE AoceJre crpaHr.rqe
poccuficxoE r4c'roprru XX sera -

,qe[oprar{r4.sM rlerrrx Hapo,qoB B 1930-e -
1940-e ro4u ra cucreMe cneqnoceleuuft.
Ecnr o Mrrnrr{ogax 3aKrroqeHHrrx
craJr.rHcKux Jrarepei n caJILI AocraroqHo
MHoro, To o "ccouauutx Hapodax" -
poccraficxr.rx HeMqax, KaJIMBrKax,
KpbrMcI(nx TaTapax, pacKyrar{eHH6rx
pyccxlrx KpecrbrHax - ucropa.recKofr
Jrlrreparypbr npaKrr4qec(r4 Her. B KHrire
Ha ocHoBe apxr.rBHbrx AaHHErx, Ap'arfix
yHuKanbHbrx MaTepEaJroB lrccJleAyeTct
KaK MeXaHH3M AenOpTaIIUq, TaK r.i CaMa

crzcreMa cneqrloceJrenafi. Pyccrrnft
Cenep, Kasaxcrau u Cu6upr - Mecra
pa3MerqeHl4r BbiceJreHHbx HapoAoB.

Llzgauue npe.qua3uaqeHo Ant
IrcropIzKoB cosercKofi rora;urrapnoft
cvcTeMbr, cTyAeHToB 14 acex HHTe-
peclrouluxcr oreqecrBeHHoii ucropfi efi .

B cepur "Xapuxoecrcan cmapuwa" (ocuonana n 2005 r.) yBHAer cBer
c6oprirar pa6or f. Q.Knurrcu "Xapurcoe uyezduarc zopoda" (Xaplror: Mavylnn,
2005. - 192 c.).

B ruurre ugnecruoro yKpauHcxoro rucareJrr KoHrIa XVIII - Ha'rara XIX
rr. cobpanu oqepx[, HoBeJrJrbr, crarr,I4 rro l]cropr{u Xaprrona u
Cro6oxaHulunrr. flpe4crarneHHrle [polr3BeAennr HrrrorAa rrpexAe He
ny6lruroranucr orleJrbulrM r.r3AaHneM nog o4xoft o6;roxrofi .

He qnrttcr fio cyrlr HayirHEM IoIqMeHToM, llcropfillecKne MareptaJrbr
npu:nanu o6parurb rri4Tarerr K cnequamiroft mrreparype, I{x Moxuo Ha3Barr,
rpolarauA[crcKo-KpaeBeAqecKlrMu pa6orarunr xoporueM cMbIcJIe cJIoBa.
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AI,IMI
Micii
apxiB
BIIepr

B uacrogirlee u34ar'Lre BorrrJra rorlKo r{acr}, rtpoa3BeAer-rlrii f.@.Keurxu,
HarracaHu6rx lru o Xaplrone q Clo6oNaslluue. fhauupyercx ny6ruxaqur a
Apyrux ero pa6or.

Kui.rra paccvaraHa Ha I{cropI{KoB, KpaeBe,4oB I{ Bcex I{Hrepecyrcqaxct
r4cropr.rqecKfM [porrii]6rM CnoSoNariqprqbr.

B groft xe cepNu ony6ruroeaua pabota ll.l4.Mauytluua "I4cmopun
mnpeunoeo Xapaxoea (1668-1917 ee)" (Xaprxoa: MurWut1ZAAS. - 208 c., mn.).

Kuura lrgeecrrofo xapLKoBcKoro ]Iqpnarl{cra nocB.s reHa npaKTuqec(u
ueugeectuofi l{croparl craHoBreHlzt xaprrorcxofi rropr'urr. Aerop
fipocrexr.{Baer ee $1'muaonupoBaHl4e co nropofi noloaunu XVII po uavaaa
XX s. plxrpcrpr4py{ cBoe riccJreAoBaHl4e [pI.IMepaMIr H3 Ircropltlr
npecrynneuufi v. s.axazasuit B TaKIix tocyAapcrBax, xar< Krnercrax Pycr,
MocKoscroe qapcrBo, PoccNficrcag r.M[epl4t, CCCP, alrop Aenaer BBIBo.q o
[paKTr.rqecKl4 geraglreriirofi crassncxofi lueuraruHocrr.r X-XX ss.

Xuno onucagurre curyaqur{ Ir3 xIr3HIr rlepBbrx rlop ettuntx "cudenaqee",
ropo4urrqux, rroJruqueiicrepor, $arblillrBoMouerquron, ry6epuaropoB Aenaror
KHr4fy rrrrrepecHoii .4''rr MaccoBoro 1{I'zra'ren'.

*. {. ,r

flo6aquna csir rHr4ra I.E.Marqui ra IO.IO.Myurru ",\innuuicmu
Hadseu,aaduoi dultroMamutrHo:t Micii YHP a Vzopt4uui: icmopia, cnozadu, apxieui
donyaenmu" (K: Bsnarurufi Air'tr" Kueeo-Mozunnucarca arcadeaia", 2005. - 400
c.). {uu Br4AaHHrM ai4rpuro xony cepiro - Bi6aiorexa Ha)'KoBoro uiopivuura
"Vrcpaina duntouamuuud' ,n rxiir6y4e ape.qcramego .qocdgNeuur, lrolrorpalf ii,
a6ipuuxu gory'lrenrie s icropii ta croro4eunx gpatrcrroi Ar,Iurortarii.

Halxo
Kpae:
cboz(
(cwl,
-  184

3acHy
I(pa*r
CTATT

cnirpr
Kpae31

OIJIIrIN

icropii
ETHOf

nos's3
varepi
6i6.irio:

I
icropa
qixaer

I
"IIepei
Xapria

]
IIpe.{cr
apxiny
Cro6r.u

P
CTAHOB
y :6epe

T
icropiei



cyMct>KA crwoBr4ltA, eFxxI-r,xII. 200? l d )i ! 2 .  2007

d:"ry

#

Bugannx lr icrurs naprac 4irrrsaocri  nepriroro yxpaiuclroro
AaflroMarrzrrHor o npeAcTatsHr4rlTBa B yroprqriHi - F{ag:rNvaftuoi Aan:roMaraqHoi
r.ricii VHP s Yropquui ( 191 9- I 924 pp.). rcxclu cnora4is yrpaiucri<ux sixvie ra
apxirxi 4oryrlenru, noB's:ard s Ai.ffilnicto rraicii, 6i:rr,rrricrs xrax ny5:riryemcx
Brrepue, a ra(ox crvcni 6iorpaSii nepurux y<paiucsxrzx nocliu n Vropu{uni.

ftrx ualxonqin, acnipanrie, cryAeurir ra tcix, x'ro qixaearrcr icropieo
allnrolaarii.

Bfifiruos ApyxoM s6ipuur
aayrconr.rx crarei " Cyucaxufi o6n ac uufi
npactuaauufi  twyzei: icmopia ma
caozodeuun (Hayrcoeufi s6ipuurc)"
(Cyru: Buganruumo " Ma4\en", 2005.
- i84 c.).

36iplrnx npncnrvenrfi 85-pivwo
3acuyBaHrrt Cyvcrroro oSracnoro
KpacuaBqoro M)Bero. y HboMy BMiuleHi
crarr i  Ta noniro,urreunl
cnirpo6irHnria r"ryrero. nay'roeqia ra
rpae:uaeqin Cy'uquua,
' ,{xepearuorc 6agoro rJtr'
6imruocri crareft, uo crocylorBct
icropii crropenur My3ero, apxeonorii,
eTHorpaoii, BrrAaTHr,rx rro.qefi,
noe'r:auux : rpacu, craml valoai4or',ti
uarepia:ru : $o4air apxiny ra Hayxoaoi
6i6niorexlr Mysem.

Br.r4annr po3paxoBaHe Ha
icropaxie, rcpacrnaeuis ra acix, xro
qir<arlrmcr icropiero pi4uoro rpato.

Ilo6a.{nro csir }iayKoBo-in0opMallifttre nuganu-r e .I.Pimo ra JI.M.Io.qinoi
" Ilepeeopmanvu cmopiarcu icmopi'i... fio I 2 5 -piu'ta fiepcraeu ozo apxiey
Xaprciecaxoi o6nacmi" (Xapxin:Pafiaep, 2005. - 56 c., ir.).

Y upa4i, nanucanift na ocnoni apxiruux uarepiarin ra AplxoBaHr4x BrzAaH6,
npeAcraBrreuo icropiro o4lroro : Haficrapiufix apxirin Vrpairu.i - .{epxanrioro
apxiBy XapKiBcbKoi o6racri, xxuft s6epirae Ao(yMeHranBHi rrrarepianu
Cno6igcrroro xparo 3 1739 p.

Posxpuro ocHoBHi icropuvni etann 4ixarnoc'ri apxiny: npoqecit
craHoBnenru. peoprani:aqii ra cyracHicrr: eugua.reua por r apxiay ra apxinicrie
y :6epeNeuui, nonosnerui ra sfixopucranni aoryvreHralruoi cna.aurann.

.{nr nayxorqin, apxioicrin, r<paesnanqin, cqgenrin rarzx, xro qixarurrcr

t.Knurrcu,
r4Kaq[r ]r

yloutruxct

Acmopua
I c., a:u.).
KTI,IqECKII

r.  Aarop
IO Har{4"14

11C\ Opl4vt

<ax Fycr,
. BbIBOA O

'denu4eo",
)B .4CJIAIOT

flrbHicmb

)u, apxieni
1005. - 400
lopiuuura
onorpa(fii,

lCTOplerO apX1BHOl CrrpaB{.
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Bapaao " Cnoeuur-doeidnurc s
icmopif' f.K.5a:umvyxa (K.: MAYII,
2005. - 368 c.).

f lponor+o aauu fi aoniasax
iHrerpyeas y co6i uonqr-rJr fi repltiull.
nepcouadi i xpouo:roriro siT.nzsH-frJoi Ta
BcecBirlrboi icropii. Bin lricri.rrl
ueo6xi.uuufi vinivyt'r. cKrl .r nosNHHi
soiroAirrl yqHi-craprnoKn acrr4lr.u,
a6irypieuru ra cryAeHrrr Br.rurx
saK,'Ia,uis ocsira I-II piruia arpe.rgrraqii.
3a glaicToN.{ nlrirqenoro y ciioBHrrKy
MaTepiany fioro uoxna BBaxarr,r
yuiuepcanruuu. Touy noci6uur e
aierru iucrpyvrenrov npr er,rr,raaauni
icropii YrpaiuN ra aceceitnroi icropii, a
TaKox y niAroroeui 4o gepxaexoi
ar:ecraqii Ta Bcryfly Ao Brrrqux
uagqamuNx:arcranir.

Ynu4e:ro caer yre6Hoe rloco6ue
A.A.9y61pa "Oc Hos bt aHmp onon o?.uu'1
(Eprncr: leu'rp rcounlrorepHoro
o6yrexur, 2405. - 96 c.).

Hacro.arqee v3 AarrLre ocBerr{aer
creAyroil{r4fi KoMnJreKc BorrpocoB:
rIoHtTIre airTponollorllu; ee MecTo B
cr,rcTeMe r{ayK ir rrpaKTr.rKe; rrcToput
B3IIIJIAOB Ha arrTpOlOreHO3; r.roropr.rt
pa3BfiTr,Ir aHTporroJrofr4qecKoro
3HarrIlJI; 9BOJITOqUT rrpHMaTOB; paI{HI.Ie
roMaHr.rAbr: apeBuefirrrafi flaJreonuT;
apxanTponbr u naleanrponu: panuufi
nzueoJllrr; HeoaHTporlbr: BepxHr,rfi
rraJreoJrI,IT; fiareorrlT lloAecenrs;
oHTOreHe3 qenoBeKa; rraopQolouEx r.r
KOHCTITTyIITTOJIO|UT qeJroBeKa;
(ynbrypHar n coqnoKynbrypHat
aHTponoJIorur; coqlranbHat
aHTporroJrorut: norpeoHocrrr 14
,4errerbE[ocr6 rreroBeKa.

MOHilMffK*

A .  A ,  \ l 6 r ' p

OcHosrr
A H T P O N O T O T U U

Iti.s€rFart
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Qacrr vatepaa"noB B fipe.qJlafaeMou noco6na opreHTapoBana Ha MecrHLIe
peatuu (teppnroparc Bpancxoi o6:ractz), rJro Aeraer ux 6o:ree ]KaB6rMr.,
LHrepecHbrlriz H AocTyrrHblvri.

tr4zgavue opuenTupoBano Ha cryIeHToB t4cropr4r{ecKux cnequanrnoctefi
a Bcex, I(To LrnTepecyerct [po6neMaMu npor4cxonqqeHrs tIpasBr4"rrifi qeJroBeKa.

_ Br.riitura ApyKoM Monorpa$it
M,I4orauogrz.ia " Pyccrcan e.tluzpalpn
ua Banrcsuax: 1920-1940" (M:

l'\.r'i'h.tg 1t[.[Jril$t!
'1;r $A tk lll l\

l l l?{)- tgt{l

Eu6ruorera- $on4 " Pyccro e
sapy6etrue"; Pyccrnft nyrr, 2005. -
488 c.).

,{oc;ri4Nennr 6asyerrcx Ha
rrllcregHl4x ra qacro Brrepllle BBe.qeHfix
ao HayxoBoro o6iry crarncrn'rufix i
AOKyMeHraJr6Hr.rX MaTepiaJrax, I]Io
IToKa3y]orb peaJrbHufi rpari:lr
.iciryrannx pociftcbKoi 4iacnopu xr
yuka*uoro coqiaruuoro npomapry ra
Ky:r6ry?Ho-flcrrxoJroriuHoro $euorrreuy
pociftcbKoro cycnil.ucraa.,{iacnopa
loKa3aHa aBTopoM, 3oKpeMa, y
rosrexcri uixriapo4uoi noriruxlr,
3Ha.{Ha yBafa raKox nplaaiJieua
lpaBoBoMy crarycy poci f icbK h x
eMirpaHriB y 6arKaHc6xr4x Kpaihax, ix
rpolra4crnifi Ai.f, ruHocri (roxpelra
rporra4qcricru opranisaqixr,r errairpanrir).

Bz4anux pospaxoBaHe Ha cryAeHTin, icropr.rxin, noriro:roris, coqionorie
ra ncix, xro qixaaurcx icropieto :ra gorero pocificrxoi giacropra.

f lo6aqu.na cBiT KHHra Tolrasosa B.B. " leueatozia xosa4uxo-
cmapauHcbKux podio: icmopioepaSin ma dtrcepena (dpyza nonoeuua XYII -
novamoK XXI cm.)" (HAH Yrpaiuu, IHcruryr icropii Yrpaiun. - K.:
BuAasunqufi Aiu "Cmunoc" ,2006. - 284 c.).

V iuonorpaSii a rourer<cri posaurry cnironoi renea,rorii oigrnoproerrcr
icropix craHoBneHHr nirqugHsHoro poAo3HaBcrBa, aua,r i :yer:rcr
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nayroe;rft 4opo6or naft ei,uor'.{rurux
yr<paincr,xrax yveurx - O.M.Maprorav4
IO.Mmopaaorr-iv4 O.MJlarapencsxoro,
B.JLMoAsanegcrrcoro ra iunr, Beluxa
yBara KoHuenrpyerbcr Ha cryairx r
Ko3aqbKo-crapur,rgcmoi rertea,rorii,
ocrilricu caMe BoHri craJrr{
(pyagarrrenronr gnx $opnynauux
sirqraguguoto poAo3r{aBcrBa rK
xayroaoi gucquuninu.

Ygaralrnrcerrcs csiroeHft
Aocai,4 veroAlrru reHealoriquzx
AocriANeur.

Knura poepaxoBalra tK Ha
$axieqin, rai< i xa lrrupoKe r(o:ro
uranvsa.'irHr.rKis icrooii ra reqearorii.

Brrru:ra r caer nonorpatf ux
Pygenra B..f, . "Iaduut uouacmatpcrta
nodgeaenud" (3-e v3aa:,l:'z.e,
.{onorueuHoe. - 9epnuror: PI4K
'oflecunucara npaeda",2A06. - 64 c.).

Knr,rra paccra3bIBaer o6
ucroprr14 co3AaHItt u tafinax,
Heo6lxcHur.{Hx I{ florrrltrg, neulep
9epuuroacroft teurlr.

fleiqepu 9epuuroncroft geulu -
3TO pyKoTBOpHLre IIOA3eMeJrbt,
co3,{aitH6re B pa3Hoe BpeMt B
9epurarone u r4ublx HaceJreHHrIx
lyHKTax, Eonrmzncrso I,I3 lrIlx
pacIIoJroxer{bI Ha TeppIrTopIitx
uosacrmeft zrv oKoJro HEX a I4MeIor
I,I C KJI]Oq ITTC JI6 H O KyJrbToBoe
Ha3naqeu{e. MuoNecrso JIereHA I,I
IIpeAaHr.rft , oKpylr(aloIIIllx IIeqepbl
9epnarorrqunrr, co3aalor o HIrx
nopofi coaepurenlio ucKaxeuuoe
npeAcTaBneHrre.



t
1

" x x r T . 2 0 0 7

3iAoMiIIIfix

Maproem4
3apeBclKoro,
:ll. Berura
a cryAirx 3
renea:rorii,
tt4 clartl
)pMyBaHHs
ABCTBA 'K

criroeuft
a.;roriqHnx

lHA .f,K HA

.poKe KoJIO
cenea,rorii.

onorpa$ur
racrnupcKltx

r{3AaHI{e,
rEroa: PI4K
)06. - 64 c.).
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cyucbKA cTAPoBttHA. FEXXT-XXrT. 2047 :3t

Blrfi rrna lrouorpaQir B.M.llici<y'lI
" lI otr i m u,a u u it e u6 ip y rcpalnc axol
evi?paryit (20-i porcu XX cmotimmn)'l
(K.: "MII Jlecn",2006. - 672 c.).

V po6ori :Aiftcueuo KoMrIJIeKcHe
4ocnigNeHwr oco6lnnocrei  nr.r . rny
rpona4.rucsxoi noruuii ligepin yrcpa-
iucrr<oi norirlr.rHoi euirpaqii 20-x porcir
XX cr., oxapaKrepr.I3oBauo ixriifi no-
,:rirnvunfi eN6ip.

Ha ocnoB j apxinur.rx r'rarepia,ri e,
uy6niraqifi roroqacnoi npeclr, Me-
MyapncrltKir po3fJlrHyro rlpouecII
narypa:risaqii ra couia,rrsoi aAanraqii
yxpaiucsxax noniruqunx evirpauri s y
xparuax npoxuraunx.

B H p a N e n u r  u a u i o H a l s s o i
ipenru$ixaqii rroKa3alro qepe3 Bu-
TBopesnr raKfi x tor,rts, tr< " Yrcp aiu a-
Eamaxieuquna" i  "yrpaiucorcufr
zooaadwuu".

flpoana,ri:onauo $opuu i uerogu 6oporr6u 6inuuowrrin r yr<parncrxoro
uorirlr.*roro ernrirpaqierc. Aoc:ri,qNeno eurfis oco6.[L{rocreft noseAiHKrl
rcouxperHoi lrtogru n Ha aorto uiloi cni,uHoru.

.{ocri4xenux po3paxoBaHg Ha Bcix, xro qiraeurrcr icropiero.

Buinuna 4p1xou KoJreKTIrBHa MoH orpa$ix " Ilpaooeufi souuafi ar< dtrcepeno
y<palncbrcozo npaea N-XIX cm." (I.E.Yceuxo, B.l.Ea6riu, I.B.Mysnxara inut. -
K,: " Hayxoea dyurca",2006. - 280 c.).

Ilpaqx npucerueua arryamnifi npo6:rerui icropii yxpainclroro npam. B uifi
y rourexcri cyrracHlrx aocsfHeHb rcymrypo,rorii. couialruoi ra ropn4nunoi
arrrpononoriipor lrralorbct cytllicrs m xaparrep rBl{%cBoro flpaBa n< couia,n'uo-
IIpaBOBOTOmwqa,TeOpsflIlIHl acrleKrllnoxo&KeHIUITaeBOJrIOq IpaBOBOrO 3BI,Iqarc
-mc (fopm,r npan4 B3aeMoBrIJMB rlo3l.irlrBnoro ra 3BusaeBoro rpaBa.

,{era:rlno ara;risyerrca upoqec craHoBter{ur reopii :nr'rvaeBoro [paBa y
npaqxx :apy6iNnr.rx ra gitqugutHlix yrleHlrx. Oco6nr,Isufi arqenr spo6:reno
na sucnirrenni uanoAocniAxenoro 4ocnigy girnsqocri Kouicii g BI{BqeHHt
3BrrraeBoro rpaBa Vrpainu, axa 4isra s AxaAel'{ii nayr y 191 8- 1934 pp.

flo4arcrmcr pesynr'rarlr AocniAxeul rourpenro-icropuw*rx npo6lelra uicqa
i poni :nuuaenoro npa3a B cl,IcreMax npaea Kr.ri'ncrxoi Pyci, Jlr,noacrr<o-Pycrroi
AepxaBrr, a raKox iuluux 4epxa.o, Ao cKJraAy tKlrx BXoAI4nIl yxpaincrxi sevli
nporrrorvr XVI-XD( cr,

Poapaxonanana uupoKe Kono Haporliin, acnipaurin ra cqaeri'rin.
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B 2006 r. )EHAen cBer c6opuur< Ha) rrrbrx pa6o-t "3cnadwte oKpaurbt
Poccuitcxod unnepuu" QVL:Hosoe riurepa:rypuoe o6ospenne, 2006. - 608 c., urur.).

3ana4nrre orparrnbr 6run
sau6olee n,[orHo sace, ' leHuofi  ra
pa3BIITod B gKoHoMr.rqocKoM

oTHOrtreHr.Ii4 qacTEro r4MnepI,II,I
PoMairosgIx. HHrencusuocm
noJlltTr.iqecKllx fipoqeccoB Ha 3Tr{x
3eM.]rrx tai<Ne 6una HecpaBHeHHo
B6rUe, qeM B lpyrux qacT{x r4M[epur4.
tr4uenno 3Aecb Bo3Hr4n:rr{ eepeftcr<vfi,
rrort cKr4ii r.i yxpauncxlrft Borrpocbi,
coxpar{rBrrrue cBoro aKTyanbHocTb
Brurorb.Io Kpaxa Po cciliicrofi uunepllu.
3Aecr so MHoroM perrrairacr n cy4r6a
pyccKrix IIpoeItroB cTpoi4TgJIbcTBa
uaqrara. trhrenuo nsam{o.uefic.rsue nra-
cref rrMrrepfifi lr pa3nbrx
HaII[roHaJrrHLrx asaNexrifi 6r,r:ro n
rIeHTpe BHHMaEUT aBTOpOB KHHrr4,
BeAFqrix poccurzcKltx oreqrr ajrricroB B
arofi o6:racru. B xur.rry raxxe nrmo.re-
HbI B I(aqecrBe plIlloxeEr4fr crarbl.r
rroJrbcxofo, )'Kpalrircxoro, 6enopyccxoro
I I  JIIZTOBCKOTO ABTOPOBJ IITO AAET

qrrrarenro Bo3Moxuocr6 cpaBrrnrl noAXoABr pa3Hrx rzcropraorpa@ult, a :rarxe
Mrorow{creuHbre Kaprsr },f ra6nhubi.

I(Hura npe4naenaqena Ans. vcropirKoB, r4uTepeclrotqfixcx npo6lelraun
XVII - Ha.rara )C( BB,, B qacrHocrr{ npaBoBbltd nolroxgrrr.reM TaK Ha3},BaeM6rx
oxpauu Poccr.ritc(ofi rrMneplin, cryAerrroB r.r lro6ureneii oreqecreei{Hoii
r4cTopl"ju.

Bufinr:ro ApyKoM HaBqarbne Br.rAaHHr .{.B.Ta6auur.rra'o Vxpaincorca
dunnouamin: napucu icmopii (1917-1990 pp.)" (Haruanrxafi noci6nux. - K.:
IIu6ipa,2006. - 768 c., ir.),

Y noci6rinry BrrKiranaerbcr icropir posnurry yxpaihcmoi 4un,rovarii n
xonrercri nodrr.rwrux 6iorpa$ift i 4irrnuocri na rvrixuapo4Hifi apeni icepiurr.rxin
gonuimulonoriruvnlrx ni4oucrr Yr<parnn niA 1917 ao 1990 p.

,{oc:rigxyetrcr 4lrrrJroMarr't qHa arTunuicm ypr4in 4epxaBnrrx },rBopeHL,
rrlo Airnu ua lxpaiucrrifi repuropii y srayaauft nepiog - {enrpa,rrnoi Pagrl,
,{uper<ropii, Hapo,{Horo CeKperapiary, Pagnapr<orrry, ,{epxaruoro Cerperapiary
3YHP-3O VHP m isur.

I
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Ha ocnori BeJrr{Koro Sarrn.noro
lrarepia,ry, 3oKpeMa paHiure Heni4ov zx
,4xepeJr 3 yr<paincrrux i sapy6iNuux
apxianux cxoBlru1 HaBoArrr,c.s
6 io rpa$ ivu i  Aax i  yxpa inc rxux
Arannolrarin, uo Aarorl 3Mory
o6'er<rrzsiro OIIIHiITI{ lx
3OBHrrrrHbOnOiIlTr4rrHy .qUnbHlCTb. AO
rcoNnoi nepconaaii aoAarorrc.s apxigHi
,qoKF4eHTr.r i I'aarepiariu, xrci cnpuxrorr
KparqoMy posyuiuulo rK oco6ucrocri
noriirNr4 rar< i ftoro eloxr{.

Kuura 4ae uoxnueicrr orpr.rltaril
MaKCriMaJlbHO nOBHe y.riBreHHr npo
icropuvuaft rtrrsx, npoftAeHrrfi
Yxpaiuoio s 1917 ao L990 p.

,{nr cryaeHris i  gcix.  xro
qir<anraucl npo6neMaMr.r AepxaBHoro
ynparninux, BiT.[-r3Hruoro icropierc ra
icropiero miNHapogrr,rx ri,4xocr.ru.

Bnfiui:ro y cBiT HayKoBo-
IIonynrpHe BrrAaHEr P.M.Kosars
" E azpttn i t tar ue a y kp aii ! c b Ko i p e 6 ono qii :
100 icmopiu i 1iozpaQiil yqacHuKil
6 u3loJt b n ux i^4 azan a. Boeuxo-i cmoputt t i
uapucu" (Bu4. 4p;re, rr.rnp. i Aonosu. -
K.: ,{ioxop,2006. - 404 c.).

lde s6ipxa Hapracin npo yvacruxrn
:6pofirroi 6oporr6u :a Vi<paiucrry
4epxary,xcinoronamycuaaiApdiYHP,
Yrcpaucunoi ra-mur<oi aplii. Yrpaucrrux
ciqonrzx crpinrqin i noscraucrxo-
rraprrcarrcbKrD( 3arordn llpa3o6epexaloi i
Iliro6epexcroi VxparHra.

floaii po:roprarorscr y Kreai ra na
repiaropi i  cyqacHux Biusnulroi,
.{ui npon erponcuroi, ,{oueurxoi,
Xu'rouupcrrcoi,
Kiponorpa4crroi,

3anopi:xoi,
Kuircri<oi,

nHcbK4

f .  -  K.:

llrarii a
i-sHirrin

3OpeHb,
'i Paau,
mpiury

Mfi xonai-scrroi, O,{ecrroi, flonrarcrroi
Cyrtcrroi,9epracrroi,9epnirincrxoi, p -}l-'$lffi
Xaprincrxoi, Xepconcrroi, Xnenrnuqrroi o6racrefi, Ha repeuax Boruni,
fa:u,r.aznu, Kprzuy, K1'6aHi, !ouy, a rar<oN A-ecrgo-Yroprqaulr, r{exoc;rona.rwrnu
I na ocroosi JlelnrHoc s Ereficrxow naopi.
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Ynr,r4e:r cner ouepeguoft nrrnycr
HayrrHoro fisrauvs. " Pyc crufi c6opuurc
(Tpyd ot raQedpat o me'tec meeuuoil
ucmopuu dpeeuocmu u cpedueeexoeon
Epnwcrcozo zocydapcmeeuuo?o ynu-
qepcunnema w,t. axad. L llempoecrcozo)"
@rm.2-3. - Eprncr: Pt{O EfY, 2006. -
220 c.).

C6opnurorr.r Haqaro rr3Aaurre
Hay{Hbrx Tp}zoB no TeM HarrpaBrieHl4rM
HayKLi> (oTophre npeAcTaBneH6r rra
raQe4pe OreqecrseHHofi ucropr,rv
ApeBHO CTr,r U CpeAHeBeKOBbr HCTO-
plrvecroro $aigmrvra BfV a orpaNaror
ee Hayqnbre cBa3pr, a rarxe oco6oe
feoIIoJIII TI{qecKoe noJioxeHr4e
Epxircroro perr4oHa Ha crbrKe rpex
BOCTOTTHOCTaBSHCKUX rrapOAOB,
fl Bntlou]uxct HacneAHI.IXaMLI eAI.IHOI
rlnpouerY Drra-

B c6opHnr< nrsrio.renu 6o:ree 30
TpyAoB rro apxeoJrorrr[, STrroJrofurl, Kynl'Type E I{cropuia BocTo'flroft EBpo[bI,
HarlrrcaHHrre f{enrrMfi ]ts Poccun, Vrparlnrr, Ferapycr, Eo:rapuu, flori'run.

Hecnorpx na rurEpovaftrutfi xpouoloruvecrnfi 4nalra3oH uccre,{onanuii
(or na:reomrra Ao nosefimefi uctopnrl), ocuosuofi luoxoii, satparrnaelrofi
uarepua,rann c6opHfiKa, ocraerct neplloA pzl3Br.mrc cpe4neneroerx - IX-XV nn.

npe.qua:naqen Arq nayrrrrx pa6orur,rKoB, IrperloAaBarerefi, cryAeuron ra
Bcex, KTo r,rHTepecyeTc{ lpo6levalrlu ucropul.l, 3THoJIorId4 14 apxeonoflt[.

Y cepii ",[eopaucmoo Cynquuu" nufiruru .upyror'a po6oru O.M.Kosrona
"Podoeid Jluumeapaoeux" (Cpru: BBII "Mpin-(" TOB, 2006. - 32 c.) m
" Podoeodu : Aumouoeu,aie, Moc4enauoeux, Haltauoeuuia, Ozieecarcux,
Tepet4euxie, Xapumonenxie" (Cyun:BBII"Mpis-1" T08,2006. - 44 c.).

Anrop nano4nrr, poAoBoAt4 ABop{HcrKHX pogin r rco.mrmuix Cyucmoro
noniry Xaprincrroi ry6epnii ra KpoJleBerlll(oro rloBiry 9epuiri-acrroi ry6epuii.

Ouronuy yBary aKueHroBaHo Ha BBe,qeHHi 4o nayr<ororo o6iry Horrax
apxbruo< uarepianin s icropii qlx pogir. Xpono:rori.uri iraexi 4ocni.4mennr - X\rlI-
)O( cr.

BfiAaHHs a.4pecouaui reueaJloraM, icropuxav, Kpa€3HaBuf,M i scil{, xro
qiranur:rcr imopiero Cy'arqln*r i Jlino6epexcroi Yrparuu uepio,4y XVII-)C( cr.
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Buiiiura 4p1'rcor'r po6ora Onlru E ogox"Apxic Muxafina Epaduee caxozo y
Qoudax hrcmumymy pyKoTiucy Haqiouaaarrci 6i6niomercu 

'Vxpainu 
iueii

)S.I.Bepuadcorcozo: KamaLroz" (HAI7 Yrpainlr; Haqioua,rslra 6i6:riorexa yxpaiuu
iu. B.LBepiragcrxoro, IHcrraryr plxonucy. -K.,2007 . - 409 c.).

Bugaunx npr,rcnx.reue apxinniii cnagngzui ni4orrtoro ynparuclxoro icropzr4
Kyn bryponora. $inoco{a. rpoMaAcLKoi-o 4ir ra. o4u o ro : uafi .acrpa eiurux
npe4cra.oulxin nayicoeoi ra rynrrypuoi eliru Vrpaihu gpyroi uo:ronanrz XX cr.,
u{o s6epiraerrcx e Incrraryri pyKofificy HByB.
Crpyr<rypa Ka'r'aJrory o6yuouena BnAoBliM cKnaAorrl 4orcylreurin apxiry,
)'KrlaAeHrrx 3a ocHoBHr4Mr4 rrprrHr{nnaMr.i cr.rcrevarusarlii lrarepiaain oco6osr4x
apxinrrx $ougiu. llepenaxcra6i:rlricn,4oryuenril: rlonry M.IO.Fpaftveacrr<oro
3ajryqa€rbcr Ao rralronoro o6iry nnepme.

Hayrono-goni4xoBufi aflapar Bu AaHHt Bx,'uoqa€ iueHHilfi , reorpaQivnlrii
noKaxqHrot. a raKox noKa)Kqr{K ycraHoB Ta oprasirauiii.

,{:u nayronqin, icropur<ia, nvx-na4auie ra cry4eurir Br.rrlax HaBqallr,Hr,rx
:axla4in, a raxox rax, xro qixannrtcx ic ropiero na).Kr4 Ta rryn6Typa Yxpaiiin.

Bufiuura y crir ro:rexrutua lrouorpaQix Jlncerr a C., gepneqrroro e.
"Ifpaaodepettcua uutxma (xine4u XVIII - nepun nonozwta XIX cm.): Cnucorc
*nsmmu Bonuucarcoi, Kuiacorcoi ma llodinaa,xoi zydepuii, deopaucw<i npaza.flKoi
nepeoipuna IJerumpcnaua peeisidua rco)rricin" ([epNr<ouapxit Yrpa:uu; LIIA
Yrpainir, rr. Kuin. - Iiina I-{epnna: BvA. O.Ihnonxiscrrnfi,2}}7. - 445 c.).

Y rcu:i 4oc:riprgerrcr coqiansua icropi-* npano6epexcroi rlnqxra flporrroM
xiuqx XVIII - nepmoi roJroBnHr4 XIX cr. Benrer<y lnary npu4ineuo fipoqecaM
neriruvarlii ra Aeruracaqii Api6noi rullI,rru Boluui, Kiai'sufiHn m rlo4inrix,
pociftcrKoMy 3aJ(oHo,{aBcrBy ra yprAoBr.lM 3axoAaM rqogo inxopnopaqii uiei
rimxacorT ucgqHoi fpynu ,qo coqianbuoi crpyKryplr Pociftclxoi iuuepii.
,{ocrigxerinr IorroBHeue cnricroM, rrlo KouKperrr3ye pogonrzft crna4
,rerirraMosauoi ufinxru flpano6epeNxa.

BuAanns a4pecoBarre Ha)'KoBTlrM- Kpae3HaBueM! scirnr. xro aoc:ri4Nye
rnsxercrrd po,qoso.ryr.

Ilo6aqzs crir yrpaiucrt<ufi nepercra4 po6o'ru OnercanApa fBaHbiHi
"Xponirca eeponeicut<oi Capaamii" (Vnop. ra nep. 3 rroJr. o. IOpix Mllqura. - K.:
Bug. gi*r"Rueeo-Mozuaaucuxa arcadeuin",2007 . - 1006 c.).

Knr.rra - BaxJrr4Be icropiz.rue AxepeJro ta uarra'stra enponeftclxoi
icropiorpa(fii XVI-XVII cr. "Xponixa..." cra,ra neoqinenur.rn noci6nurorr gnx
nue.renna icropii ra reorpa$ii Hapogin i rpaiu I-{eHrpa,rruo-Cxi4noi €rpouu, a
raxoN ixsix cyci4ir. l-{ei reip Mas HanteHqafiHo Ben}iKy nofl]rrrpHicrs y Haurzx
npearia. neognopa3oBo rrepeBr-r!aBaBcr y JraranebKornry opzriua-li- nepeK;ra4alct
HiMeII6KOIO, qeCbKOIO, IIOJIbC6KOIO MOBaMIT.
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Briiaon gpyxou rpyri-rft rou "Ifpaeo6epecrcuoeo zep6iauw<a" (Horarxa
npo rerirauonaHy rinsxry Kaiacsroi ry6epuii (1801-1804 pp.) / Yr:r.:
e .9eprieqrxuil. - Fi;ra l{eprea: Bu4. O.fluronrcincrxufr.,2007. -204 c.).

lpyrnit rov' " Ilpasod ep eacuozo zep6 ieuuxd' lrcrapeno na nigcraei norarorc
a npororonin Ng\rs1-375 gaciAanr "Rouuccuu Barcouafiwe yupecrcdeuuo dnn
pesu3uu d eiemsud Kueacxozo deopnuc rcoeo d e nymamcxozo co6panun", tr<i
ei46yruca n 1838 p. fi 6y:rr npr.rcrxueui posmrAy vacruiru:reriraMallifi sa i 801-
1804 pp. Horarr<rl Aononueni siAoraocrxMr is 4anaix rep6irnarin ra ny6.niraqifi
XIX - uovarxy XXI cr.

BnAaHris lonoMoNe n 6iorpa$i.trfix ta renea,rori.+rux 4oc;tigNenHrx.

Bufturra y cnir r:ura nigouoi poeiftclroi aoc;ri,amIqi )'KpafuicbKoro flLlranlrfi
e icropiii Pocii I.Mixyrinoi "Vrpauucrcui Epecmcrufi aup" {M.: l4z4-uo
" Eepona", 2007. - 288 c.).

Aua:risyerlcx rtrJrrx BItxoAy
Pocii : fleplrroi criroaoi riftur.r,
po3rJrrAa€ auaroMiro rcon$riirry uix
Pagoro napogilux ror,'aicapin PC@PP
i yptAoM YHP.

AocniAuaqs ni,qrpuaae
pociftcuxovy varavy rax:rrey i
valo,4oc:riAxeny c'ropiury icropii -
ni4uucaunr Specrcr,xoro Mnpy ra
poni ae.:reraqii VHP y uson'ry npoueci.

Aerop nnruae y nopa:qi po-
cifi clxoi aun.nol,Iarii Henoc.niAosHicrr
i arauriopiricrB nerporpaAc6Krlx
rrepefoBoprrlr4rio, npore roJroBHy
rrpoBlrHy y riift norcnaAae Ha ra(
zsutuir '' dtroxep", ro6ro I'rpatuclxy
Aereraqirc, rqo, sa AyMKy
AocniAnr.rrli, ni4irpa:ra niAcrynuy
ponb ruoAo rorovacnux pocificrxux
sosnirtrulono,riruunux iurepecir.

Knlrra pospaxoBalra He Jrl{ue
lCTOpn(lB, ane I iIrI4pOKe KOnO
Ilepruoi cairosoi sifiHfl ra ii

3OBHIIIIHbONOJIITI{qHI,IM[i ACNEKTAMi{.
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Icropu'nufi Sarcyrnrvr Ogecr,roro
uaqioua:rlnoro yninepcrarery
iM.I . I .  Me-rnuxora cni l r ,uo 3
IHcrlrryrou MI.rcreiITBo3HaBcrBa,
$onrr<nopucrarir ra ernoriorii
iv.M.T.Purucsxoro HAH Yxpaiun ra
l-Ii14eunoyxpaincrr<zu r{eHTpoM
e'rsiq u nx ra no,tirnqHwx,qoc.niANent
" Jlap" 3arror{arKyBaB Br.r.qannt
HayKoBoro qaconrlcy " Jlyrcouop'n:
apxeonozia, emnonozis., icmopin
IIie n i,au o - 3 axid uozo llpuv opuou op' a"
(Buu.1. - O,qeca: BrzAasnnuuii 4iu
"IIMrasa", 2007 . - 342 c.).

Pe4arqifina ronerir nil
repinHlaqrnou ran4agar:a icropnuurax
Hayr A.B.I l la6auosa ooHoBHHM
3aBAaHHrM BBaXae cfiDII'dHHg.
HayKoBoMy Br.rcBlrJreHHro 1cTop11 Ta
oco6;rr,rsocrefi Klrrbrrpfi yiriKaJibxor-o
per iouy -  f l isH i . r  Ho-3axi4u o ro
fipirvopHouop's - B 3araJrbHo-

rrrumm
EIf,O]IOM
rcloff
mmq[$3rxurum
lnqoHoilort

s s

enpoueficrroruy, enpasiictroMy ra csironouy i<onrercrax. .,Jlyr<onop,r", na,qparcy
:acuotur-rris, noBuHHo crarll flpar<,raAou ruauo6lr{Boro craBreHrur Ao Kynbrypr4,
pedrii icropii roxuoro uapogy, 6o 4,'rr qroro periouy npurarrlaHrii lasHi rpa4r.illii'
e:rHi.*roi ro:repaurrocri. Orxe, nuAarrnr Mae crlpi4jrrrz rapvoni:aqii lriNerHi.rnux
i vilrxon$ecifiHrax oigHocuu y aepxagi. a'raxox no3Hrl.rBrro Bu,rruBarl,r na aia.nor
Vr<painu a rpaiuauv cyrrixnuun go flonriftcr,icoro Jlyr<orrtop,r, sri e ricuo
nos'q3anuMs s iruu icropr.runo, KyJrbrypHo ra cKJraAoM cBoro Hacereuus -
Morgonon, PlMlrrieio,Eomapiero, Type.r.l.ruoro, lpeqielo, Pociero ra iulr.

. Y sriAanHi npe3euroBarro: apxeonori*; e,rlro.norir; icropix; uarepia:ra,
nonigounennx, apxiB, [oDrr.{; perleusii, nepcoualii, xpouira. gaconuc rry6:rirye
po6oru reoperlnaioro ra HayKoBo-AocrigHoro xaparrepy. nrarepia,ra, iuo Marorb
Hay(oBe 3rraqeHrur, ra perlen:ii ua noni ny6niraqii, xxi nacsirmororl icr:opiro ra
KynrTypy flirniwro-3axi,4noro flplruopirouop'r ra cptixnzx :euelr. bepe4
arropin - AocniAniErs s Yrparriu (Iruaiir, Kni'r, Mr.rrolai'n, O4eca, Oniurur,
Ilepaouaftcrr), Mol4onn (Kuuunin, Koupal 9a4up-Jlynra) Eorirapii
(Bnaroerrpa,q) ra llonrqi (f Iosxaur).

Moea rugannr - yxpaiucrr<a ra pocificlra. 9aconuc uicriarr peoroue na yci
crarri pocificrxoro ra aurniftcrroro MoBaMrr, nigouocri npo aBropiB, a raKox
Aogilxoenft anapar - crrucoK cKopoqeHb.

BuAauns po3paxoBaHe na apxeo;rorin, icropuxin, rynrrypolorin,
MIrcreI{TBo3HaBrIin, a rarox ycix, xro qixaaurlcx icropieio llinui.rno-3axignoro
llprzuopuoruop'x.
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XPAHIKA

YF@TI?TCTI 3AXONI4 I{A POMEI{IUIIHI
GO 13&PIt{TIg BIA ATUI HAPO&KEHHfl IIPO@. M,O.MAKAPEHITA)

CneqN@iroro cyracHoro cr.ury yrparxclroi icropawroi Hayru.r e niABIrueIIIdfi
iHrepec go BEAaTHLIX girvie uayxu ra (yJrbryplr, qlti iveila uepe: no,riruvni
o6craBnau 6ylu ni44ani sa6yrlo, a ixni raopu nunyueui : uayxoeoro o6iry.
,{enoxpaturauir cycninucrea" uo cnocrepiraerlcs ocrasgivlt poKaMu, caMa
riorixa posnnri<y xpatuu nce 6inrue cnonFalorL Ao nl4tqeHHs Ha loi MI.rH)aBIu{HIl,
AeMoHcrplroru cniry lroryruifi ixre.nexryarisanft norenqia,n uapo.4y. CepeA rl{x,
xTo Bce cBo€ xETTr rIpI{MI{oXyBaB, AOCJIIAXyBaB r pO3BIlBaB ryMaHlTapHIilZ
nerrop yrpaiuo3uaBcrBa 6ye i na4aruaft Bqesafi-eHqlix,'Ione4ucr, npo$ecop
Mlir<ona O rerqnonia.r Maxapenr<o.

28-29 iepezux2007 p. sa iuiuiarzroro Poner:crxoro Kpa$HaBqofo My3elo
ra sa cnpurunx Poueacmoi paft4epNanrinicrpaqii, EinonoAclxoi celsugroi paAr
y Pouear ri4Synacx rou(f epeuuix, rprcBtrteHa i 3 0-piwro ria anr HapoAXeIrHs
Bri,qaruoro 3eMrurxa, icropura, apxeoJlora ra Ml.{creqrno:nasqt M.O,Marapeuxa.

, , : ,

EKclo3nqir PoMeHcbKoro kpaBHaBqoro vIJBsro' npHcBflq€Ha M'O'MaMp€Hrqy
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M.O.Maxapenxo Hapo.qrnBcr 4 lrcroro 1877 p. e c.Mocxarie(a
Porr.rescrxoro noairy llolraocbKoi ry6epnii a 6araro4irHifi pogEHi eorocuoro
nucapt. lo 1897 p. uaauancx y ruicqenift uroni ra Jloxsurlsrilt riurla:ii', noriur
- e llerep6yp:ti:. 1897 -1942 pp. - y i{eHrpanbHoMy yvu,rurqi rexHi.ruoro
MaJrroBaEHr i'ra.6apona A,JLlIIrnfirlrrla, qxe gariHqus g orpr4Mar{HrM 38aHHf,
xyAoxrirrKa no I-ray po:px4y, y 1903- i 905 - e Apxeo:roriunouy iHcrlrryri.

Y i905-19i5 pp. BiH npar1roBaB Br.KraAaqeM, a s 1908 p. - i 3acryrua(oM
AvpeKropayxr!'ruua iM.6apoHa A.JLIIh:llrfi rs. Y sn'xsry: 75-piwan Yvr.ur.rqa
(1914) Maroly Olrersuossqa 6ylo uaropo4xeHo opAeHoM Craniclara III cr,
V 1906- 1912 pp. niH surc{a,qas N{a,uorannx y I pearrlHoMy }.qrrni.ru{i,1912-1919
- tcypc "po cificunozo uucmeqmea" na Bizqux Ninoqux apxirerrypnax rqpcax.

Y 1914 p. uonoaoro gocri4uur<a uanparNna y nigprANelrrix Ao tleftnqira
Ha MixuapoAny Br.icraBKy rpa$iqHr,ix MucrerlrB ra lrs cryzitogaHur uysefiuoi
cnpaBrr, y 1917 p. eiu - y'qacrrr4( excneArarlii Pociiclroi AH go Typewr.rnia.
3aeArxa rru6oxriM Teopernqu&M 3r{aHHrM 3 MacrerITBo3HaBcrBa ra apxeonorii
i oco6nusift npaqerro6nocr:i M.O.Marapeui<a peroMeHAyBaJrrl na po6ory ao
iuneparopcrroro EprvriraNy, s rKuN{ sia cuienpaqroaae s 1902 p., a y 1911 p.
n reuoro 61ao :apaxoBano ao EpMiTaKy tx"npueamuo sauuuant4ezocn" y Bipgini
Cepe4riix nirir, s 1915 p. aiu - r<an4uAar Ha KiracHy rlocagy, s i917 - npeAcraBHr.K
Eprriraxy n rolricii Cniffu lisqiB MI.IcrerIrB. y 1916 p. M.O.MaKapeHKo BrAaB
Apy ii4 B icropii Eprrrimxy rt]'riBHnr no yciu ni44imv ycranoBi.r, {o ii HuHi
BBaxaerbcff oAH!,rM 3 gafinoBHiuJHX Ta BfiBaxeHrrx : uayxoroi rorxu :opy.' 

Arropurer BseHoro 6yr 6es:arepevuui. V qefi'{ac niH - 4ificurzft.llreu
Inneparopcr,roro Pocift erxoro apxeororivnoro, Pocificr,roro reorpaQiuuoro
roBaprrcrB, Teepcrxoi, Opex6ypsrroi, Hepuiriacrroi, flonrascrxoi apxieurzx
irouicifi, Torapuc:rra apxireKTopiB-xy4oxnuxis, qneH-KopecloHAeHT
Iuneparopcrroro Mocroncr,roro, noqecnr.rfi qneH lIcKoBcLKoro apxeo,loriqnux
ToBapI.IcrB, ToBapuur roJrosu KoMicii s nzsqeHHs opHaMeHTy HapoAin Pocii npu
Pociftclrouy rgorpaibiquoMy rorapuc:rri, .{ren 6axatox r<oMicifi i rolrirerin,
nos'sgaur.rx 3 oxoponolo ra ,qoc:IiAxeirH.f,M naM'sroK icropii ra Kynbrypa,
qucJrenarix apxeoJroriqsllx roBapucru ra apxinur,rx xouicift, Kouricii Pociiicrroi
AH s Bra[rryBaHHA Br4craBKvt ""ryoMouocos ma enu3aeemuucuxut] qac" .

Ha ocnoei npore4eur4x AocniAxeHr Murona OMe:rsHosuq nr4 re qucreuui
crarri, crroproe 6es:riu uzurioirrir, rry6nixye ceoi po6ora a Nqpna,rax "Anotaou" ,
" I4crcyccmeo u xydntecmleHHat npoMbulreHHocmu", " Cmapute aodut".

V l9i9 p. nveuuii norepraerrcr B Yrpairiy, ,qo Kuena, i npaqroe n
Yxpailrcmifi Ara4eruii uayr uayronrzlrl cninpo6iruuron <pi:rororiuuoro ai4qiny,
3ro,qoM - roJroBoro Apxeonori.rnoro rolrairery, Y roft Ne vac niH npugirixe 6araro
ynarra i naxna4arlbKiii po6ori - npauloBaB nprrBar-Aoueurorr.r ua raQe4pi
apxeonorii Yrpailrr, rrogor.t - npo$ecoporra ra(fe4pI.r icropii ryrrrypu Iucruryry
napo4noi ocnirr.r, npo$ecopolr Yxpaiucrxoi 4epxa.unoi aKaAeNrii llrucreqre.

Eararo :ycunr go&TaB M.O.Mafiapeuro Ao craHoB.,reHHr My3eiifioi cnpaBr4
e Yrpaini. Tar, : 1920 p. nix oniryeaBcr Aorero HoBocrBopenr,rx oKp,rrurux My:ei's
y Porrlxax, C1uax, Ocrpi, flpuryxax ra inur. Or<piIr.r ue:ro4aunoi gonouoru, rix
cnprrrB crBopeHHro ra ronoBHeHHIo nepu x apxeo:rorivunx ra Mrrcreub(ax
ro:rer<qifi qux ycraHoB, 3arrf{aB Ao qiei cnpasu croik r<orer ra 4pysir, uepeAaBaB
wlc-lrensi excuonaru ra KHr4)KKLI 3 Bracuoi rorexqii, npolo4ua nerqii ra ceuiuapu,
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Kormr4 BiA rKEx itirsrfi Ha po3BriroK My3ei'B Torqo. y 1919-1921pp. Biri craB oAHaM
3 opmHbaropiB ra rreprxaM AxpeKropoM My3ero Mr4creqrB iM.E.Ta B.Xauenxie y
Kueai, a y 1924 p. sugan nepruNfi nlninuur.

I  sce x ceHcoM cBoro xr,rrrr e. leHaft BBaxaB aDxeoJrori .rHi ra
MucreurBo3naBqi ,qocrirxeuns narra'sroK pi:irax ryluryp i nepio4ie na
repuropii Pociitc*oi irrruepii, sro4ol.i - Yrpaina: ai4 aeodry 4o uacin Ko3arlrBa.
II{e y cry4earcrxi poxn, novunarovu g 190tr p., M.O.Marcapeuro :aqirarrncr
icr:opierc Poueuulnsu. Biu Aocli4xyeaa apxeolori.rHi nalr'srKr,r, r{o 3roAoM
Ao3BoJrr{Jrri sliAirfirlr oKpeMy KyJrrrypy - poMeHcbKy, sociqun aroi 6ynu
cieepruu. Bqesuft oAHr4M 3 rrepruux 3BepHyB yBary Ha 4eper'aui clopyAr{
qacin xosaqrsa, .qocriars ix, 3aBArKr,r rroMy Ao nayrcoaoro o6iry 6ynlr nne4eui
eiAor.rocri npo yuixanrui qepKBI{, :6yaoeaui KourroM fl.LKanuaureecrxoro,
u1o urzui ne r6epernucx, a apxirexrypnufi ctalr orpNir,tara riasay "yrcpaiucaxe
6apclxo". Tox, rqe 3a xtrrr M.O.Marapenro orpr{MaB Br.r3HaHHr KoJler rK
nizcororra,riSirorarufi !f axieeqr.

Ta n yuorax rorarirapnoi cucrerrru npunqunoeufi i r4,'lrmlnafi Aoc:riAurarc
ne "enucycaaca" y AossoreHi parrlitra. llovuaaro\u s 1924 p. nin nocriiino
ni4uynae rncr< s 6ory nonoi uaAr.r - ar 4epNarnoi, rar i xayronoi. llporu
Hboro BucyBalorr pxA 6egniAcraBuux 3BrHyBaqeH6, 3aBaxaror6 rrpoBeaenHro
apxeorori.rirux ra M creqrBo3narvIax gocai4xens, :ai,rrnarorr, 3 nocaAri
gnperropa Mysero MlrcreqrB.

y 1934 p. M.O.MarapeHKa 3aaperrlryBa!"Iu za "roumppeeornryuoHHyn
denmetauocma, eutpa3uswytoct 6 npomusonocma*reHuu npoooduuota
aeponpunmuau" i nocrairororo Oco6manoi uapa4N :acyguma ua 3 porul 3acrauH{
Ao Kasaai" V uepnui Toro )K poKy Mr,rro:ry OMersuosuqa 3aripocr4Jrrr B3rrrt
yvacrr y po6ori Kouicii no cnopyAXeHHIo ypr4onoi nnoqi. Kororicis Aifiuua
Bt4 cuoB(y npo Aorli:ruicru sHecenus Muxafiriscrroro 3ororonepxoro co6opy
i qacruna cnopy4 CoSii Kuisclroi. Jlaure o4noro ni4uucy (: i1-ru) ue
nucrauaro nig arcror.a snocy co6opy - M.O.Marapenxa! Ide ua6y:io po3foJlocy
i Henprlro rieperuKoairJro pyfiuyrannrc Corpii Kainclroi. Oprariu HKBC
po:qiuvrin uefi B.{HHoK rx eopoxr.ri.

Ha racnariHi, y 1936 p, Bqeuoro 3aapelrrryBanl,I sa "yuacmu y
KoHmpperoJtnqifiniil zpyni Qawucmeuxozo monrcy", 3acyl.vnu 4o 3 porin
nepe6luairnx y rnlpaBHo-TpyaoBax ra6opax i erarorra ri4nparnmr 4o Touclroi
tsnnpaBHo-rpyAonoi ronouii Nq2. Hanpraxinui 1937 p. - rnoey saapelrr)tsarlr 3a
ytacrs y "xademcuxo-uouapxiurtifi opzauisa4ii".25 rpylo,rr^ 1937 p. [ocraHoBolo
"mpiilrtl'M.O.Maxapenra 6yno :acyANeno 4o poscrpi;ry. Bupor 6ylo nraxonauo,
ro"nre L.ricqe [oxoBaHHt He BcT:IrIoB.]reHo,

Pea6i;riroranuii M.O.Maxapenxo nocranonauu Bepxonrioro cyry Tarapcrroi
APCP eiA 7.VII.1960 ra Toucrroro o6nacnoro cyry ei,q 28.1.1965, flpesu,qieto
BepxouroiPa;gr CPCP si.q 16.I. 1989.

Y po6ori roulfepenqii rram.I yracm Hayxoaqi ra rpaesnanqi s Kttena, Cyrra,
Polren, c,Mocxa,rbx4 po4.r.ri ni,qovoro BrleHoro, flpe,qcrBaHlrrcr rrrril ra 6i6liorex.

Kou$epeirqiro ri4rplra Ar,rpeKTop Pouenclroro Kpa$HaBrloro My3elo
B,B.lIaH.reHxo. Biu posuoein npo icropiro cranoBrengr Kpa*HzrBqoro py)qy Ea
Porr.renu{nni i soxpeua - BHecoK y qro c paBy M.O.Marapeuxa. CaIrae niu 61e
oArrHM 3 iuiqiaropie ra lacnogHrxin Pouencsroro My3elo, a noriu yce xurrr
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oliryBaBor [orroBHeHinrM fiolo apxeoloriunoi ra ltr.rcreqlroi r<olexqifi. IIia
xepirxaq'rrov M.O.Marapenxa ua6yra* 4ocaigy Ai.rpexrop oKpyxrlofo My3eio
M.M.CelaeH.lnK, xrcufi npo4onxrrB cnpaBy Aoc,riANeHs nav'qiox icropii ra
ryrsrypu na Porresquni.

3 nira:rrnnlr cJroBoM Ao yrracHfiKiB ronSepenqii 3BepHyJracr Haqarr;rrrrK
ynpaqrduHs K),r6Typn Porvrencrr<oipafigepNa,4r.rinicrpaqii T.M.KoruparenKo. BoHa
3a3garruna, uro o,ffrieto a Hafiarryamuiurx upo6;reu Poueruluiru e g6epexeuut
icroplrvarlx ra KynbrypHr,rx uaM'tror crapoBllHti. Y sr'aery 3 qnM BeAerbct
aKTnBr{a po6ora 3i crBopeunf, icropuro-rr.reuopia:lrlroro KoMnJre(cy, Ao txoro
ynifi,qrrs i o6'erra, u{o AocriAxcymB M.O.Marapeuro,:or<peIua cxitfcrxi rcypranu,
polrencrrci ropoAnrqa ra apxirerrypui cnopyAll. Boua npueira.na nplrcynuix s
uo.ralKou poboru rou(fepenqii i no6aNa:ra ycuixin ra rBopqoro HarxHenHx ycitvt,
xouy ne 6aii41xta icropir pi4noro xpato.

Oco6rprso npfixn.irbHo yci npr,Icl'rxi sycrpi.irir BLIcry[ aoKTopa reoJroro-
lriuepanorivuax HayK, npoQecopa, aaJleKoro poAr.rrra M.O.Maxapeura
.{.e .Marapeuxa. Sararo porin niu rprlcBtrirB Aoc.niAxennrc 6iorpa$ii ra
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Hay(oBoro cna,qKy Bi,qoMoro Brreuofo. Hacni,qxolr rlboro craJro Br.rIzrHHr KHITfli
"IIInm do xpdtr'ty" > rrp$er"ra[i{ .txoi i ni46yraca ua irori$epeuqii. {ononi4av
Aeranbuo 3yrrrruriBcr Ha icropii poAy MaxapesKiB, oxapaKTeprc)tsaB anroc$epy,
B f,Kift B[xoByBaBcr lrafi6puifi goc:rignlrx, onracan fioro 4r.rrx.ri ra rcuaqlri poxlr.
Brln raro.M enicronrpuy cfla,qqilrry BrreHoro, ,{.e .Marapenro gnafirnon xilsr<a
rircriB M.O.MaKapeHKa ,4o ,{.I.Bara,rir, rqo yaiftmnu Ao npe3eHroBanoro
BrrAarrrur. Tox, Ha AWKy Aoclli.{Hr.rKa, caMe r}rr, Ha Poueruqraui, :apoAxyBaBcr y
M.O.MarapeHxa inT epec go nuevenu-a icropnvnoro Mrrrynoro.

PognoniAaroqu 6iorpaSirc BrrAaruoro Bqenoro,,{.e.Marapeur<o 3Beprryts
oco6Jrr4By )tsary Ha icropiro Mirxaftnircrr<olo 3onoronepxoro co6opy. I qe ne
Br.rrraAKoBo, aAlKe Hrrui ueii xpaM ni4po4xeuafi i rxig 4o Hbofo rrplrxparflae
6apeme(f M.O.MaKapeHKa.

Aoqenr Cyucrroro AepxaBuoro yuirepcurery B,E.3earemcrrfiit
3)rrrrrgr.rBcr ua icropii apxeororivHl4x ,qocniANenr M.O.Maxapenra y pisriux

ryro.rl<ax Vxpainu, y rouy.rucni fi ua Ponrenulrlni, na oco6nznocrsx ni4xpr,rroi
HrM poMencbKoi Kyff T)?r.r, Ha 3aripona4xeHni luixarrHr.lx MeroAr{K My3ee$ixauii
apxeororirrnux naM'rroK - Br.rpi3Klr [oxoBaHB. I{e nlrrclzr<a;ro Nrawrii iurepec,
a.qxe oAHa 3 raxrrx nnpisox, 3po6reua BqeHrzM y 1920 p. y c.Be.{Mex(e,
3HaXOMTbCt B eKorro3lrqii POMerrCbKOrO KpagHaBqOrO My3eIO.

3 rerufi(rar.r eury,:iaur.ror.r npiaqrnri cnpufturrm nponoon{i B.E.3naremcr,xoro
npo orrarrynamuM.O.Maxapemcanau'rnunasuaxoivryc.Moclcariarcaraneo6xiruricrr
saqatriu Poueucsronry r"rylero ieni Bu4ar Horo 3eMJUIKa.

B ocraHni poxn si4xpumrcr xosi nepcnexrlau y,qoc,ri4xenui icropuvroro
MurryJroro, craJrrr 6i:bm AocrynulrMll He fiIme qeHrpa.'rsui, a fi ranyseni apxiau.
3 AonosiA4o npo HoBi Marepia,,lr ro 6iorpa0ii M.O.Maxapenra Bl.icryrrnna
crapnrlrft nayxonr,rfi cuirpo6itnur Cytracrnoro Aepx(aBuoro yninepcvrery
H.A.Hivenro. Bona po:uoni;ra npo neprue auaiiolrcrao s 6iorpa(piero ra uExonoro
cuaAl{unoro M.O.Maxapema, a4xe vepes nodrrwri o6cralr'tna qe in'r na ,1onri
poKr4 3HfiKno 3 HayKoBoro o6iry, a ni4xpzrrt Bqelroro ra pely,rrratz fioro
.qocni.qxenr, a6o garuon rlnanucs, a6o no4aBalrLlcg. 6e: anropcrna, qu Hasirr
npirnucy'rarrucx iHmrarrr. A .qocriAxysarrr Ira)'KoBy cflaAqutry "eopoza napody'' s
yuonax roranirapnoi cucrertru 6pro ue6egnewro. Ta ft rrrarepia:ria gnx qroro 6yno
o6rr.rarrl - oco6ona cnpaB4 rrepgerrur pyxonucin ra oco6uc're mncrrsanlrll 3HLTKJrrr.

OrNe, AosoArrocr s6aparu iuQopuaqito : oxpevux geralefi, Iqo AITBoM
s6epemucr n apxiunnx ra rrysefiuux ycranonax. Ta nocrlrloBo 3ararbHa Kaprl,rua
xr4tTs ra HalroBrx yno4o6anr svgnoro Br,rManboByBalract tcKpaBLtMI4 Qap6avu,
xpiar xr<i npocrynaira fiocrarb JrloAIaura i rpoltalanuna.Y <fon4ax,{epxarHoro
apxiny Cl,rrrcrroi o6lacri ra PoueucbKoro Kpa$Han roro uysero 6yrio BITtBJIeHo
.rscnenui gra.uxu rpo uepe6ynanur M.O.Marapeura ua Cltrruuui, fioql4garoqfi
r 1919 p. Cepe4:airuoi lorg'uenra4ii pisnvx ycraron :uaftAeno 3arrltrll Ha

Qinancynannr apxeonoriunux ra MlrcreqrBo3uasqux AocriAxeHr BqeHoro,
ouucauo ixrii pesy.rrnaru.

36eper:ruc.a r:axox orcperrri qepHerKI,I gi cnosaMl4 a,qavuocri Ha alpecy
ycrarroB Ta oKpeMr{x rpoMa,q*r, IIIo Ha,{aJrI{ AoloMory B oprardgaqii ra uporeAerini
gocnigxenr, arnE nepe,4aui uucreqr,run< rnopir go roriexrdii Polrencrroro My3elo,
a raxox( Jrr4crr4, Hanr.rcaui pyxoro M.O.Maxapeura. Ocrinrxu naytona aicJcHicr6
Bqeuoro, fiorrrruaroq[ s 1919 p., nesiA'ett4uo l;n'xsana : Bceytcpaiucrrm
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IaK, 3OKpeMa, BIAKpUIECT HOB1 ,qeTanl, lqo XapaKTepI{3}TOTb ,qlSIbHlCTb
M.O.Maxapenxa ar gaperropa My3eio MncrerlrB. TarcoN sAa,'rocs BurBr{rr{ ra
rrpocTexr4Tn rrlexani:u ycyHeHHt Brresoro 3 nocaAl.t sa 6esnigcranHuuu
3Br4r{yBaqeHrrrMr.r; po3rprlTr{ nesi.qoMi cropinr<N apxeo:rorivunx 4oc:ri4Nenr y
3eeHurcporqi ra no6nu:y Cyll. aaNe oKpeMI.IX ny6,rixauifi npo ue B.teHllft He
3aJru ruB; AorroBur.lrr,r siAol{ocri ilpo MucreurBo3tarvi cryAii apxirerrypuux
naM'.sroK.racin Kui'ncrxoi Pyci ra Ko3aqrBa rou{o. Po6orN g Bi,rrBJreHHr HoBr4x
uarepia:rin rpunarorr i Hafi6fflx,{Ir\a '{acolra ixni peryularu 6y4,'ru npegcraa.neHi
ruvpoKoMy 3ara!ry,

.I[onoaigl xpariurens Porrencxoro Kpa$HaBqoro My3eto LB..{i6pora 6yra
npricBrFrelra crBopeHriro apxeoiroriqroi i nucreqxoi xo:rentiii, a raroN 6i6niorer<r,r
Or<pyxuoro My3ero Ha noqarKy 20-x porir*XX cr., ruo npoxoAano npu
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apxeorori.tuirM xollir:erolr, Tox [orxyKr4 ni4olaoereft npo M.O.Maxapeni<a
npoAoBxr{irucr y $oH4ax Hayxonoro apxiey Licrzryry apxeonorii HAH Vxpairiu,
4e:6epirarorrcr ri:rtnacor cnpaa qiei ycrauona ra ii xolricii, a raroN nnelyBautfl.
3 pr3rir{Mu HayKoBIiMli ycraHoBaMr.r 'ra nprlBarar.rMu oco6altra. Cepe4 iuuux
nanepin 6ylu elur:reni uucleuai, parriure Hesi,qoMi lor<1,neura, rni gonoBHrolorr,,
a y .4esKux BurraA(ax - eigrpaearorr neni4orrri cropiuxz 6iorpaSii BrrAarHoro
BqeIIOfO.
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6esnocepegriift yracri M.O.Maxapeurca. .3aa4arn fioIr.ry, a raKox Ha niAcrani
3aKOHO.qaBCTBa, yol MaTeprann apxeoroflqHHx AoclIlA)Ker{L nepeAaBanl'Icfi Ao
Micqesoro M]€ero, Iqo ii craro ocHoBolo lrai6yrnroi xo:rerqii. Kpirrl qroro,
euenlrii nigeplrrvryran 4pyrxui crocyHrl{ g 6ararsua y<painctr<lora MITTIIIMII I
3aoxoqyBaB ix aapyaartt cooi raoptl HeBertltrKI.IM My3etM. y rouy urcni i
Pouencrrorr.ry. Tax, nrrcreqrra r<o:rex4it rIorIoBI{LIJract rBopar4lt
O.l,Kpuueacrxoro, f.LHap6yra m 6ararr'ox inrurx uuruil s aapwnafi lrarrlrc.lMlr.
Bararo raopin naAifiruio i siA caMoro M.O.Maxapema. llpaqrorovn y BVAK,
siAovrzit sqeHr.rfi KronoraBcr npo re, qo6 nayrona lirepar)?a [orpanntna Ha
no:ruqi uy:eilullx ycraHoB. 3an4xrra qroruy ii utlui y Sougax Poneuctroro
oKplDruoro My3ero s6epirarorrcx ullcrieirui nalxori s6iprcr, Iuonorpa$i! KaraJlofu
ft xgpua,rn. uro euAaea,Imcr AxaAelrieio uay<, a rar<ox nprnripnuxr cratefi cavoro
M.O.Maxapenxa. Tox, nuAarnuft sqe]ruft cross 6ir.r ruror<ia ycix flepunx
xorercuifi Poveucu<oro v; :erc.

[o npucprrix sBepn]ryract po.qlr.rra M.O.Marapeuxa M.B.Kopvar. Boua
po:nori.:r4 xn y naNxi vacu peupecifi y po,w ii :6epjraIu.rc.a nucru, Soror,r.rarepiaul,
uon'.f,:aui : M.O.Marcapenrcou, .rr epeAaBalrllct 3 ycr B ycra cnoMI'IHn npo froro
nepe6ynanux ua 6arrrigquui. M.B.Kopuax qrlpo no4arlcala yciu y{acnr4KaM
Koir$epeuqii:a nalr'.f,m npo 

'fi po.qlrua, ga ,qocr|qxenn{ ftoro 6iorpa$ii ra
ua1'xonoro gopo6xy.

Ao .qscrycii,uo;r)"urcs rorosa Birono4ctxoi cinrpa,rg, 4o crorary rxoi uuui
Bxo,qlrrb c.Mocr<a:rinrca, I.I.Crpyr. OAnIrId s npiopure'rnux nanpnnrcin
ui4popNeHHn rparo ai n BtliHaqI{B fl oBep]teru{ icropr,ruuoi cfi a.trrt4H h-
npusa6yrrx ilren BIrAarI{LIX 3eMrtrcin. Y qsony ronrexcri srircHns nponosuqii
Iqo,qo BIIraHyBaHHs uaM'sri M.O.Maxapeuxa nin ur3uaB He JIIrItre Ba(JII'IBI'IM. a
fi nepruoueploaulr :aeAairn-sa. i ranponouytan eciru ry ni4r pu vr<y i aofloMory y
sfipiurenHi qux nuraHr.

. Ifir<anulm 6yru alrcrynu Nricqesfix r<pacuanqia, xri po:noni:ru nxe
HarrlBnefeH,ql4 npo cBoro BlAoMoro 3eMntKa.

Hacauxiueqr ,{.e .Marcapenro uo4apynal ycir,t npucyrniu ra nepeAaB
Ao 6i6iriorer PoMellu1uuIr npltMipnurn cnoe i xunru 3 Aaprr[MI4 I{aflucaMlr.

Hacrynuoro Ans rou$epenqir npoAoBxlrna cBolo po6ory na 6arrrisrqfirli
M.O.Marcapenx4 y c.Mocralini<a. Micqesi L{eurauqi pa4o ni4rpuua,ra iAero
trpo BrrraHyBaHHg uana'.rri BI{AarHoro Bqeuoro y pi4uolry ce;ri. Yqacnnr<u

$opyuy npofiurruct Bynlrqelo, Ae Itolucr crorn 6lgunox Marapeuris i r'ttluy:ru
fioro 4ar.rui poru.

lli4cyrrarcu po6oru nou$ep euqii uia6ris B.B.IIan'reHICo. floqecnoro
rpaMororo Poueucrrcoi paftAepNaAMillicrpaqii :a 6araropiuny nony,'rrpuraqiro
Ha).KoBoro ,&opo6ry M.O.Ma.rcapenr<a 6yno naropogNeno ,{.e .Maxapeura. Ey,no
nprafin-aro pilrenux 3Bepu)"r[ct .qo lrictr<oi ra pafiouttoi paA 3 KJIoloraHHtMI'l
rpo:

1) naAariH.r PoMeHcbKoMy Kpa$Harvouy Ir.ly:eto iveni M.O.Marapeura;
2) ecranon:reuur y c.Mocranirrca nalr,t'lruoro :uaxy;
3) uepefilrenynannc oAiiiei g syuaqr' y u.Porunn na vecm M. O. Marapeura;
4) :auouarr5.'rauur rpaguqii npoBe,{enr{rl ron$epeuqiii, npucBtqeHfix

icr:opii, apxeonorii, rucrerlT so3rraBcrBy ra lryseftnifi cnpani - ocHoBHItM
HanprMKaM HayKonoi po6oru npo(f ecopa M.O.Marc4peuxa.

IIIMEHKO H.A., HIMEEKO M.C.
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13 anpe:u 2007 r. C1'rnrcroii rocyAap-crnenuuh yulrrepcr.rrer npoBen oqe-
pe.{H}To - lperbro - Mex,[yHapoAHyro xoirifepenqaro, Ha Korop]rc npeAcTaBrrJlrr
cnofi coo6rqeHlrs r{croplrKll MeAIrIIunu xax Yr<paunrr, rar< u PoccuIE, Eeropycn,
Jlarnnn, Jlurnrr, Soronuu, Asep6afi4Naua, lpy:un u OPf.

lleprar rontfepeuqur, rrocBtrleHnaa I0-aerurc MeALIIII4HoKoTo

$arynrrerd Cy'rfV, 6n:ra nponegena r Cy:ntax e 2002 r. Toraa xe 6blr rr3AaH
c6opHar "Meduryuucrcoe o6pasoeauue 6 KnaccuqecKux yHusepcumemox:
ucmopua u coepeneuuocma".

Bropax c.vucrcax ron$eperiqur cocrotJracB s 2005 r., 6ru nr'rnyqeu
c6opnrr "Arcmyanouorc npo6nettat ucmopuu nedu4unr't", rAe npercraBJreubr
coo6rqenn.f, o MeAr.rquHe I.r 3ApaBooxpaueHlrl,I B roArr Belnxofi
OreqecT neuHoii aoitur,r (n cm:H c 60-:reruerrt flo6egrr), o6 lrctopuu BLlc refo
MeAr4rII.IHcKoro o6pa:onanrax B ynnBepclaTerax Kraccl4qecKofo rltna, no
MeArirIriHcKoMy My3eeBeAeHuio.

TpeT rx no crreTy rrcropr.rxo-MeAr4lllIncrat Kon(fepeuqua r cy'tttax npe)I(Ae
scero 6H,Ta flocBtuleua axryarlnoft ant Hac reMe - rlpeno.4aaaHl,Ilo l4cropl4r,I
MeArruurr6r B cBr3rr c [poxo,ntull{M peQopruupoeanueM cLicTeMbI Bblc rero
o6pa:onaru-n, firnrrryrl,c roropofi 4,ariu u3BecrHbJe eBponeficrue uurerpaquouirtre
npo{eccLr. B 1999 r. 6r'ua npun.ara EoroucKas AeKnapaq}I{, u Yrpar'Iua
npucoeArruunacr r Bo:roscrcouy [poqeccy n 2005 r. tr4velacr norpe6uocrr r
ocMbrc.rreHI,rI.t nporlcxoAtuilrx nepeMeH, neo6xo,4nlro 6ruo no4e:rurrca
HAXOTIJIEHHbIM ONBITOM,

Ilosrolry u:4auurrft K orKpblrl4lo tcon$epeuquu cOoputlr ne cnfrailllo
r{Meer 3afoJroBor "Ilpenodaoanue ucmopuu ueduquuut 6 6dcaeii wKoJtc:
uanoput u cospeMe+ oe cocmoa ue" (C1tlu, 2007. '147 c.).

tr{g upeAcrasreHnr,x na xou$epeHlllrrc n ony6m.rxorannrx n c6oprtllxe
coo6ueuuii BnAHo, KaKrle pa3n\4qt4t rIotBLIJIItcb B nperIoAaBaHIrI,I IlcropI,III
MeAr,rqlrr{6r 3a rrocneAHlre 15 ner ua nocrcoBercKoM npocrpancrBe.

B c6opnuxe uouenlenr'r pa6oui lt no nperloAalar{Elo lrcropIrl,I Me4nugHbl
n XIX u XX sn. 3rz crarbv Hoctr.racrutri? xapaKrep n He npereng)'Ior Ha
ficqeplbrBarorqge ocBelqeHue reMbl, TeM He MeHee oHII BalI(HbI, Ha HaUI B3TJUIA,
Anr BburBrer rs renAenqufi B IIpenoAaBaHIrI{ AaHHoft aucquunuur'I.

Ha xou(fepenqnit 6rrno ygeneuo BHuMaHI4e Ir lrcroplrKaM MeAI4qI4HbI.
trrhaenno our.r orrpe,qeJltlor cocrotHlte pa3BHTIi-f, ficropltn MeAIrqItHbI KaK lra]'Krl
u npe,qMera rrperroAalaHl4-r. Axqeur 6rr,'I c.qeJlalr Ha ocBerqeHI'IIz 6uorpa$uft
KoJr;rel cKorrraBllrllr(c-f, s nocrconercl<rlfi neplroA. flocleAgzfi patgel r c6opnurce
rrocBrr[eH r4croprrli 3ApaBooxpaHeHr.fi Cymuunr,r.

BACIIJII'EB K,K.
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"CJ'{&E$ $ FtrOJ{KY IFOPEtsih,f" T'A I4O|O E&OXA"
(xcu V{I)i{HAPOAH.A F}AYKOE4 KOri@EpEHqrH)

7-9 uepsu* 2407 p. y llyrrari ni,4 eriAoro Misicrepcrea ooliru i uayru.r
Yrpaiux ra Iecrnryry apxeonorii HAH Vxpaiuu, Cyucr,xolo AepxaBlrofo
yaieepcnrery, 3a cnpraruur nyrnBnbcr,Krrx paiAepxaaMiuicrpaqii ra
,{epxaenoro icroprzKo-(yllbrypHoro :anosiAuuxa eia6yiracs XIII MiNaapogna
Hayxoea rou$epetuis."Cnoeo o notxy lzopeeiu" ma iozct enoxa" ,Y @opyttri
B3srri yrracrb icropuxu, apxeonorn, 4)inonofn 3 6arauox uicr Yrpai'ull, Pocii
ra Bi:ropyci, 3oKpeMa I{ueaa, Xaprona, Hepnirora, 9epuiaqia, Honropoga-
Cinepcrrolo, Hixnua, Cyu, KouoT oua, Mocxnu, Bp.ancr,ra, Bpeera.

Bi.(Kptrrrs KoHoepeHuii

Eyro :ac:ryxano 6;u:rro 50 Aonoei,qeft ra noniAolrleur, ulo ropKalorlcti
piauonauiruux acreKriB KyrurlpHoi craA rfiHr qacin Kr.iiacrroi Pyci .

VvauiN<ia ron$epeHuii npI,IBiraB roloea pa:iouuoi paaa O.T.Blinuur. Bin
saroJrog{aB, ulo llyrlrBnbljlli:'j,a craB]{na cBoex) icropie}o. HeeunaAxoeo noAii,
onucaui y "Cnaoi o nonxy lzopeeia" , sit6yeanuct caMe Ha qifi seN,trli, a o6pa3l'I
rc.rroBrr{x repoie ruopy - Iropa i -fipoenaerlu - -ii riuni xIrByrL y uapogi. Ha
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flyrnr:rquni exe craJro rpaAr,rqiero nagiarars Ais.rar _{pocnanuauu, a xriouuin
- Iroprur.r. O.T.BuHnnx cnosicrlie, uo unHi npoao4rrucr po6orx : rury:ee$ixauii
rleHlpy.qpeBHroro uicra - lopogra i crnopeunx u5aeto "Ctoea o rnnrcy lzopeeLu-,

3i cnosaN4r,r siranus go yvacuzxia ron$epenqii 3BepHyBcs nepuufi
npoperrop CyrlcbKoro Aep)r€Br{oro ynirepcurery B.!.Kapnyma. BiE sucronnn
n4rvuicrr n1'rurrruav ga A6affnure crzlBJregrur Ao cBoei icropii, uaroJrocuB Ha
ToMy, rqo B ocranui poKr4 caMe Cyuqr,rna crara ueHTpoM cJroBo3naBqlrx
Aocd.qxens n Vrpaini. Igex lpone4errur HayxoBr.rx Kon$epenuift, npr-rcBrqeHrrx
"Crcey o nonrcy lzapeeiu", rqo suutlKra trle y 80-x poKax XX cr., He rnrrre
orp Mana nparrrl.me orineune, a ft posruuynac.r, na6yla HoBoro crarycy, rroBoro
rnyrarnrr. B ocranni porra iniqiaropoM Ta Koop1r,rxaropoM cJroBo3Hanuax cr1qift
crar Cynrcrrufi gepxaruufi ynirepcurer, Ae He rrr{ne .qocriAxyrorr, a fi
lpo[aryrorb cepeA cryAesrcrxoi uonoAi yrixarLiry nau'rrry cnironoi xyrbrypr.].

Turr.r npnerrlnime riranr pocificrrr,rx ra 6i;ropycr,rutx ronen, .mi, nesraxarowr
na pisni uepeurrot*r, He mparr{nu rlixarocti Io cnhrnoi c,non'aucrroi icropii ra
KyJrBTrpr{.

Bi.u iMeui peKropa Cyncxoro AepxaBHoro yHiBepcr.rrery B.,{.Kaprryura
rpyvnn flouecui ,{uunorttu 3a clpr4rHHr y 4ocJri,qxeuni Ta fipo[aranAi
rireparypnoi uaM'rr(H ganuropycunoi Kynbryprr roloai paftounoi
.{epxa4uinicrpaqii M.I.IlIynr:i, rorumnrorray rononi flyrrarnrcrxoi
pafi4epxa4rrrinicrpaqii, uurui - renepa:rbuoMy ar.rpeKro py lfl "Cyucurui
peziouanunuit Harkoao-supodvuvufi qeHmp cmaudapmuea4ii, l4empoweii ma
cepmuQ ixa4if' B.M.Xrpruy, pe,qaxropy paft olrHoi razern " Ilymuenacrcue
eedotvocmu" A.B.Jlyrorcrrorrry i gupexropy flyrrcmcmoi rnrolr.r-iHrepuary
B.O.Maprlrneury.

,{o upucl'rnix 3BepxyBct uren HaqionaaEHoi cflirKlr ru{crMeHHnKiB
Yrpainu A.B.JIyroBcEKI.Ifi. BiH 3ragaa futena 6ararrox m{cbMeHHnKiB ra noerin,
cepeA rKrrx i cywaHI,t, rll.tt rBoprlicrb rax qr isaxrue ropKnyJracr cJraBerHr,rx
o6pasin 'oCaoea o nonxy lzopeeia", narolocr.ro, rqo cepeA ctapo4aruix
rireparypuux [aM'rroK Hafi6i, btrroro nopynrpuicrro ft ruauoro y criri
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Kopidcry€rscr cav c" C. ioo<t".3axisqrae ceiii azcryr A.B. jlyrorcbrrlzi nJracHrzNre
;it-'io,;an il.r. s pr.ti(e\lz. 'TrlticBrqeH'iMtr reltie-'it ttovy : ucp1.

3 Aoncnilaro Epo icropiro clroBo3HaBqlix cr)'Aiii Ha Clvulziri oucryr;.r;ra
&ei{ai{ ryr{aiiira,psoio 4)aKyr5".ery cyMcEKofo AepxaBHofo yriiropcrnrery
ii.trl.Ba:lenxenrz'r. BcHa po3noBiira trpo ioropiro ra cyracerl,i cra;l ryval-ri'rapuoi
oc*irr,r y Cy,tcsr<iil o5;racri. 3 oco6:riaaoNr rop4icrro Aorosiaa,r noeiAoM!.tra, tqo
:r:gi.lo: peiiirauravu Miuic'reperea nayru i ocaila Vxpa'inx:a <iLrsi(a ocra6Hix
poitie Cyuclrxii 4ep>xaeani yuinepczrer zakva.e 5 uicqe oepe4 eilqux
i{aBqarbHfix :iax-]lar]ie Yrpaieia. a 3a oKpeMvMri noKa3Hr4KaMa e d4epolr. L{e
orooycrbcri i pinrx cryAelrcl(rix i{ayxoBi{x po6ir, cepeg .axux Baioulrii naeco<
aajrexari, poSo'ral,r rl,uaxirapuoro sanprMKy - icropuuuo;c, Ktae3uaBqcio ra
6i:ro:rori.rHoro.
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Topnaroorucr, icropii crono:rlaevlix cryAiiA sa CWrq{Hi, JI.Ii.BarexKeefi q

nafonoc{ra rra BaioMoMy BHeoKy y Aoc:riAxesqq "Cnoea o nonxy lzopeaint'
npo$ecopa C3racsr.orc negarcr:i.luoro iucrlny.ry Il.l{.Oxpiueuxa. Cante eiu
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3anoqarxyBats TpaArdrltiro EpoBeAeitHE xotclepeuqifi no .,{),zot:y" na Cluuluni.
Ocrauni gecalr, poria qeelpou c:rcEo3HaBr{rx cryAiil crae Cyracrxail 4epxta*Hrlft
priaepcu r er. :orpeva ,ila5c,pa ropir ic , opi r';Horo rp,ae3HaBcrsa nia repieirl.iqrgov
E.6.3sare"{rcr(oro. 3a qefi qac Ko.jlo Hayr(oBlix nliraHb, 11{o po3fnrra.jrr{cs
yeacuuxaotu Sopylvry, 3FraqHo po3rr4p!i.r'rocx. Oxpiu cpo $ilo:ioriq:trx Aocri,rxess
ua xon$epeuqior o6roBoploBa,Tlcr icropu.,rri. icropuxo-reorpa@iuai, apxeoloriqei
ra ry.rsr;po:roii.rni acnerru qr ca.\aoi ua:ra'anu, ra,< i eloxa nqi:rotry. 3a ocrauuii
uac aayxoeafi craryc Koe&epenr{ii 3Hav,uo ulapic. ii yiac} ixaMr.{ cranr acnipa,rrlr,
KAHJVI\a1u ra X.O!(rOprZ llayx- nporfecopii ra liileH 14 -KopecnoHleHTH Ara4e,v:ii
aayi< Yi<paiirn ra isurax r<paiH, u:reux cni;tor lrlcr,lresHli<ie, x;puaaicrin i
x.wfolrHnicir Ycpaiilu ra irrLri.. yci. xrc uii<aelrrscg naBr;;opycbr(oo icropjcrc ra
i{ynbrypop. ,{oc:riAxesssu euoxv "C:Loaa G notlKy lzoyteeiu" npaceaveei i
apxeo:rorivxi goc:ri4Nennt y ilyri4Bni, rqo po3[oqa:racx ni4 irepituaqreolr
Iacrnryry apxeolorii HAI{ Yxpaiua 3a clprirnur Cyucsxoro AepxaBr{ofo
yeiaepcarery, ts rxtix B3rrirr4 yuacrl cninpodireuxa Jla6oparopii icropHvaoro
xpactnaecma. Tox xeBfiranroBo Cyucr,rllfi;iepxasriaii yrinepcnrer tsBalra€Tbct
He rEue o.qHIiM 3 (paulax HaBqaJtbn'.rx 3a(naAjR- a fi axgnasuv qenrpoM
ryrnariirapaax, e 'rolay vao:ri c 'olro:lrar.iux, 4ocli,qxeHb B yKpaiHi

Kpaenun ua:an,raou Ceiirrra SgaaHlopyctrOrO fopoAxa ua rKOMy [J,raKaJ,ra-MOrnJ,racq
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Benury yBary npr,rcyrHix eurrrlrara AorIoBi,qb B.B.3sarerlcrxoro
"Icmopuno-zeozpaSi,tuuit acnet<m rcaunauil Onaeoeuvie: npodneuu i nepcneKmuBu
doctridtreuus" , Ha nouarry Bucrylry AonogiAa.r 3anponoHyBaB BlrrasyBarll
xBr4Jlr4HOIO MOBrraHHt rIaU'qTb Tux, xro llportroM 6ararr'ox poKiB 6paB
6esnocepe4nro yqacrb y niArorosqi rou$epeuqifi ,lo "Cnosy" - repuoro
rrpopexropa, npo$ecopa Cy'ucrxoro aep)KaBuoro )'HiBepcrrery M.I.Bo:mona i
.rreHa Ha{ioua:riroi Cuinru nucrMeHuIEris Yrcpainu, [oera 3 flyrunlx
O.A.flemua.

Ilo x ao gasuegoi reMI4 Bncryny, .qonoriaaq oKpecJII,IB KoJro npo6lleM,
nos'.rraHax 3 fiporrurailHsM cr.ira,qnux uicql "Cnoed'. Caue rouy fi croroAqi
icnl'ron pisui nepcii crocorno reorparfii uoxo,4y norria Iropr Crsrocraslt'ra.
Ceper .nrc:rennlrx reorpa(fi.rrux pealifi, tqo gra,nytorrcx y noelri. sycrpi'lalorbcs
fi rari, rqo ire lrarorr crorogui virxoi npue'x:r<a go uicqenocri. Ide fi nlrrnurae
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pisui aepciii npanlqeHnr cepe.4 Aoc:rigurxin. !o mrlrx lroxna si,Inecriz i p,poct.
Ha niacrasi cnigcrag:renHs Sirororivnux, icropnxo-reorpaQi'runx,
apxeo;rori.**rx $arropir, nacnuoelrx .4xepen, a raKox rrlicqesrx pearifi aonoeiAaq
Bt4cyHyB eepciro npo re, qo p.Pocr - qe nprrroKa Ceftvy, uto nporirala
npa6rusHo rrlix flpuaaeu ra Palr,crrou,

-flcr<patux ronropin y po6ory ron$epenqii AoAaB Brrcryrr 3acryxeHoro
aprucra Yxpaiun B.I.Fyarucrroro "Tapac lUeevenxo - nepercnadau "Caoea a
nonry lzopeeiu". Biu poenorir npo icropiro uanucannx nigolrrx uuni nepecnirin
"IInauy .flpocnaeazr" i nacauriuer{L rpoquraB rroerr,r.lillrff uepecuir, a4iftcHeuuft
T.LllleeqeuxoN{. Ta Hafi6ilrrrrre spaxeHHr Ha clr)D(avin cnparunr,r pagxu"Cnoaq
o nonrcy laopeein", npowrrani gasuLopycbKoro MoBoro.

HessaNaro.{H na nony-nxpnicrt "Cnoea", ,qaBHro rpaAr4rtriro fioro
AocniANenris, ue ft clorogui nNanlarorsc.r Henigoui uarepia,rr.r qoao r{6010
rnopy. IJirano, qo He nr4rne rlinonora ra icropuru AoKnagalrr,r 3ycrzJrr Ao
BuBqeHHr naM'trrll. Boua, -rr npaBr.lro, flprBepraJra ynary lroqeft
o6gaporaur.rx, pisno6iwro ocBirreHux. Tar, :asi4yrovufi ra1|e4poro icropii,
4oqenr Cylrcrroro AepxaBHoro yuieepcurery B.M.Bnacenro posnoair npo
qir<any :naxigxy - neri4omufi nepexnaA "Ctoea", :aJo r,i1rrucauuit "An.
,{oueecxufi, Cmaa6yn, 192} p." i xr<lrft agpecyearcs"An. Maxc. lopaxony".

fl:renapne saci4anus gaxiHqrrrioc.f, nrrcry[oM rireHa crinra MocKoscrKr-rx
xytoNrrt,ircis H.O.Klr6pur (Mocxna). Bouapo:nonina npo ocranui uayroni uogii
HaBKoJro "Cnoea" y Mocxni, [poAeMoncrpyBana rigeo$imv npo rlepevouiro
Faropolxeur r npertaieio ina.O.I.Co.irxexiqr.rrra ei.qoaaoro dursicra A.A.3aaisgsxa
sa rcuury "Cnoao o nonxy l4zopeee " : asznt d nuueeucma", pe aa"top rrocraBrrB
KparrKy y aucxycii 3 rrpr4BoAy qacy HarrucaHHr elr4aruoi nartt'lrrcr,r i,
cruparoqprcb Ha pi3uo6i.rui (parrr.r, uaynono AoBiB, rqo qeft uegerp 4iftcao
Halrexlarr, AaBH6opycrxifi :rirepar:ypi XII cronirrs.

Kourfepeuuir npoAoBxnra cnorc po6ory y rucranxonolry sani
Kpa$HaBqoro My3ero.

Ha gaciaauui icropr.rro-apxeonoriulroi cerqii r Aonosi.urvr Brrcry[urr{:
T.M.Kpyna (Xapxin) - "Paseedxu 2006 eoda o Mstoue u ezo oxpyze";B.B.Cru.rpaa
(Xapxir) - "Kypzan " Becenaa aoztma" - nozpe6aauuutfi xoannexc nononerlKozo
epeneuu ua Xapuxoouquue"; I.C.Kea1u (Hixuu) - "Jlucm A.B.Itysu dupexmopy
Hoezopod-CieepcbKo?o Kpa$Harvozo Jny3en npo p*yrbmamu apx eon oziuu ux
dactidctceuu aicma" ; I.fI.BosHr.rft (9epuieqi) - " Vucetauicmu Hacerewlt
vopniacorcozo zuisda noceneua X - nepwoi nonoeunu XIII cm."; O.€.llepueHxo
(r{epuirin) - ",{eaxi suiuu y ntauyeaxui cmpyxmypu nocady daeuuopycut<ozo
Vepnizoaa (3a uamepiaaauu docnidcreuu 2002 p.)"; A.A.9y6yp, IO.B.9y6yp
(Eprucrr) - "I1oz oeqat e llodeceuue. Apxeonoeuuecxufi acnexm" raia:lr,

Vci lonosi,qi BrrrJrrrKaJrrr xBaBe o6roBopenns i 6araro nr,rraub> a,qxe
AocniAxenHs AarBHbopycbKrrx rraM'rroK ua pisur.rx repuropirx uae tr 6araro
cninruoro, rar i perioHanlui oco6rueocri. Tox o6lriu ,ry"l,rxarrra nrix rolerauu
Yrpailru ra Pocii MaB cyro ttpo(becifiur.rfi xapaxrep, 36axarr.rB Ha]'KoBqir Hour.nrlr
ilerN.rr.r i Aas nouroBx no.4a,'l6rrrxM 4oc:ri4xeuHnu.

CepeA AononiAeii icropuxia - yvacnrarin ronlfepenqii nafi6ilrny yaary
npuBepHynrr Brcryrru O.M.,{y6poncrroro (Bpaucrx) - " IIc cn ed oaauue
A.A.3uuuuutu "Cnooa o norKy l : Izopee e":  ucmopux u enacmu";
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H.f.Coroucrroi (Kui:s) - ",Qaenuopycurci xnuzos6ipui a cucmeui iaQo'
cepedoeut4a aicm Ruiecaxoi Pyci (ua npurctndi 6i6niomexu .flpocnaea
Mydpozo)"; I.M.Cepriiuyr (Cyrrrn) - "Cnoeo o noaxy lzopeein" e flnouif';
C.I..{errxprona (Cyvir) - "Vneuu zypmxa O.O.Ilail4uua ma ix omoqeHHt
(Mamepianu do icmopii numanna)"; H.A.Hirrneuro (Cym) - "M.O.MaKdpeHKo
nrc docniduur daevbopycbKuc na.tut'zmorc"; II.A.@egvexro (Cplu) - "Poseumox
Cnoeosuaecmea ua Cyaryuui (riwe4a XX - no,aamorc XXI cm.)"; P.3.Mycittoi
(Cyrras) - " Momueu daeutopycurcoi ttiQonozii y "Cnoei o nonrcy lzopeeia";
C.M.r{ux (rlepH isul) - "flpodaea,tu cueveuua daeaaopycurcux uicm fliedeuuo-
3axiduoi Pyci (IcmopioepaQia numanua)"; H.O.Illea'renro (Hixrn) -
"Muxadno Marccunoeuq m docttiduux " Cnoeq o nonxy lzopeeiu" ra inru.

V po6ori $inonori.raoi cexqii nstrlt y{acrr: O.lO.Illxornsirona (Mocr<aa) :
Aonosi,{,{rc "Bonpoc o r3aurvoomHoureHunx "Cnoea" u " 3adout4uuat"
u meopemuqecKoe npomuaocmotuue deyx me kcrnofi ozwte c xux mpadutlufi" ;
O.M.Bonrora, LF.IsaHoga (CytrlIl) - "Texcm " Croea o nonKy tr4zopeee "
kak t4amepuar dnn usyveuwt pyccKozo nsama"; K.K.Bacunres (Cyvu) -
"@edop Huxonaeeuq ,[ocyemoe (1899-1982): sa6umat nosm pyccKo?o
sapy6etrua" tainw.

fli4qrrlrr.r po6oru ron(f epeuqii ni,q6{s B.B.3garemcrxufi. Bin syuranurcr
ria npoSrelrax, rqo o6ronoproua,rucx yracuuxauu (popwy, BIlsHaqfiB arryanrni
rrlrTaHru{, II{o 3anr,rul4rucs no3a MexaMIl AocJIlAXeHb, IIoItK}BaB yClM 3a rlnlAlry

cninnpaqn, no6axae ycnixir na nzsi cronognaB{.rx cryaift i :anpocre 4o ytacri
y po6ori uacrynsoi, XIV rour[epenqii no "Ctoey" , u1o 6yae npucoavena 825-
pivwo nogifi, onucanux y reuia.nsHor'ay reopi, i ni46yaerrcx y C1'ruax y 2010 p.

Vuacuurr.r rou(f epeuqii ua:ru suory oDU{IryrIr eKcnosuqii flyrnelr,crxoro
Kpa*HaBqoro myaerc, lopo4or, Ae "nnaKanq" .flpoc:rarna, Mo:r'regcrruft
Mouacrlrp, MeMopia:lu Benlrxoi Bir"ugxsrioi siiiula.

IIi4 vac po6oru xourpepenuii npoxoAl{na BIacraBKa rpa$ivHi.Ix rr.ta.nnurie
M.M.EonAapeHra iz cepii "Ctoao o nonxy Izopeeiu", 3 lxoto o:saioMlllttlcs
yrracHuKl,I ,bopy*y. Po6oru llboro MItrIIt eKcnogyBaJrl{ct na 6arar:lox
acelxpaiucu<Nx ra lrixuapo4unx B[crttBKtx. Ma.ftcrep ue rintxu @hirpauuo
soroaie )g4oxuiMu uvrogauu lepe4a.ri cyni noaii; ane i gorpro.ryer6ct npsnlllrtry
icropuauy npn ni4o6paNenni cmpiuor rvruuyloro.

Ha graary npo Cyrurquny yqacHI.IKI.I xouQepeuqii orpuva:ru ilteani
ceprr.rrfiraru ra rcaileftxrafi, XX ntuycx Hayl(oBoro icropuvnoro xypnaJly
"Cyucara cmapoeuud'.

3a pesymrararr.ru po6mr-r rori$epenuii y 2008 p. ruanyerrcr uugaiure :6ipxn
"Cnoao o nonxy lzopeeiu" ma ioeo enoxa" (Barrycr2).

pel.



a i .  2 a a 7 cwcbYJ, cT]_PaEt4-1A . ,... ."J:-XX:: . 2A )7 3 1 1

: t  iHc)c-
- )OC; i1L3C

I; 'tatii";
:10L te1 !  ia
'tii!pctu(o

t33Uit.?ot:
i4;,'ciHoi
t2 e ei:,t";
i,.:lelitto-
:itir:r) -

i q u .

t ! ! . i t l | ! !  bI  "

: i  t :L tu i " ;'lApe{t 
e "

Cyl:r,:) -
-::c cKC2o

]lliIIilUCiI
.-- ' . '  - --:

I 3 il"rii .Eliy
la j  1t : ;4. - -

::,',",. ?,7.5-
lll i {i i,,.
,ir air;{orc

-r i lci , I{ i , iq

ra: l icHt{ lE

C-'.:iI4IMCrI

, a ia'r'lc x

oIJrruany

;; iMe!ti-ii
xipHa.jrY

're 36ipi(r4

Fel"

t'iui:cp"" ::;r:x-: :a:lopc.ra:i:;..."
'  :  t , . - .  . "  . -  : . : ,  :  c : :  : - . : l l t " l .  r . : i , t : : . : : , :q . . r , : l - r . . . - . " ;

t'fi occta gtiutt:,"" l,qacro er;,tt-ri"u:1.u"

lrprubirz M,i'i,Sori4apelr:u : ce.oii"C.roao o n,'r:,13 l'{ropeaa")



cyl4cbxA crAPoattrlA- nexxt-xxrr. 2007

19 .nrcroro 2007 poKy BlrloBrrl{nocn 60 poria

TYPTIEHKY OEAOPY TPNIOPOBI4IIy.

aorcropy icropnuuux nayr, npo{ecopy'
3ac.rrrDneuoMy Airvy uayxu i rexniru Vlcpai'xll,

leprtroMy npoper$opy 3aflopi3rxoro naqiona'nsnoro yuieepcnrery

@e4ip lpuropoar.rr EapoALIBct y c.Turrao(f iima Kpacnoninrcrxoro paftouy
Cyrr.rcrroi o6nacri. Y 1965 p. sariu.naB mony y c.Oco'lBr4 y i970 p' - ictopllrtuft
Sarqyrnrer Xapxircrxoro AepxaBHoro yHiaepcurvry. Ilparryoraa yrrrenelrl icropii y
c.Tepru He4praftnirclroro paftony ua Clrr.mwd. 3 1 973 p. - acuipam Xaprincuoro
AepxaBHoro luinepcurery. 3 19'17 >tatrls @egopa lpuroponuqa nos'.sgane i3
3anopisrruu AepxaBHI,IM neaaroriqnurrr incuEryr:ou (nraui - 3anopissrufi
naqiona.mnr.rft lrrirepcnret).

,{o rorn fioro uEroara< irrepeci-a norpam.r.rnr rr,roaepna isropis Vrgainu m
icropir yrpatrcrroro naqioualrnoro pyxy. @.LTypuenro - repirunr asropcrroro
roJrerc?rBy BnnaHrur "Vrpaiucure rasaqmeo. Mana eu4urcnonedia" Qttiu.'3anopi>lors,
2002). Anrop 5 nouorpa$ifi, nouaq I 20 rayroan< c"rarei, 1 0 ui,{p}"nI'IKiB s icropii
Vltpan*traicropii3anopisuoro rparo.

Oeaip lprroporm uaropoprelud floueuroro lpanrcnoro IG6ixery MiHicrpir
Y4pa1tu,lparr.rcnoro Minicrcpcrnaocniru i nayral Yrgaim. 3 uam4l [ru Co6opnocri
Vrpanu y 2006 p. HaropoDr(eunfi oprenou"3a sacnyet'III crynenx.

PeAxoreriq ra Peaarqis
(CYMCbKOI CTAPOBI{IfiI"

, qnpo niralorr cnoro leu.mxa e roei.ne€u,
6axarorr uiqnoro rgoPon'n,

ruopuoi xacnar[ Ta noAaJrbttrux xayxonux nigxpnrrir!
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CTAPOXI{TI{OCTI CYMIIII4HI{ B TBOPITOCTI
XYNO]T(HI{KA il ICTOPI4KA

BOJIOJII4MI{PA EOPOMESBA

Bunoenmocr 50 poxir ryAoxnrlry, icmprar(y, KpaBHaBrIo. neAarory
rorosi KoHcnoncsroro ocepegry Bcelxpai'uclxoi onilrul rpaeluaeqin,

uneny pegr<orerii i ,{r,rnrouaury HayKoBoro x(ypHaJry " C1ntcarca cmapoeun'
Fopouneny Bolognunpy O.ilexciiiontvy.

B.O.Eoporruer uapoavlr,s,T rpqtr1956 p. y c.,{yxaHiera Kouoroncrroro pafiony
Clucmoi o6nacri. Haauaocx y Kouomlcrxouy 6y4iaelrHonay rexuir<yrrli i HapoqHorr.ry
yrinepcrrrri uucrerlrB iv.H.K.Kpyncsxoi (u.Mocr<na), y1991 p.:arcinlan icropuunrfi
Qar<yrrrer Cyvcrroro AepxaBHoro neAaroriqHoro iHcruryry. 3 cepe4rzHu 80-x poria
:aiuaerrcl rylsrlpHo-npocBirnr.rq6tcoro 4i.nnrHicrro. Tar, y 1986 p, niH crnopur na
6asi KoHoroncrKoi rrrKonr.r-iHr€pHary rypron" V ceimi npexpacuozo", noriuoqorroBaB
ei44il gexoparuBHo-B)Kr,trKoBofo Ml{creqrBa Kosoroncrxoro qenrpy 4nravoi ra
roHallbKoirBopqocri, IdoHgroncLKrri 614ruox rylrrypu.

Bo.nogutrup Orercifioerav 6ye ogHrau s oprauisaropis ra yuacuarin nayrourx
xou$eperqift ra apxeororiqHrr( Aocri.e(eus ua KouoromquHi.

. Heo4nopa:oao,ny6r i KyBaB y nepioAr{q H rx BhIaHUrx marepia,r n : rpacuaecrra
Ta lcTopr r MHcTe(rBa. yroro Ha)ftoBl po3BrAKr,r l xyAoxHl rBopH Heo4rcpasono npuxparuarur
cropiuru xypnarry "Cyacar<a cmapoeun".

Bpar yracT l y ryloxuix BrrcraBrax B yKpaihi, Eonrapii', florruli . fforo rBopr.r
36epiraror6cr y 6arar6ox My3erx i npuaarHux xorerqirx.

B raopvocri Bo.iroAHMHpa OreKcifioorlua rga.no noe,qnyrcrbcq raJaHr Murqq i
xncr Hayxoeur-icropr{Kaj neAarora i rpacuaeur.

Ily6irixyroun ni46iprcyruopir Maficrpa, Pe4rco,rerir raPegatctlit'.Cyucot<oi
cmapotuHt4" n,iTarorb roBilqpa i 6axarcrr g4opon'r, rnopvoro uarxnessa i

go6posu.r,runux noclriruorc!
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