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" ••• Неnростимим гр}хо:м нашої пресИ 
і ліжератури є те, щ~ справам,~і 
тuркаються /nівденних/ честин нашої 
етнографічної терит~рії уділя"ться 
v.інімал~на увага. Чим ск~і~е ця баИ
ду~ість, ми не вагаєм~ся сказати -
злочинна байдужість} мине, тим 6i~•me 
це буде відnовідати нашим· наці на~ь• · 
ним інтересам ••• " 

Валентин Садnвс~ки • 
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ПЕРЕд 3АЗІООЮ !UWБУТНЬОГО . 

В і д Р е д а 1< ц і ї : ЧЬловий ~nівробітник Українське 
го Чорноморс ького Інституту ~ ПpoqJecop В а л е н т и н С а -
д о з с ь к и й , відомиЯ український наукозец•-еконо~іст та су
СП.l.J!.8:ао-дер:-кавний д::..яч залиши:вс.я був У Празі ~ буз вивезениИ уо
окал~и на східt Нині - через "Україно киИ Бюлетен• І~ор~ацік" 
/ч.ч. 2-3, з 10.І.1947/ насnіла, едержана з Праги звістка, пр е 
те, що москвини засудили nроф.в.аадовського на 10 років зязниці, 
що в його віці та поганому стані здоровля, е знача~ nевну сиарт•• 
В звязку з цим для вшанування nроф.В.Оадовського nере~руковув~о, 
з незначними скороченнями, ще втратили свою акт,уальність,з тиж

невика "Тризуб" /Париж ч.4/362, рік вид.ІХ,від 22.січня 1933 ~· 
сторн. 7-11/, цінну "робочу гииотезу" Високоnова ·каного Оказанця 
в с:Іравах наш.:>го чорнокороького nо6ереж:ііІ'.а. Цей з а n о в і т 
Пр~.в.аадовс•кого лишает•оя н& . дов~й час для українців прог
рамЬ:v. всесторонн• ... ї діял•иости в наnрямку "перетворення наПDге 

. " в нацJ..ю .. uоперного типу ••• 

І 

, nаші сучаоні ебставини мало сnрияють заглиблювана» а пер-
сn~ктизи ~аль~ого н~ціена~•ного ~айбутн•ого. ~оденна дрібна борот•
ба за е~а:lентарні національні nрава відбірає всі сили,иичерпує ціr.у 
енергію; за щоденними клоnотами о•огодняшн•ого дня ніколи глянути 
~ ширши2 еві~, ніколи сnинитися дуУкою ва nерсnективах на~3ГО даль
шого майбутньоге . 

Лаи кожна сnроба зt.:адьовання наших дальших національних nер
оnект:;пз в не біл•ше, н:.ж ...,u..1ruilftmusik. Проте .-ras вона озою в~rу і 
свев значіннh назіт• з nо~лядУ інтересів т е ї др~б:аої ~оденвої 6о
рот•би, яку nровади~о, яка складає основний зміст сьоrодняшнього на
ціонального життя. Кежна така сnроба, незалежно від тог9, чи 6у~е 
ва більш або меК@ адаАою, змагається утD~рити зв•язок ~іж на~иУ те
nерішнім і маИбутнім, дати синтез: вона ~е дає nеретворитися FРібні 
щеденній націонал8ніt роботі сьогодняшнього дня в саlіОці~ , розuі я
тися на дрібниці. 

А в ті:м не тільки Zuku.DftrnusikS сnроба змалювання наших дал•
ши~ націояальних nерсnеRтив. Маєт•ся тут до діла не тільки з одвиuи 
невідомими; констрJ•вання націона.11ьн~го майбутнь~го в ве ті.'ІЬRИ • т
вороl-: творче ї фантазії,існуютL тут цJ..J!KO}~ реал•н1. nунк':'и о:rертя -
~акти і nроцеси, яRі мают• місце в націонал•но~~ житті з7е тепер. 
Т~ то сnроба змалювання наших дал•ших наді енальних персnак':'~В в ско
рі~е спро6ою nобудування nевної робочої гіnотези. Ро~о11і гіпотези, 
як~ будує наука, не завzдv. виnрав~rвалиоя, а~е знаємо ~~ виnадRи,ко
JІИ й nомилкові гіпотези УАJІИ ово~ Rориот• і свее позитивне звачіавR. 
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Uіла увага нашого поколіпнЯ сконцеІІ·.грова.на. не. есягнені ідеалу 
унраїнс•ної держа.вно~и. Б з~'язку з цим едходят• на вадній nлян nи
тання, зв'язані з nроцесом розвитку нації,з закрі:rленням за нацією 
nевних національних кордонів,з Ї:'Іt nоширенням. Між тим,nитання кордо
нів національної ~ержа:аи і nитання ко)донів паширення нації nокрива
ЮТА> одно ~дне, .як вказує історія, лише у вивмкових випадках. ,3 дру
гого боку, не:>бх::.:r:і С\ТЬ спеці.ялА>ної у.ваги до процесу територіяльно
го розsитку нації для нас є необхідаа ll(e ~ через инші причини . Коли 
утабільність н~онал•них нердонів є з~галом річчу умовною, то на 
Сході ЕВропи, з о.крема для української нації, ця стабільніст• не іс
нувала і не існує навіть у тих віднесних формах, які вона м.ає для ин-
ших націй. · 

Українська етнографично-націонал•на 'маса ро·зселилася, на вели
чезній території від Еарпат аж по . :Кавказ, маючи тенденцііu все далі 
поширювати св•ї кордони на схід :коштом втрати певної частини ~воєї 
т~рv.торії на заході. Посунення у.країнс•кої етнографичної території 
де-д~~; ~а схід мало місце ще на наших очах. Чи є цей процес розшR
рення українсьRої території в основних своїх рисах на теперішній пе- . 
ріод ЗJі:кін"'Іеним? Чи навпаки в ми свідками дальшого продовження ста
рого процесу? 

~ .дані тверд~ти, шо процес о~ормлення українських етногра~ич
них :кордонів nереходит~ в нову стkдію - від екстенсивного розширення 
на нові nростори, від переміщення з заходу на схід, до пе:зної стабі
лізації, до міцнішого закріплення вже існуючих kордонів. Поширення 
української національної території йшло шляхом поширення української 
хліборобської колонізації; оскільки на сході і nівдні існуваз запас 
вільних земел•, оскільки І".нували . там примітивні господарські відно
сини, цей шлях nоширення націQ~~льної території був мо1.~ивий і доці
льний. ТеперШшнє становище є инше. Придбання но~их територій є не мо
жливим, коли nоруч з хліборобс•кою нолонізацівю не відбуваєтьсF- тор
говельна l промислова колонізаціР, коли поруч з селом не створюється 
однорадне по св 9-Jиу національному 'снладу місто. При цих об ставинах 
дальше nоширення української етнографичної те~иторії в значніших роз
мірах навряд чи s ожливиу. Ті думRи , які висловлювалися поденуди в 
літературі, шо nрироднім східнім кордоном .У'країни буде Волга й t.асnій
ське море ,·навряд чи мають під собою реальні nідстави. 

ЗамісцА> екстенсивного nо~ире~ня ~воїх .~nn~он~в~ уF.раїнсьна на• 
ція встуnаs в нову ~адію занр~лення lснуючих кордонlв, створення на 
уRраїнськНІ етнографичніtf терИторії nоруч з fRраїнсІІr:им. ".А.1ТОМ укра .. 
їнс.іJRОго міста, поруч з•українс•ким хліборобством українського проми-
слу й уRраrнської торговлі. \ 

Ріжні с;,орни і ріжний хара.н±е·р приtw.ас.; цей процес стаб:.лізації 
уRраїнс•кwї національної території в ріжних частинах української зем
лі. HOBИll фактом для нашої нз.ціональної історії в по•-!аток досить ін
тенсивного націонал•ноrо ру-ху на нашому західньому nог~аниччі .- в тій 
частині нашої етнографичнрї території, де цо ~ього часу ми свої наці
онаЛА>ні позиції весь час зАавали. НаціональF.ий рух на Пря~:вщині й 

1 
Підкарпатті, на Лемківщині, на По.ціссі й Хо.лмщиді, саме в тих части
нах нашої національної території, можливість заховання яних за націею 
виглядале. досить сумнівною, є один з виявів того нового етаnу, що в 
нього встуnае ·нація. Той сtихійний зріст кооnеративного руху,я:кий не 
зважаючи на всі переШRеди і nереnони, kевnйнно йде вnеред на воіх ун~ 
ра~нс~kих землях, де До tого в найменша мо~віот~, в своїй основі 6 
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· одноrt з форм реалізації з:маган:ья нації .::..с с:rsо;ення :власного npo~иCJГJ 
і торговлі. . 

Першорядне значі.н:~;.- для :ма:ибутю.ого нації мають ті nроцеси за
Rріnлення етнограt.ичної теритррії, яRі !'.~ають ~.!ісце на. совітськ~й УR
раїні. Ь результаті хліборо6сьRого хараRтеру н&шої дотеnёрішньої Rол~
нізації маємо · и в nогляду націол.ал:•ного дуже слаjо заr:_;Jіn ... -:еньями два 
раJони на своїй теритсрії. Ue в ч о р н о м о р с ь к е n J б е р е•
ж а ~ ~ о н е ц ь к и й б k с е й н • ~іж тим, Qбидза ці ра~они є 
рішsючи::л:и в сnраві пер ет во рення нашого в націю МО.J.ерного типу. 

Процес б•Jроть6и sa ці ра~они ще не за.R:.нчено.' Проте в багато 
даних~ яRі свідчать, Що пе~евага в цій борот»бі хилиться на наш бін. 
З~іст укр~їнсьRого населення rto містах, зріст Rадрів укіаїнсьног а ро
б~тництва - ясе це ст~оDює ті потенціяльні Р;адри, яRі hри зм::нених 
умовах }І ожуть виступит;:- ~R аRтив~ і ч·инни:ки в створенні нац:.:Jпа .. ьного 
nромислу і торговлі. Дотеперішні сnроби госnодарсько~ в:.д~удови наро
днІ-ого госnода~ ства Еа УRраїні , з неминучим прv nануючі:-' ~e!J'""BBHi• си
стемі ::::е;єзедення .. r:ентралізації і наданню.~ російського хат.,е.нтеру ство
реним госпо.J;а_:-сьюпr центрRУ, не дал11; по::v.:тивних результатів... ~ож.л.иво
сті і ~оз ~іри рос:..:!ської е:ксnг.:нсії :а майбутньому nри ті~ сит"J·а.ції 1 яка 
nочинає у~ладатися, Ее віщуют• для нас особ~ивої небезnеRи. При ~ерене
сенні центрів ~осійської промисловости на схід, при необхід?-vСТ- гссnо
дарсь:І<;ого :закріплен:s.s; Сибіру s де нг(.езnека з боку аланії нос~ІТЬ цілком 
реальн:иь характер, мос:ковсьr:z~ . езтр :може' .на Jкраї5У дати J~Z!.lie оСУежь ... 
ну кількість люда~: l 5acoj:r.в. Jт~= ~· ~жл~:зості остаточного з ак;.: ІJлення 
сvч.s.св:ої УZ)аїьсь.ttої етнографичної Т5:р:иторії з • .н;жах СССР за не..шою на
ціє!(І, вкл..точа!(ІЧИ сюди ...,..онецьhи.~ басейн і чорно .. !О!)ське nобереж:~а, uожли
вості :з~уд~'вання на ній унраїнсьього 1~іста, українськего npowv.c .. '!Y і 
торговлі, EJ р:.ччу ~іл:ко.·· можливою і реВ;льною. • • · 

. Та:к:..:.; чю_оz .tожна сподівt:11'ис.s=, .lllO в наступаючому nри:ео:. стабі
лізації уR~а~в:сько~ Еаціо:нальної т~риторії нація без значні.mх і білL
ших :sтrат зс;:де~житL • цілу терито:_:>ію,яR~7 вона. мао? досі. Ті n;остор.и,які 
до цього•чз.с:: бул оnановані на:м:и хлібороб.ськи, буд;уть так~-• оnанова
ні торговельно і щ:;о1 ислово . 3никаЄІ нонсев:с наших дніз 1 ROJШ Еі'. ·ї<ра 
їнські •. бтногра~ ичЁ:.р території існує ч~же на { національно ~:.стс . Наlі
ва:.кніш:иr •• 1:о~ентом з цьо~.~" nроцесі буде те, шо українська нація сж~не 
твердо і остаточно на 1е;егах Чорного моря. Зав· ~чпя ,яке стих:.йЕо з~· -
гаn~uя рu'З'яз.s.ти нація ~G nротязі цілuї своєї історії, розв~тRо~ no
д:i.h і Нс.•.'...:1УИ сеідщrю.!и з:. силлями буде вирішено на нsшу корист•. 

Ha:u:e nератво!.аР.ня в . , одерн7 націю nринесе з собою зи &.ЗЕУ з •іН'J. 
в nитома~~ тргарез~ окrе1 их ч&стzн української в:а~іональЕої території. 
Наши~: центр оУ- був hиїв, а тими ра.-:онаw.и, де від6увєлисf го.1ю::зні. по
дії и~mо~·~оторіУ бу~и Пра:sобережжа і Галичипа, nочасти ~ізоjарежжа; 
наш Пl.Вд о:.н ь відогу)авав цілком підр.Рдну ролю. і!іе.йбутнє має nринест?. в 
цьому в~дношенз:і дуже поважні зміни. li е н т р н а ш о г о г о -
с ~ о д а р с ь F 0 г 0 ж и т т я n ~ р е н е с е т ь с ~ н а 

n. l в ц. е н ь ; там, на -::sазі розвиненої металургичної - :ка. 1 .Sіно-ву
Гl~~ної nромисловости, інтенсивної за~ордон:н~ї торговлі і ~:оре~лаз~т
~а, на базі від6удованого• сіль~~:кого госnодарств~ Jудуть стзсрен:. ос
нови нашої е:коно:нично ї могутное ти. lнт.енсизний ро ззито:к rосп_одарс•ко
го життя створать n:дставу ~ля широкого розвитку культурного і nол:.
тичнсго життя. Там створяться ті оо~~едки,~о яних будє тяжити uіл~ на
-ція. 

hиїв;)т :. П;.,иsоберз1:·~г, не зsє.жаючи на всі іСТ:))йчні тр .... диції,я:кі 
з НЮ': з з' .51Зе.Р.і 

1
- важко бу де видержати конк~·рен~ю із Ста nо!! і ~.огс .!i

c:.кz'lv.z осе_ .... .едк~~·-и. Ті галvзі nромисловост~, ЯКl реnреЗентуе Право6~::ре
ж:..е. - галузі прСІ~.~.с.1·:>вс.ст~ no обробці про.ц~rнтів сі~ьського госr:одє;отв 
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в nерщу чергу цукроварство - в національній економиці можуть Бідогра
вати лише другорядне значіння. І са:Е Київ - осередои цього району -
може Бідогравати в госnодарс~кому відношенні лише другорядну ролю. з 
Київом зв'язані велии·і иультурні і національні традиції, але чи . да
дуть вони Иому залишитися загаШЬно визнаним единим націQНальним це~т
ром, ми не знаємо. Ми думаємо, що столиця найбутньої уираїнської дер
жави буде не в Києві. АВржавний центр буде на n~вдні - там де найін
тенсивніше буте битися живчии уираїнсьиого госnодаро•кого і иультур
ного життя. Фак т стабілізації української національної території, 
qвідками nоч аткової стадії якої ми являвмося, неро~ривно зв'язаний з 
наш~:~м остаточним закріnленням на чорноморському nо :5 ережжі і в донець-

, кому басейні; він nринесе з собою нові nровідні ідеї і новий наnряu · 
в наше національне життя і нату культуру. Станемо ми nоруч з Фран
цівю і lталівю одною ~ середземськеморських націй. І .ин новим nро
віднm! ідеям нашого національного ~ття і наЕої національної nоліти
~и ск6ріше може відnовідати новий ' державний осередои, нова столиця 
на nівдні, ніж Київ, традиції якоГо виростали ~ складалисР. за тих ча
сів, коли ми були відрізані од моря. 

ІІІ 

Ми дал>і нашій статті заголовок "rІеред завісою майбутнього". 
Торкається вона nроблем, для розв'язання яких ми в дану хвилю не ма
вмо і . не можемо мати вистача~чої кількости даних · і фактів. Те, що 
конетруювмо . '~т",. ЧА мо~ бути більше від того, що ми назвали вище ро
бочою гіnотезою. Але думавмо, що в н~шій робочій г іnотезі можна знай
ти єлємен'11и і частини ціJІ.Ко ). : доведені, вnовні аксіоматичні; їх мусять 
nрийняти, з ними мусять nогодитися і ті, я'І<і не nриймуть наших даль
ших висновків. думаємо, що в кожному разі до цівї ці~ком доведеної 
частици нашої'конструкції належать д~іКИ про те національне значіння, 
яке мають для нас Донецький басейн і Чорномор ськб nобережжа.І з цьог~ 
nогляду неnростимим гріхом нашої nре си і літератури є те, що .юравам, 
які торкаються цих частин нашої етнограф~чної території уділя~ться мі
німальна увага. Чим скоріше ця ба~дужість, мИ .11е вагавмося сказати :.. 
злочинна - баИдужість, ~ине, тим більше це буде відnовідати нашим наці
ональним інтере~ам. 

Проф·. в. Садовс:wкий. 

------::::::------
" . .. 

~ . 
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СТУДІЇ 3 РАНН~ОЇ ІСТОРІІ іlРИОЗІВ'~. 

УІ. .ц0СЛ.":..:.:J1 САР АТСЬКОГО НЕКРОПОЛЮ ТА СЕЛ7ЩА БІШ; 
СТ. Н. Г Н И Л 8 В С ~ К О Ї 

U.P.: студія уявляє собоrо безnосереднs nродовженнs:: та закінчення 
~ту,ції У- 11досліджЕ>нн.я Н.Гниловського городи~а". Тут нaвo,s;s-n _ мате
рlяли з некроnолю.що доnовнюють матеріялz з городища 1 та nо~ться вj• 
домости за будівництво городища й сел~а, також сnроба ;;;ега.льної їх 
рек~нструкції • 

.... 1-й F..? кр ,.. n _._л :~а на кам'янищі /ка.рьєрі/ до 1938 р. не був 
в1дuмии зовсlіл. Некреnел• цё й розт&шовано по схилу nравого висского 
берега р:.ки :Мертвого Дінця ЕН зз.хід від городища,в ві.J..:..і.Е..ЛёНі 500-800 
мтр. І':"Іт, на. пsрег:ині берегового схилу1nідходFТ Ь близько до nовс;рхні 
могутн і nоRлади nонтийського ваnняку. Шари чернозему та лесового су
глинку тут nо9 і внюючи тонкі,за nересічна 1-2 мтu. Н& nоверхні знахо
дилася В6ЛИRа кільк:.сть . Н6БИС0КИХ }..~ОГИЛЬНИХ на•nі-а, Щ"' рОЗRИДt-.Ні ПО 

, цих .горі.r~лнте.лFХ берега, :майже від самої 6в.лки Кульбакової,та nростя
гаються й далі на захід . 

.. 
Розробка керьєру робиться в той с~осіб, що вnеред твориться 

"розкриша", тоб то . скоnування та вивіз м'ягиої nор еди на більш
меньш ЗЕачній nлощі,~~hхом глибокої оранки nлугами та вивоза,гра.оар7 
ськими во:=~ми. На відкритНі таким чином nлощі,nочинаsться лаІ.ШНRя 
каме'ню р:;rчним знаряддям, на глибИну аж до 8-10 м.тр. Таким шляхо~ роз
робка кар•вру творитьря углиб, через щ~ nоширення nл~щі карьвру від
бувається дуєе nовільно і за ~ роки догляду мені не дове;:осs;; зе.скочь• 
ТИ MOHt:HT 11 рОЗКрИШі 11 • 

, 
Похованнs:;: на плсщj. каУ-'яного кар:ьвру дужf: ря:сн;і,nо місцР-Х скуп

чені і звичв~но знзхо~ятьс? не глибоко, ча~ез тонкий шар и•ягких по
род та шарlв ва'nняку в яких довбати мог~,льну FM.Y досить тяжко. З.К 
переказували грабарі: підчас розкриші нев.s.личкої дj.лрнки Б 1937 р. Б 
східні~ часті кар•єру, ця містина виявилася 5 такі~ мірі насиченою 
nОХОВ&НН?МИ, ШО велика кіЛЬУ.іОТЬ кіСТF.КіВ Та ПОСуду Не давал~ ЗУОГИ 
орати . 

В 1939 р . :мною з студентю.ш було дlllсліджено rут ОJ:;;не п-..хо
вання в досит:t. глиіокі.::1 ЯJli, нижня частин& якv ї б.У ла видов6аю1 ~ на
:м~ні. -в мяком._т понти:.ісько~Г.У вапняку. Від nеховання збереглисF лише 
Кlстки ніг . н~ пр~вому стегні лежале велике бронзове л~стерко, діа~. 
13,~ см . , з~ слі.:;ами .J.ep:or·aю::-., трс6~ думати ~5рt:;БЛя.F.юго, те. двома 
скр2зними дlрочками для ~ого nрикрlnлення . rta окис1, що вкрив &Jtа пе

в~рхню дзеркала, збереглис я відтиски тканини від хутляра, в якоwу 
МlСТИЛОС~ дзеркало . 

Ііа цьо:му карьєрі тако~к б~:;~гато зустр'ічs.лося фрагментів кєре. і
ки та поруйнованих nоховань бронзової доби . Підчас розкрИffіі иаоді 
зустрічалися місж ... вс.)'ціл• наоичен-іі похова.ння:ми дівї культ....-::ра~ . В 
1939 р . о~л~цом східн•ого пе~екрею , в наnрямку якого робитьо~ ~овша 
poз}(plliJ.Ia, б,{ло ви.s:;влено кіл•ка нове~ичних ~ мог~1дьн·~х насипів, nаре
різаних розкришею . в цих розрізах та й нижча, є. * 40 кє.1Р я~сго шару, 
jуло видке ne міс-цях куJtьтурні nл.r~Lи могильни~ ям, ~ в деякv..х ·ісцах 
висувал~ся куnи ке.1.rі.И.іія , що те.кож давали вказl.Вки н~ .. rоrили. По по
верхні 6уло розкидано багато людсь}(ИХ кіотоR , між ни ... .и ці.JІі череnа. 
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ОчеВІ-ідЯЧ:l<И :а HЄl<pOП8Jr1 ЛQрушеному MEtM 1 ЯНП:М :карьt$РОМ 1 OЄ\Pkt.llli .. 
:ких поховарь меньше,лорівнюючи до :кільІ<ости лохозан~ броноо~~r доби. 
Треба та:кож думатБ,n~о ці останні похова~ня - ~ов 1 п~ані з селишем 6рон
:зо:аого часу, залишки яRог~ знах.од.ять сялlд оарматоь:кю.ш У.ульту-рни:·!И шu

рами в . Гн:л.тrов оьноuу городищі. 
• 

2-й н е R р о л і л. ь не. ліо~овато:. ·у нар};юрі,розташо:оеяо на 
nі:анlч,від городища ,у ~іддал.ені RОЛО оОО метр ., нn првs9му . бе~ зі 
б.КуJІ~~е.ково~. Не знаеме точно, :коJІи бу.ло знайдега цього неІ·:ролол.я, 
між тим Б.Лу~·шн, в огляді а_Рхеологічних роз:коnів і розsідон на Лів
нічному КаD:казі в 19Я7, р. /1/, ззкt:t зга~уе з'а ру t1на.цію llЗ:Кр оnол..rо,І<арь~ 
ер,..:м. .Відтак 1 руйнація нек;юпол.ю, ::rочє .. sш:ися .но тт:Lзніше 1&~17 р. , з то
го часу ~\"' :сезr,дилася безnерервно, з рі&:іою інтен~zвніотю. Нt:::кроліль 
:аиявизqя в основному сарматоьк~й, nричо~у реманент nохованL доводить 
Иого синхронічні сть оел;11Еу біля городища . На цій же nлощі зрідІ<а зу'
отр :tча.ли оя . і nо.:~оза.r:ня бронзова~ доби, та n::..зніші ... чао~ І:ІізантіИоь
:кого. Часом :кі.ль:кіоть nоруйнованих nоховань зменьшу:ве.лаоя" або на 
якийсь чао nохозання зникали зовсім, що nояс3ю~тьоя неріDнzм наси
ченням 'l'ерену nо.хова.пня:ми, та тих~ що в ..:r.ея:ких нanph.v..:кnx розробка кu~ 

PLepy виходил.~ за кежі нdкроnолю. По місцях · зустрічал.оои суцільне на
сиченля nохозанн.я:ми 1 так що наІ<.:и,.:І,аннн землі на вози гал:ь:муве,ло ся ои
л.ою JПо;~оь:ких І<і.сток та nосуду. 

Перенро)' карьsру в .данону l.::істі оголюю·r:ь ·rо.ку nобуд ову грунту. 
ILap чернозему 70-100 см., лід нии леоовидний оуглиноR - 4-6 .~тр. ~що 
:иереходиfь до о онови в скитсь:ку глину. Нй:-:<че - ~!ар біJІого піску 1 Г"ОУ 
бін:ню в 10-14 1.:тр . В nроцесі розробІШ нє.рьеру, уnеред робитLоп 11роз
:криша" - глибока оранко. .на nев~ій nлощі черно земно~ nоІ<.:р:влі та ви·· 
віз на . "зв~лку". далі - ора~:ка оуглин~у з зивозом. Ці зорювань~ пло
щі з послідовним· вvвозом зорано~ земJІі, робляться багато рuз~в,вж до 
самого п_ску • . u.а.;-rьшб nоширення ви їнки 13ВІ1~етьо.n вже шляхом обвалюзе~н ... 
ня сторчавих шарів . Сnеціяльними ло~ами АОВжиною до 4 ~т~., nробива
вться в ~іску , nід с амою основою л.ес~ ; , р.ядо:к довгих nоземих діу о:к -

'' ni чо:к "· Пот ін по nоверхні nробиваетьсг pя,.:J,Ol< сторчавих діро.к, рівн•-
6Ьних :к-nучі • .6 визначений момент nрє.ці весь шар, відоІ->ремлt=НЩh позе
мими т& С'І'о;:· чо.з:v.Еп ря.~:ка.м:и заб -,~:з, обрушу3ТЬО!=: ·~е.лі , до nicl{y,з:siдl<и 
вивозитьс.s: возами. Тє.к ро~ить сg тераса на різн_ nоверхні nicho:aoгo 
шару . Пісо?І. вп6ираетьс.я на во~ · товщу свого шару, nопервах ' ло:r::;·._тани -
граба.р:камJ . • У :асьо::му .І~альшсну ви:користанз. і RР,рьер;у, nісон r:rідбЕІраеть
сп nросто доnс:..таJІ .. ~И у озоНі осно:зі, на.олі...ІКО} ; чого зверху бе~ШВl.' ерв
но nоз~.)-ть ··J:t. нv.,; · ".,.,~чою зР..гою 1 дальші м::\си піс:ку. Е:~ поае:)х:ні nіс
ку 1 ш.1!яхоу .ц 1:ьшої ро5:r.рипі , увесь чr-ІJ ::.бері г етьсF. те:;·а сн зн:а.t.lі:ирш
Ю1 10-~· О :нтр . По ціИ терє.оі ХО.'~.S:ТЬ Ь~о.Л.КИ Грі:.б[.рСЬКИХ ЗО:Зі.Б , І."О :011.90 -

ЗRТЬ куп3 о6зал~ної лесоsо-чернозе.Іної nокрі~лі. rіасл.і~ком цzх ~о 
jіт Бй-~никають :sеличезні Еи~м:ки , що :злzваютьс.: ніж со_ ою , глн:5очиr:ою 
ЗВИШ 20 ~·ІJ:тр . В ,..,:: ЛЬШ )~ :J.' КОрИСТВНі п·· СТИНИ Ю.•: ' ЛfИЗН'.ЧRЮТ:ЬОS: nід ' 
!! ЗВс,ЛКУ 11 і ЛО;:_jОЛі З8ЛОЕНЮЮТЬО!" НЄ',СОЮ 11 рОЗ1<рИllіі 11

' Fl<~. СК',J,И зв:.Л.іОЄТЬ 
ся. Кагь~р тточався від nравого 6ene~· балі~ hул~j~ко.зої, ~а по3ол.і 
ЛОШ~рю:rуgис Ь ...,аЗОМ З ТИМ nОСJВГ:с ЗСЯ sід 6 ~ЛКИ Н". з.ахід 1 3Є.ХОЛ.JІЮЮЧИ В Се 
нosl та во~і nлnш\ зе~л.і. 

~~рRз нем~~ ~dGЛЬНЕХ пfдстаа, щоб nі~лічит~ кількість зустрі
чених т~ nоруІ-.r .. оіЗє.них тут лоховє.нь зс~ зсі ро:ки, а.т.:в Т[ к~лькість nо
:винь.а с.r.гат.и 6'і.Г'::.ТЬО::>у соток, r}< r:E. т и сяч. ПЛОі'. ·:~ некрОПО.h.;о . л с.;;; бути 

оріенто:шю .аи~ниченс. :а ::;оо w.тр • .z:;.озжини ло бе~ зі 6 с..лки те. иVО Етр ~ 
R глиб ст ~ІТ.J7 , то6то he ІІ.еньше ~О. ООО ю~. ьтр. Окромі похозз.н.dя зуст
річалися і ю:. лізо му боці бє ... J.[Еи, ТЄt· НИ;>l!Чс некроnолSі, с :..1 ...J,O ссн !ого го
родища. 
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Ос~~льк~ то ~ожна дум~ти по вигдяду cтelif нав~руrи карьеру та 
no тих част~ах поверхні, що руйнувалася на наших очах та nід ~~иии 
знаходилися nоховання, некр9nіль в цілому був безмогильниw, що uiz 
тим не викл~чае можливості знаходження на всій nлощі окремих wсгиль
них насиnіз, можливо і з іншими культурами. 

· Прац9 карьвру по нищень.ю "покр івлі " ІІLJІяхом відколювання та 
.sідвалювання сторчавих шарів, що nадаІ?ть н~ :repacy з велико~ силею 
та розсиnащться грудка~и землі . - nовн1стю ~Инує nоховання, так ще 
більшість Знахідеk робиться вже в звалених масах зеuлі,nідчас накла
дцння УУ лоnатами на вози та вивозу на звалку. 

Иноді nоховання. руйнуються на nоловинУ, друга ~ лишаетьоя з 
кручі. При таких · умовах тяжко було свовчасно вияв~ти більш-wеньш ці
ле nоховання і доводилося зв~чайно досліджувати могили, поруйновані· 
наnоловизу, або й більш. Крім того умови заляганн9. в лесове~! суглин
ку несприятливі для збереження :кісток і всі зне!;\дені череnи були пе
руйновані та здебільшого без передніх 'кісток обличчя. 

' . · . В 193~-39 р. р . було досліджено загалом 12 nоховань та значна 
.КlЛЬ:Кlст:о могильних ям ,з більш-менш поруйнованими nохованнями. 

Сар!штсь:кі мог vїЛИ звичайно уявляють собою вузьку ,~оло 80 см., 
та дозгу коло ~,2 мтр . ям:у, з :майже сторчовими стінками,що висічена 
в лесовому суглин:ку на глибінь 2-х, а рідко й до 3 ит~. Орієнтація 
ям в не. прям:ку r-ї -S в більшості nоховання. знахедилисF не на дні я1.1и, 
а збоку, в ~ідноnі: ~о робився no довжині східнього боку яvи . hR ві
домо та:кі :могили 11 з підкоnом" - тиnові для сарматсь:кої :кул:ьтури 
с:крізь, та:к на Волзі, як і на Північному Кавказі. /2/ 

Чоло·вічі nоховання - бідні на реманент. Зброя цінилася д.уzе 
високо і nісля: смерти ~ я:ка звzча.йно не :клалася в :ногилу ,а Лlffi:E.Jlacя 
я:к спадщина живи:м • .Зрідка зустрічалися ;:;рібні q OJ?MИ :а о~иноких екзем
~~ярах. Найбільше траnлялися уламки зал1зних меч~. Один ~аз булv 
зна.ид~но уламок залізного держаRа від гинджала, що заJ<інчува.вся кіJtь
дем, в другий раз зуст~ілося кіль~<~ залізвих nеиюсто~< зід лу~атего 
~анциря. Рідко зустр~ч~лися залізні тр~охгранчаоті вістря до стріл 
~з стриж~ем, ще рідше - вістря до спио 1в . единий екзеunля~ nовног~ 

. меча, я:к згадано ·в nоnередній студії /У/, було знаидено в городищі. 
Зважаючи нависоку :коштшвність збреї, та по аналогії з RераУікою, ме
жливо/.рип~стити, що ч а сто замісц? цілої збреї; в могилу клали . її . 
улан:к , з J..деологічного уявлення . · . · 

Знаходилися :крім того nри чоловічих похованнях точильні бруси 
~ твердого сір)го піс:к~вцю, в ~ормі квадрат~воУ або nростокутноУ в 
n~pe:t:<po~ nризии, що трохи звужується до одного :кінця. ~ Іr..иршоvу 
R1НЦ~. дl.рк ь. для лривяз\'Ба};іня брус:к а до nafi'~· Чере~'ЯНИ}, посуд nри 
~олов 1чих nохованнях зустріче..~~ться танож р1дше, нJ..ж при жіночих. 

Жіночі по~овання дале~о оагачші реманентом. В залишк&х горо
дища nанував червоноглиняний nосуд. В некрополі ж nри nох~ваннях 
траплявся виключно с 1 р 0 г л и н я н и й м ~ с ц е в ~ й n о
с у д, який з.авж,.~.и знаходився біля голови. НайбlЛЬШ зустрlЧб..'Шсs;: 
глеки з вухами, рідше :м;:ски, біля дитячих поховань - др:.jниИ nосуд. 

· При ~дному nохованні було знайдено невеличк~й сіроглиняниt! nосуд в 
форм1 кухля або ши~окогорлого глека з канелl.рованиии nao~J- Tu вухок 
У вигляді звіря. Пrй ~дноwу nохованні nре:красної Цілости ВбJІИки~ 
глек, заввШURи 48 с1•: . на nep егині вух~ - круглий наліп д.д~ ЕоJІИ](ОГ., 
n~ьця. Глек вкритий nоганим чсрним ланом ,яки~ :к:;• аr.!е з~а~ігся на гор
л~. други~ глgR такого ж тиnу - меньшого розw~ру. Тротl~ глек тоrо 

І 
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ж тиnу з nоnередніх виnадкових знахідок - зн~х8дився в Ростовськоw1 . Музеr. Відносно рі.цкJ• t.f.opмy реnрезентував Н Е-: величкий ' посуд у вигляді · 
, ·' . '· . . . 

ширек~l мис~чки на ~исок~и ножц~ - очезидна репродукц2я античної ~ ор-
ми. В звалц~ було Пlднято фрагмбнти чорного вуха у вигл.r· ді акручених . 
жгут"'М прути.ків. lii вуха належать глек аz..~ 3 широк и~, е С: ер о ї ,...:,няІ.:~ т у .nу бом 
вузьким висоЕ~~vr горлом та піднятим угору дОВГ fй~ но с ;~:ко:м. Т :: .1ш ;,;, глек 
цілий , а і;шrі тів ї ж Фо :s:·:м и, лип;е з вух()М у вигл.s:;ді звірs>ти ,- 3Нахс.ди .. 
лися в Ростовсько~у музеї, обидва із виnадкових знахідок з н.rнилов
с~кого н-s:крополя~ дя t+ op~ - типова для пj_вні чно-І< а:rзкє.зько ї культури, 
,:.J.c в·;!е держить ся аж iJ;O нс:.шого часу. Також тиn о за для ку ль тури "сал
тівсь:кої11на Слnбожанщині, т а її варіянту - "канцірськ &ї" . на Бвдnо
ріж!. Один незеличкий nосуд кулевидн•ї сf: оріпі: nри П8хованні, містиз 
в собі ріжне зерно , .ш о потліло від часу, та залиrшн! борошна . Серед 
зерен - гречка , коноnля, шириця тв інші. /3/ При 8дному nоховенні 
зна tідено кругле чорно.~ощене блю..J;о з круто піднs:rтю~ краєп.r та n•зем~ 
одігнути: бортом. дlям·. блюда - 26 см. Внутрішня nовбрхня блюда орна
~ен това~а круглим nасок, виконани}f дрібними відти сками штамnа - тех
н::.l~Ііі ni . .:J. впливом античної • . .І лєм:ки того S: тиnу бл<Од, знахс.:; и.'!ися в І<у 
льт.;,r рних шарах селr111:а . · При одно:. -у nоJ:ован:н: :зустр.і вся :міні я: тюрr,rи:.,. по
суд, височино~ 6~1 С)( ;, т а діа~етром в найrеирші h частині- 4,6 о~ ., 
У форм:і т а з проnорціями вбликоrс глека. Тип nосуда близь:к и_ .. до П.!.зньо 
скитсь:ю~х глеків з широко ро::. горнутим горлом т а косою н~січкою по 
вінцю. TaRi сам і. ·в6ликі глеки !і! знаходив .а пізнІJо-ски тс.ьксmу нокnоло
лю біля Біглицьк~~ Коаи,к~нця 3-го ст. де н.д. Uеи нініятюрни~ п~суд 
немеже иати нія:ког• практичного уживання т ~ уявляв собою мо~ль ве 
лизого nосуду, виготовіениh ооаціяльно для. похованзя , або дитячу за
бавІ<у • .3 RераЕічних виробів ::.нших тиnі:а - заичаr1 ні в лохозаннях гля
няні np.s:Jceл.~<: a того ж тиnу , шо t1 в с елищі . Ч ервоноглиняний посуд ім
nор~ноrо тиnу ні од&ого разу в не крополі Нд був знаhдени~ . ~іказий 
факт 'баз?~:овно повязаний з ідсологіеLО та з вичаями осілих с::>.рЕат:.з . 

Рідко зустрі~ався м і д я н и li n е о У д • В РостовсьR~uу 
Музеї знвх•дилис.я дві мідяних наструлі з держаками. Ба одніИ з них , 
знах~дилос& клейно, відтиснут5 у вигляді наnису ~ з 10 латинсь:ких літер. 
Підчас роGзідки 1939 р. з nору~нованого nохов&ння було здобуто мідя-
~ ~-~ИсІ<у діяметр о:: %1 1 4 см. тn Еисочиною g, 8 см • Ми с ке, має правильну 
форЕу піzжулі, sj нце уявлрє собою nотовШення У вигл-яді прута. ~.{і~ю:l 
ка~труля,· тиnу Н.Гниловоь:ких, знаходила с ~ таІ<ож в Ростоасьиому му3е~ 
з . могил;:t роз:коnано ї біл.Р ст .]І'іе леховсьІ<О ї. Не останній знаходився на
nис.вирізаниU велики~и гnецькими літерами в 2 стріч:ки,на пласкому 
держа:ку. U.я :каструлн :з~а.хоцилася також nри са.rматському похованні. 

І 

Tr.кow рідко зустрічавс 9 ш к л я н и ~ п о с У д • AAl тут 
тре6е. брати наувагу дрібні розніри nосуду, його ~ .. :~лу nрш;:ітність,.як 
порівняти до більших річб~ з алізних т е череn.яних, че~ез що значна . 
:кількість дрібного шклязого nосуду бу~а лvбита nідчас руйнації похо
ван~ карьвроu, та викидалася неnоміченою. За 2 роки сnостб;ежень бу
ло инею константовано ~ виn~д:ки. Перши~ раз nри відносно н~йбільш 
багатому з відомих мені ~iEOЧO!f.J nохованні з н.;,кроnолі. На жаль я не 
бачив ~ого поховання in зі tu , . 9.Лб су дРЧИ по n~реказу грабарів ,упо- · 
довж к~стя:ка з його східнього боку стоялс ур.яд 4 череnяних посуде. та 
один шкляниd. Ост анній уявля~ собою дужа гарний, nрекрасної цілости 
nосуд з npocorиJ.L nоз~мим .аержа:ком, із овітлоз~денуватого CI<Jia, в б ~::га
тьох місцях вкритий патиною у виrляді. nерлs:.мутрової ірізації. Посуд 
в форwі :zравильної півиулі, з nіддоном nід ооноsою Т б. по земюл вінцем 
no верхньо--:;-; мрс~ю. височина. 68 мм., дір-м.вінцs:- - 110 мм., nіддона -
56 )(l{. ~ержак ма жий, nритуJJdий до :sінця: в один nо.~е:мий рів,;, нь з нии. 
Дерzак nоширяетьс~ ~о nосуде., ~вужувтЬсF в середин1 та знову трохи 
поширюєтье до ~іиuя~ nосуд з ааааі ніби nоsторюе форму античного круг
логе люотар~а а держаRОV-. Ш!<Апного nосуду ~ зsрв~~сь:ких nоховєннях 

• 

• 
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римського часv, особливо в готських nолях похоsань не.. Не.дд,ніnр::вї -
. відомо чимал.,. Але то виключно у-ла.МRи та скал~<и ві~ ,nocy:J.Y - цілі ж 
е:кз~мnляри - на.:;ззичайно рі.J;:кі. т ;:.к навіть Б Ерміта .. :(і }:.оЕі буs зіде-:
мий лишє о.цин ціли~ посуд такого типу з сар!І"г. тсь:кого поховання на Ку
бані, але й це: остенній далеко не мав того виглЕду, шо Гниловськn 
філіжанка', зЕ..:е.-~яки її гар юн1::ній q..ормі, тонкоr!..У виробу та блискучій. . . . - . - ' .. 
l.р~зац~ї. 

2-й посу;::І. ТЕКО :· з пору.~ но.2аногu поховання. lІ.J<ляни~ тем:·озале
ний е.л.ябаотер з:sич.?. ::;но ї d ор1ш, 15 см. заввишки. Посуд буз з~nовнбний 
маі1ж6 до С[) .. •Іого 'з::..нця, , '!&VFИM, чорно-jурим згустком:. С:кал:ю~ тіе~ рі
чевини не вогні тліют;., ТЕ.. "ають•пs.хучиа димок . Очевидно то~ зг· стоl< 
ст::юривс :.:: :: :J лаговонної олії і посте..вЛбни:. був nри похованні, noвнuli 
сзоїм зви~з..tіню.~ змістом. 

3-й nосуд - 'улю,~ок горла маленишго алябаст.:._:l, 1!.:? •• • ::-:е білого 
скла, тонкого аи.:ро6у . іlі.ц.l.орани:..-1 в к:rn~ зе~лі у то .. : . -sнт , як бJІ~~снув 
не. сонці. Таких маленьких ш-.r-.!ат очків скла могло бути sи:s.s:зe:nc та виюt
нуто безліч, 6о поміти~и таку дрібницю м~жна було ли~е ~=~~коЕо. 
Грабе.рі ж, О ':ІТs:::З;)Ні вr:>.жкою прG.цею , ззагалі Н? пості ні зне.х~дки не 
звертали уз::-ги . 

I:i!' .• ,j .:.л~и: численними П';)>-1 ж1.ночих .рохованнрх 6; ЛІ~ :sся1с. nрикр9.
си. .З них - не..:~.Астr. , пс:ц-:,о~ки, мідні q.~ібули , люс::-1:0:-;.~е., 6рс.:н ::. олети те. 
кільцР-. -

Нn МИ ОТ G На~біЛЬШ ТЕПОЕі-Х~Л1 6~0НОЗі , ЗRВЖ~А ЧИ~БJІОГО 
розміру, пр~зильноr с~є]оУиноr, трохи зду~еноr s nол~сіз, ~ор:z,зви
чанно з Р.і~?.:·-Т?о; .: с1 .• , зис . - ~ см. ·Н•'.-:'н~· а мают·::> скр:.~у с:=.~р;;ли-
ку . Т рОХИ КОІі ·~чноr ~- О'С ' Н • Н .. :МИСТ~ ці НИЗRаМИ рі.~КО Зуо.тріЧаЮТЬСЯ, біJІЬ
ше по 1-~. 

Нє_:.·ист ~ з б~rрштин·.r мr~ють d:opм'Jr пл~ ск ого овал~ із езер л·.ною n• 
по.-~оз::ші :...:.сі . Роз>~ір - ::і'КНИ~; оч- •~-.яЧ:К\ .изнач" . .::.С.г r.rю:.ткаУи бур
n.:тину, з .1ких робил:Іс~ РF.мисr • Нй' ' бlльше з.устріч<>.лис:- ЧІ:!·~· лого роз-
міру :3 ,8 х 4 см., Е9._.~рібн~ші 1:~t...лі - 4 х 8 Wl. • · . ' 

h~ ~ .. біЛЬШ ЧИСЛс..НЕ:Иl.Ш, рі :<НОМ9.НіТ.НИМИ З бОІ<У ~ 4.-ОрНИ , бар~ ТО. Ор
наМ6НТf..~.ЦіЇ - були нс.ю,:ста з :кольорового скл ... то:; с ~альти . 3 клr..них 
Еи;;•о5 :.:з Jо:?~р:;..нт~рні д~ )f:e .~];:ібЕі ; и:но,~і в ~.., О}:)Мі ціл.ін..:;рй, ::-rацьо:рю~ . 
Очези ~~чhи ЗОhи робилисn 5 той сnосіб, що тоненька ~у~очк~ ~ол~орсзо
гс скло., "'-о зріG~ л дсs::: "h!.:.l. рівні ct~c. точки. Gс:ред ц~ого "стаRЛ~РУ•У" nану.;} 
темно - синя, щ-~.)r.с- Чорне. c;A:tpбr:... . П•.ц:::.о;ки цього тv.пу з.стрl.ЧІЗ.JІИСЯ 1 

• t Un • 
в ро:з:коn::-.х с::.р!~е.тсь:ких :,~огил не. с..,:;-Е;.,ньому -.OHl та .w:.;:;.вол:-:с:n, .::.г вони 
oco.:5.1v.so ч:ю.лс.нні. тю . .r можнР. б~rло дослідити ~хнв на·· же ПОСТ.LиНо зн~.

'хо,..,4<~нн.я. біля KlCTOK ЗЕШЯСТF• Очав:Идно Ц:ИМИ ПL'І.ЦЬОрR&НИ ОбІ!ШЗЗ.JlИСf.і: 06-
!.LJialЧ: рунс. :аl.:а. Р .~зночс.сно з тим зустр::.чалися .1 nраздгві ~рі6ні НЄ14ИС
~а СфЕJ?О ЇZ...НО Ї або ПЛЗ.СКО~ q_.ор:\·;:и, ино.z:;і iHR1'YCTOE~-Hi б і.ЛЮ..І:И І ПО,...,ОБЖНИ1.~~ 
см-.Іжками. , ву~zм:;.г' .. о к:.нці~· Розмір т~когд п .ю:ст 2 х 2 ю•., тє. ,....~,-. 
2 х 4 11-ш . lю<р,Істоз!:.-Ні намиста трuп.т-.~лися ЧЕ-.сто, різного роз :.ру, 
t+Opli.И Т:.". Rльои· . !?'.ТJІО зі~·~аhО цілJ· низку с .. :.о-:::р;!.,...,ного нє: .. ::ст1 . з срориі 
маt.ж~ к·:б F , 10 х 1 .... ~.п.1. . По 6-аонзовои;.r с~он;.r білі, тонші ~о r;інціз 
С1:J''і::ки, розт ::::.::.uозс. н ~ s::;л.инкою . • Т2киt: же орнє.мvнт ·. н:-. сЦ:гро ї~ному но.
мисті r г .~ о.s·.:;•т:.но:r~У тw~·~:s:осиньо},;у. Характьрні великі кулевидні на 'И
стини, с(:ор~.<:о:з с: н:. зі сп"'.р"' ль но зкру.чених Гр\rС: k~x скляних nрут~J<іь ,sa<i 
чергуз? . .ІІt'с~ :з Т'.кин:! ,. noC:e.iJ~OsF .... нюш е ш:кляної nЕ-.сти. По ·:рбозs.ні 
nр:rтнки ві ч·:.с·.- :S?.і<риu:ил~~сь, чбрез шо сnир "•льн• nобудо:вс. nов-..~хні 
ЗpOCSWJiacя )<F~:!И СТОЮ~ 3у'отрічалисс ~ащ~СТf. ПО!!.ОВГS,СТОУ r\ Ор .. ~;~, у:~і 
до :кінці ::з, r·:углі ц парєкро J:, з.:JичеJ:~но темносинього :кол~ о ру, r~бо 
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Щє.7 не бул~:J. цоведена до поверхні nіс:ку, 6уло nомітно дві неве.лич:к:t. 
темні nлями. Підчас розчист:ки nерш~ї з них~ було виявлено дитяче ло
ховання, від я:кого збереглася гор~шня частина :кістя:к~, долішня вае 
раніше n~~ла десь· під :кручу. На глибині від зональної поверхні 2 мтр. 
леЗав,кістя:к ~івчини років' :коло 10, на спині у виnростаному стані, го
ловою на захід. Н& гру .,ях - 2 великих намистини . Одна - звичанна хаJt
цедонова, ?~руга - Шl(..тrянє., темна. Ра . щ ... ;:; бусє.:kl~ '- малень:ке м~дне зі
дерце, цилін ~ричної q.юрни, з обручем у основи. l3иоС'ч~нь відерця - · 13 
мм., Коло :кісто:к чербnе. - незt-лич:ка сіраглиняна мис:ке. звиче.І~ної уор и • 

.J;руге nохоза:а:ня по лінії :кручі на п:L.u~ar-ь Е::ї..д nершого на 15 ~тр 
Тут ВІ явився на тій жє глибині і в такому ж стані кістяк :..,із :v,н:ки 
між 1-2 роками. На :кіст:ках запястя лівої ру:ки - бранзолет:ка з мідного 
дроту дія~ . 4 см., мі~~ суглобами пальців - мі""нс І<іJІьце. На грудях -
в~лика бусина з бурштину та.' мідне ві,..~,ерцс. з ,цуж:кою, в 4:ормі стят'-'ГО 
конуса, nоширення~: , о ":_олу. височінь відерц.s:- - 11 мм . Тє.l::Жб хс.лцє 10-
новиtl дар:мовіс GроблєниІtІ з велиІ<о~ :t:r.:м:истини, D дірку якnї rн~а~жоно 
тон:киh мідний дріт, скручениі~ зна,щору nетtлькою. Серед цих речє:. знс.
ходизс.я та:ко::< а1-..rулет у вигляді фалюса, з блє.китної Е.г:шетсь:кої сма..JІь
ти. Амулет скла,~аетЬсF. ~ nент~ль~и для nідвішування, що зливе.sться з 
орнаментазаною основою в вигляді :маюіtе.та~ Ві,ТJ: основи униз i~ti реалі- . 
~т~-:чsс ::зиобра.Жєння фалюаа . Однr: бічна r~еталь зі,..,6ита ще в авн~ чє.си. 
vагr. л::.нБ. довжина s,мулєта - 22 мм. Аl~улети цього тиnа - добре :::~домі в 
е.нтичніЗ ~ультурі. Hh nраві~" ~лючиці кіст.я:к'-', левала розстібнутl' фі
була 3::Jичнr:ного тип"r, дошкиною 4, 3 01~. О~исью мі;:;і :зі , фі бу JІи nосt.ар
бовано ключицю. Біл~ голови знадзору- ~ ШМРтки ду"е мягкої, тон:ко 
структурної крє .:.и . Спt:;ціяльно приготовнна, 1, ожливо шляхu:м nepen лу 
дуже мягка, ,..,обірнг кренда, оч с;:sи~~юши вжианлася ,....ля Н!Н5ілю~~ння об
личчя. Те.кі ж са:м:і шматки крей.'~И зустріча.JІися і в nохованнях дороолих 
2інок . !.о&Лизо, що з 'ОО:=иальованнЯ:м: обличчя nов,язуєт.ься і ро'!<Qва nо
роІІІRувата масе., . .яку б;~ ло знайдено при одному nоруинованої~ .іночоw.у 
nохованні. На з:аича.f(. розt~є...льовуванr.:я обличчя нt:: т:.льRи ~інк'· ~.[И n 1 ч:о
лов~ка:ми у 13ар::зь.рських но.ро;,;і:а, зо:кре~а у сармат~в, указуо _. лініп . 

· В цих д;Ит.ячих. nохоие.ннях, Ьсо6люзо :з другону , І~з.е на~зsича· .uи~ 
інт.:~рес за.:;·ованн.s= з 1..,алимИ .~івЧu.ткам .. а Н:а..3:ьt. иснu річсІ•., що у.s::;влs=ють со
бою атр~6ути ,,ороGлих , само замужніх >:;tінок. Очі,;.L.JИ.lІЯЧЮі - це rзираз ста
діяльно ьласти~ого наро~ам рсвого світу уявлоння та обрhнУ ~ніціяції 1 
nри я:кому с~~єрть ;~івчини розглs:.дє.sться я~о nєрехі;... l.J.O не.ст~тnної стате 
-Бl~ової стадії, тобто шлюбу. Чr...рt::з те обря,"~ nоховання nо.~еr,лої " івчи
ни відnравля~ться яко її шлюб, з відпозідвою символикою~ oh~Jii відєр 
в tf·Opмi д&.рмовісів :::; !с..ьшл:у разі - символізують nрацю дорослої ·:d.н.ки •. 
Зсрс, з у осєтин нє Пів:rічному 1\а.з:ка зі, E~.si ть маленько:·у х.лоnцеDі не 
дозвол.яєтьс~- нt:; тільки нvсти, а також хочби nідняти з зе1мі 6уць яІ<у 
nосудину. Во НОllісння zоди есть nраця викJІючно жіноча.. J3t:;Лі~кі фібу;s:и , 
та одинокі екзv(мnляри золиких намистив - симІ>олі~уют.ь у~ранн~ та nри
:краси ЗЕ,:-.1ужньої жінки та.кож .nR і :крейда для наб~люваннБ оСSJІич:чя. Фа

лі чни~ · аму лет -ворожб~ та сим.r.золі:ка на многоnлідніс'І.ь ,яка на в:і.дn "'
відні::- стадії л:t>дського розвитку,длs:- замужньої жін:ки - грала виріmє.JІ~
ну poJIIO. ,L.,ССИТЬ ЗГІ?Д'ЄТИ nриклади з Біблії. ПРдібні амулети одя:гаJІИ'СЯ 
на ~нку nідчаа її ~иходу заміж. Між іншm! Dищсзгада~и~ обряд ініц1-
яці~ - nохорон дівчини Б ~ормі вінчGння, задоржаDся · на УІ<раїні ще 
У 19 сторіччі і оnисани1 • .3 у~раїнсь:кій художній. літ10ратурі . /5/ 

Ці д.:::::"'. дИТі.іЧі noxOjJt1ння, що з6 .... р.:зглися хоч нu nоло::злну, що їх 
д~велос ~=" дослідити , s::к і nосуд з зерном та дuякі іШІІі знь.хід:ки,дають. 
Цl.R UDИ1-l та рідкий матеріял до релігі~1ни~ у.:1Dлень т:... культіL саркатоь
ких ПЛІЗМін, що досі нам були на:зідомі .. 
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Да~ьшими nакят~tами Н.ГнилозськоІ ~т~пи, есть за~ШRи nоселень 
від чj зантійськоrо .часу ,з тому числі слозянського. Оnис цих nамят он 
.6у;ц!3 У1~ іщени~ ~ настуnних студіях. 

З ЕИЧ(енаведених знаХідоR на н.rни.п:оsс9J<ому неRроnолі, що було 
Ух зібрано лише ва коротRі та нечасті відвідування нарьєріз та неве
JІИЧІ<і ДОСJІlДИ Tau nереведені, :SYiдRO OCJClJIЬRИ матеріяли НеRрОПОЛіБ · .Я.К 
і вз~ алі, 61.n:ьш чис~еині, нращої цілості та мають и~аІ<ший добір,ніа 
матеріяли: тієJ: Ж Іtультури з посеJІення. AJie ж і !t: .. атеріsми сел~ща,nр.v. 
:всьому Ух неnоказо:а омуо' вигляді, да.ють на~.:sажнійш:L. вкаЗівни: що до хs.
ранте9У та ВУ-І'ЛЯду саl.:ог о сел:rща , госnодарсr ве., виробництва та nобу
ту сан:их ме~.а.нц:tзw ОтЖе ра:зо::,~ ці д.ві категорії матеріялів, одні так 
би мояити святочні та ідеологічні; дру~ . буденні та робочі,доnов
НЮІ01'Ь t>дне. одну, та дають змогу nовніше peRoнcr рувати сар;._ат сьRий nе
ріод :в нашіИ lсторіУ, досить - ва ."2Ниії•, nроте зовсім не :еивчениtі~ 

В у д і в н и ц т :е о с е л и щ а • Будівельні залиШRи, ра
зом з кухоЕщши nоІ<идьюнm~ окJІадають собою основну масу нуль турних 
пr.шладіD оарма тського nооеJІення. Велика :кількість намн.я-дикуна, ино·· · 

' д:t об',~еса.ноt"'о ..: зали1Ь<и · очагів та :мурів• ІіІари горілого, рідше зот·· 
лізшого очерету, 1 sеЛиR~ :кіл~Rість уламків обnаленоr nідча с noж~z 
1'"1ин.тrої о6назІ<и стін, о . .відтисками або ціJІИМИ стеблами очерету" ма
Gані долівкиj завтовШJ<и ~о іо ом., рештRи обго·рілих . еrовnців ді~ме
•х•ро·,r ДО б см .. Rоничні яwи обnаJІені всередині, госnодарчого nризначеи
!іf~ ~~ · nечі особ.Тіи:вого· тиnу. Такі ерхеологічні м:атері.яли маето для ре-
1--:)хІОТ l7Rції са.руатсьІ<ого укrуіnле'fіого торговельна-nr·о:мислового noce·· 
леннS? nерших сторіч нової 'доб и. Бf;Т'А.ТО до цих матері.ялів ~одають та
х~о:k зислlди робlт АФМіJІлера не. 1\об.яІ<о:ао:иу. г.ороІщщі з Р•Рс.1g2З~·27. На 
rrідста.ві Е.юіх цих даних, Н. Гни.ловсьІ< е селище ,як т~-шове для цілої 
низн и 1·tших же'селищ того х~ часу, nо:s".Рзаних з Таааіоом~ ло:ю! що мож
на реконстр,уювs ти$ не виходячи зе. межі :еІ"Иач~ні d:а.І<тичн:vп.: маw ріл..,"\ОІІ 
?:а нс./бли.п:, 'trими аналогіями,. в слі,дуючому виглr:ді. • 

При зш-,ді баJU<и :КульбаRово-~ в долину р.М.дінця, JІівий високий 
бФ:{НН1 ба.'ІІ<И YF-ЗJUts собою високу кручу в формі pora., або мисR&. Той 
ниоок Сі ув відокремJІени~ від суходолу викоnаною людьми 1.,либ о кою та ши
роІ~Ою вй~мщю • .В таRий оnосіб містина, SJІ;>.,.чна :аід nрироди дл.я захи •.• 
оту;буд~ ще біJІьш nристосован~ на ~ортецю~ На nлаокій верховині гори, 
те.кЬж штучно з~і ;~Н.:.ні.а буJ.Іо nобудовано ~в.ердиню,s:.:нв. . cRJiaдaJiac.si з ви~ 
OOI·:or•o зЕJМJІяt!ого валу обведеного Зовні rли6 ОІ<ЮА ровам. ФОртеця маJІе. . 
праrш.д:ьrrу сf:орму zсзадрата, в чому видRО вже вплив грецької :куJІьтури0 
По e..нa.l!(Jl•),ї з іІшrи:ми унріnлення:ми, те. виходячи з nлощі верховини І'О• 
ри, треб а думати, що бін твердині мав до 150 мтр. довжини. Rам"яних 
мурів ш~. взле.х очевидяч-ки Jie буJІо і можн,а ду:мат~, що .замісщь них, як 
j 110 ltr;,r-J !?.ЧИX с ·.rаницях ПОНИЗЗF. Дону' аж до І :кінця ~ 1.8_ ст а, отояли турио 
Т~тра рсн~л;шс я в 'l'О.й сnосіб, що на ваJ!У ставилис~; р~внобіжно д13а Ря·~ 
Д);І 'Х'!-Шlв;о~ r!JLe'reниx · з вербо~озу. ОутичRи між тинами за,;иnе.лися: та за
би:за.лис:я зтл:лею.. Фортеця мuа один вихід - брам~' що . виходила на nів
Дf.Ні'й, до річRИо Від бре.ми до ріки вів и:JІЯх-nроко~аний в горі nоложи-

. с~~ю~ J-зпіз~ В цьому невеличкому а:кроnолі С?середІ<овою че.с·rиноЮ бyJ,rn 
nлоm&•ма~дану на я~<ому відбува~иоя.не.)однl зібра~н.я! ~ультові відn9а
ВБ r. 7n ~ор~і~Л9 під чао nриtзду нурців. Навкруrи маидануmе.хадиJІооh 
R~·Jt;:.liц:'\ 1\а:мяних будіаель 0 'Ті будівлі МаJІИ nроотакутну ФоРІfУ і була 
ак;rє..до:Іі з каменю-дикуну, на rлині, що д./!Я цьоl"о круто мlсиJІааь 'l' а · 
фо:рму:sєtласа у вигляді нруrJІих, rрубих млинцівQ Піа .. !е;r складення с.тін 6 
rли_назr, ж за ~ ивалиаь nрозори ).(~ R&мен:ем, то~і вон~ обмазуnалис.я евад
вору і о ссре~инио для CSiJiьшor иіцнооті ріжни кам яниць снладе.Jtиоr{ 3 
nлac:~ROI'O, ~еоаноІ'О no Двох ребрах nід nро о~ им нутоt{ - ~ам~ню0 та~а 
~yдiDJI!I I<OHOTPYl<TИBliO BiдdИJ38.JlQ ПрИН:ЦіП буд~1ШИЦТВВ. 3~ИЧ&ЙН~.Х l<Y;>eHiD, 
Б nю:.Lx о~:t1.:и робилися з очерету оФ .. ',азаноrо l"JЦІHOJD, . а no pil:l<ax ~та.вп
JШGR деревяні стовnи. 1Uei~ принцип з бер еl" .е.зся, між ll_ШІИМ1 і в У~<ра~ноь
кому uародnьому будівництві а• до наших часі~, і eol ХАТИ роб~еnі 3 

• 

• 
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хмизу або рештоDення мали no ріжках стовпи, що а~алися "сохи"./7/ 
Оnисані вище кам"яниці в акроnолі були вкриті nлac~oD грецькою черепи
цею, nр4rчому дах був nо.ло':І.{истий. Судячи по :канавах від фу.ндаwеитіа :: 
Танаї~оь:кому акроnолі, :кам"яниці були неве~и:кі, рідко nере6іАьшуючи 
розміри 4 х 6 мтр • .h.аw"яниці ті :ма.п:и громадське nри~начення - J<ульто
тове, УР.f..дове,, :молиrиво госnодарське, яко с:к.леnи до зброї, або я:коl"ось . 
:краму. В а.1<роnолі ж nроживали: :князь-архонт сеJІища, :ногло бути ще й 
найбільш заможний еJІем~нт населення т~ вищі урядовці. Сюди,в &:кDоnі.ль 
збігалося в се населення містечка, nі~чв.с небезnеки. - ~ 

Сх~~я гоnи, особливо nі9денний та nівнічни~ , були незsичєLно 
Густо з.криті ХВ.Т:КВ.}lИ, ЩО Т~ТJІИJІИСЯ аж nід самі стіни акроnоJІю. в тих 
хатках nроживала ~ся маса насе~ення. То були nареважно неоеличкі ку
рені, _ З nлощею ,:J; O .3.- Х 4 1-!сТр . До.ІІіВІ<В. :куренів була ГJІИНОбЛТНВ. 1 час Від 
часу nід~& зувалась, через те деходила грубіні б±льш 10 о~. По ріжнах 
:курен.с були за:..;оnані ;J.ерев.лРні сто:аnці, діяметром ~ о 10 ow. Стіни сІ<л&
далися з ш~ру очерету, nоставленого сторч віА стовnа до стовnа. Очерет 
СSув густо .. 6бмазаний г.линою з1-:ад~ору і зсередини. ~і оторч nостаwtево
го очерету , і за~)аз Dоблятьс.FJ. в станиці огорожі між сади6аl~и, тr.. тmа
часові :К.J рені no місцях рибе..льства :s г~1РJІ&Х. Пор:.внюючи ЦО ЦИХ оперу.:;, 
треба дуv&ти , ~о ст{ни сар~атсь:ких :куренів були nересічво 1,5 мтр . 
заа:sішmи. Та:кож зустрічалися ~урені, в яких стіни бу.ІІи плетані 3 зер
бо.лvзу. Стелі в :курені не було. Стріха на курені була з очерету, у зи
гл.яЦ високого :конv са. ПосеDедині хати знахоJ;.:н:ося очs.г - ха ·<ищ~ с:к.ІІа
дена з кеменю-ди:ку~у. Печей .. з ди:маре1~ - ще в;е було і ди ... зихо ~;·~- ~r .... ве
рі. В~уті куреня була виконана m~a Rоничноt форми, глибино~ 1 мтр ., 
горло якої ~асу.залоср зверху nласким RЮ.й:ене~. JU.ra була об~кG.ЗЄ.Б?. rли
ною Т Е! :aJlnaлeв:a в середині і D ній держали збіжжя, або риб солену, 
абс. сушену. lіього тпnу ями о6ов".язко:ві по :scix селищах і nізнішого 
візант~йського часу, :ко.ли вони бу~ають і більшого розміру, до 2 · тр. 
У глиб. В грвцьRих селах n• Ка.ІІМіюсу та:кі ями госnодарчого nризнs.чев
ня, держа.лися аж до нt;mог ~о~ чє.су. ~ос~ть рідко, а.ле зуаrрічllлися бу
дівлі И R.IY гл ого nлану. А.J(іллер зна.йшовзаJІИІІП<и круглого ···итла, rtopy-ч 
з nроото:кутними, Е сарматоь1<ому се.лиші Rобя:кова городища /8/. n.Іl'уль~ 
досJІід:~:ае.s рештю~ к уr.лог• ·v.итле. дію! . З, 9 :мтр . на сарна т с~J<ому горо
.:.ищі Kc.pa-~ro~e СSі.ля Евnаторі 1:. /9/ ~. J.арv.а~оьке круг;;rе ша;-:. о ~Об,Рє.~ено 
на нacTlH.El. росnисі 3 :ката:комбнlи .. :огилJ. Анq:еотерlя :::: I\t.pЧJ../10/ 
.Відт&:к . :ІА:ожемо ск а::~ ати, що сар:мати :кочові, що жили з к!)у.г.ІІих шз.трах , 
перехо...;,ячи .~о ХJІіборобстаа та осілого .життя, nід вnливо грацької :куль
тури ТЕ. нози.л умов rз:иробництьа , nереходили ~азо~: з тю; ." о n~оtоJ<утних 
будівель , алs і~ :круглі, в якості рудимент із , ,...,в )··:с.лисЕ :з незеJІИкі11 
Rількооті_. та потроху зникали. ~z.ерт~ючися D цьому пv.танн.і 1 .. 0 · етноrрu-
фі ї, знс.хо~оі, . о :круглі будівлі nлетенl з .веJ?б ол озу ,у. e.6xo.~i:s, осе:ин 
на ПівР. ЧЕОl.Сі .Кавказі,- та у доноьких :кезаRlЕ. Але тl. CSyдl.Do~'Ii :ззе н:t:ко
JІИ не бувають житловими, JІише госnодарчого nризначення. ~ідТQК uо3На 
ду:ма ти, що і :J ес і лих .сарма ті а , тю.~ разом і D .н . Г~и.лозському сеJІ.Ищі, 
:круглі будівлі були госnодарчини сnорудами. Не.явнlсть :&е госnо~е.рчи.х 
будіDель н~ селищі - не nідлягав сумніву, бо зустріа~еuо з йоrо Rу~ь
турних шарах тя~і та зелv.Rі :камяні зернотерки, жорна , тяг~рі sід сі
тон ТО ЩО. 39.~ \ЯКZ '(У~е МS.ЛИМ розміраМ >ІСИТЛО::JИХ СПоруд- !.JOe це І"ООПО
да.рче знєфя~ ~.з; я nерех~вувє..лос'я :е сnеціяльних nриміщеннях. Ts. буJІи і 
д·ереЕІJІsпrі n .. 'r.fГИ, ткє.ц~:кі sеротати, висіли сітки - то що. А1< б~r де з:яз
не.на н:;;.рзність сЕНіських сDинеи, то останні могJtи Тб.І<О:аt :;'одитисs:: .11mпе 
'!з У1v1овах котухозого їх утримання. 

. Знадвору ж, soDнi куренів, знахедилиоh с в о 8 р і д Р. і п е-
ч 1, ви:коnЕtні в зеМJІ1, в q:.орні груші. TE.t<i nеч~ зие.хо."'z.лисs:r :з н .rни.JІов · 
сь:ко:ну се~ищі, .ак і ІЗ КобякоDоМJт. А.М~мер до-в1.в, що ті nечі npt.:.И.U 
для nечіння Х.JІіба~ і зараз 1аки ж onui печі "тондр" еzи~зютьоя ~ое-
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тин. Б та~ій печі-?ч1 роGs~адавться багаття 'і я~ вже дуже розпечуть• 
ся 1! стін~и- ~о них притуляють uлинці, роз~ачані з ~nуто зRміша~оrо 
тіста. tаRий хліб у осетин робиться з Rукурудзяного борошна і : зветь
ся "чуреR", у грузин з nшаничного і зветься "лаваш". Сариати робили 
свої "чурею-rl! з nроояного борошна , з якого і з араз печуть ХJІіб no де.
яких місцях ~~гестану . 

Будівлі в сеJІищі, за О6}е~енністю nлощі no схилах гори,та nраг
ненням nрибJІи ити ся до стін укріnлбння, були розташовані дуже тіон·о 
і без ніsп<ОГС! лє. ду • .Вулиць не було, лише вузенькі стежки nоміж будіD
лями. Такі розкидані но nід~и~еннях хати , б е з ніякої оріентації та 
огорожі, мо>t<на nобачити ·за.ре.з но ,:.J.онських стан~ця1:., розташованих на 
nіскуватих .~учугурах. 

Нв. n ізн1ч від селища , на ЯRИХ 300 мтр ., :s тій )!Се Р.уль~q'(оsі~ 
бмці, знаходиться велика криниця, з чудовою холодною водою. Ету>чне 
освітлею~я буJІо досить розвина не в селmці, за що свідчить зелиRа RіJІь
Rість :к с. ганціЕ . ~авдяюІ f:: ~г-альниму:мовам , · в селищі нерідRо трЕшлялися 
пожежі, зід яких сеJІище зигор~ло до тла. За це сві~чать цілі горілі 
шари будівельних та культурних залишкіD 1 відслоненнях селища . Але за
вдяки nростот~ будівель та невеликі~· Еі.ль:кості потрібного :матеріялу, 
селищЕ! ш:sид:ко відбудовува.7rося .на тоЕу ж оаЕому місці, до настуnної по-
жежі. 

Г о с n о ~ а р ч и й і н й е н т а р с е л и щ а - іелиRа 
сила nосуду імnортного т є. :місцевого :аиробу /з Танаіr1і/~ каІ'анці, 
ткацькі зершати, та ве~етена, кам"я~і жорна та зернотерки, на я:Rих 
обрущу вали просо. А.Міллер nри однону nохозанні D Н.ГJ:Іиловськону не-· 
краполі знайшо:з залізниt серп. Від знарядь до оранки зенJІі - не .лиши
лося: з е.л:иІ!іР.і::::., які б nозинні були JfИШитися.-, як би те -знаряддя :маJІе Уе
тал.еві ч 9. стини. ЗJЗажуючи тю~ож H!Ol рідRі сть та цінність заліза, А.Мі.JІ
лер Г!lдав, що сариати :ажиDали дєр езрного nлуга. Сіялася nшениця на ви
віз, та більша частіша npoca npo себе, що уя~ляло собою національну 
сарматську стрє.::зу. 1{ульт:изувє,лис.я. т а:кож гречка та. щириц~. За першу ду
ме.ли досі, що її було nереве зено до Евроnи лише nloл~ Бlдкриття А1!ери
ки. теnер ·сs!'lчимо, шо с сtрv..ати nринесJІИ гречку~ очави....ячк'и із Середньої 
Азії до у:країнських ст enia 1 ,~але :ко раніше. Що до щириці, то зона і за
рє.з Dикористо:::зувться в як ост 1. . хлібної рослини, в Індії. 

Тканини ткалисh так з воDни,як і з nосионі. Насіння Rоноплі ди
иої.t u культурної, маh~е не відріжняються, як і с~:мі росJІини,черєз те 
не можено тІJердити 'І!и сіяли zе.р.мати , коноnJІІО, чn Hl.. Але дик~ї СSул.о 
стільки, що-її ·м~,буть nо.rзністю вистарчало на го~~од~рчі nотре.би. з 
:конопляного nря~иза nрялися: та суR алися У вели~lи RlЛькості, nотрібне 
~о рибRльського сіткозого nриладдя,- нитки, пасми, nожилиЕ~ , шворки, 
шнури і т.п. · · 

.Рибальство грало чима.лу роJІю в госnо.:;;арстві і рибу ловили не 
тільки ~ля власного вжитку , GЛе й на eRcnopт, за щ? згадують і антич-
ні письменники. Рибалили в основному сітками н~;рухомими,що ними пере
тинали дінець н~ ніч, та Dоло~уШР.ми,які тягали У день. Дуже велиRу ри- , 
бину 6иJІи ~ротиками . 

Зю:,чну роJІю 13. госnо;-:;нрстві грало т в.ко'К те~~- ~нництво,~ке. мaJIQ 
такоЖ в яRі~ сь У ірі товаровий xq,paRт ер •. П~рше Мl.сце в гуртl нaлe"Jta
JIO ~івцям, ї.;г.ЛіJ<оров :м тн вQла:м , ще далl - коням, на останньому місці 
- пси, яких буJІа ';fуже велиJ<а си.ле., eJie роЛ$і - доnш4:огова . Зі ШRір ро
би~~ ОДЯГ TR ВЗУТТЯ:, 3 ВОВНИ - ТRQНИНИ, З МОJІОК З - СИр Т а КУМИС. 

Заздя:ки госnодарст~у, в яRому ~сновні гаJІузі nолеводства,оJ<оте.р-

" 
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ства та рибr.льстве. було ро~аинь:но до тозарового ступеня, nоJІЮ:аанн.я 

не ;г ~о зн"чно ї ррлі, лишє -. опом:і.чно:го, н11т ~трF...льного гос nо -_ ::рства 
для власного з t~тку . Полюв~ли зn J опомоrою стріл, ~ротzкіз т ~ uсів, 
здебільnюго rrc~ ;•,иР:их сзине .. , числ(:)нні т абую· яках _..;ов Е'. ЛР.ся no неог- · 
Л9дних оч ~~р6тr.х т п_ 6лукsнх .ионських гирл .. П оJІЮ.з ,:. ли ., по стеnах не. 
дИКИЛ ROHe ~. -тapn· .ні в 1 C<'. .. Г 'l.RiD ТС :_ ,:,у ,J.3.Ri В 1 RiCTRИ .ЯRИХ TaRO:;c ЗНа!і
Д5НО в noi<лr,_-::;rcx селип~r. • 

. , 
~о до L ~ т р о n о л о г и ч н о г о с І< л ~ ~ у , то з цьо-

му Зl -~ НО· ТІ;; ННЮ Ct't pM[~ TИ були ТИПОВИМИ ін,....,о-~р ~:І..НЦЯ ·v. :j_ НQ.v1біЛЬШ СКИ4С.
ЛЛСЯ ш. Т;.')Перішніх кур;~ів ~- 6 о ін~усів, нr.щє , , кі;з б р· .;<.J""r .. ~~.LЗ . J~рб ,,..ньо
го зросту, Rp ем '' язні, з rзе;ликим орлячим носо:r:, зони 1-•~.ли .: лбньRі 
~итиц~ pyR 1 ЧІ:'-рез що Ухнr: ручн11 зб ;-оя- г:vщ.::·~.ли , .як і з ст · ро ...: R:ані:х 
lH!~YClЗ, :;зідбИ:Вf'.ЄТЬСЯ ОСТіЛЬІ<И МНЛИМ ,_j,&p:~<. I<01~, ШО НС. НЬО:- .у Н ь ~:_:і
ЩРЄТЬС.Я рку:"'. сучr~ сНОГО ьвропеRЦЯ е - ~ИКИ1J ВИГЛ>і:· H r, '_.,[,_з ·-.ли 0~-і)} :[ Т .?. ' • 
штучно- :;єq:op.rv:oз . ні з мслих літ голо зи , що м·"'..ли фор •. .'f зи а:> І< ого KOJ::.:rc~. 
з заоRрJrгленою веDховиною , або В :ііі сувал:v.ся в Б &.дзвv.:ча.lнz~. спосіб на
В<?Rоси назад та вГору • ..J,е с}-ормовані · сарнатс :ькі череп:v. ві ,;.;. о? · :_ з Пів
Нl~ного Кавказ:r те. Кри:<у . у Надволзьких сар~·а.т _ :а-кочовv.ків це~ зви
чаі~ ::..rав ве.лине розповсюд:~·енн.я в 3-4 ст. ст. н . д . і та~~ошЕі цосліднюш 
П • Ри:н:ов та П. Рау 1 серед зна:О дених в :~-шгилах І< іст яків налічують ві .а: 
50-70% деформованих че?епів. таки~ же відсоток де - армованих череnів 
2Р-снч-tяся і в наших дослідах на СередньоJо.rу ,!.і.Ону /11/ •. Серед осіл~х 
сарматів Пониз''я Дают це -- звичай очевидно виводився. vе:1ез nогану 

· ціліс~ь к~сток Н.Гни~о9ського некрополя , не~а~ о звідти цілих чере
пів, як і з нsкрополів інших поселень, ЛІіШе деРкі відо ~о сті за роз
І<оnи иогvл бі.л~ городищ, які могли належати :_ RОЧОВ}~:- са_) ~ !ата.: . В 
розкопах п.леонт r.. ~ва JІ:·огильногЬ некрополя '5іля Танаїс ; ' з 4-х цілих 
черепів, один був дее1 орновани11. ,L:,руг~.. деq_ор~:овє.н~. черо:Зп бj-ло зн~ t 
дено в могилі біл.~ щорс,ького Чулека, пору.:~нован2.'-'· п:.дчас nереве.:е нн.я 
~ут залізниці. Треті- ~ - з розкопів могил П.:Криловим 6ілs= сJІ.ИлЬЇНІ<и .. 
Підчас б · дівлі велиRого мосту, через ~он , У березі н~ те,ені м.Ро
стова, біля Те; е-сницького городище., були пору2новані nоховs.н:а:я 1 сеr:е::; 
_яких зна ~.шлосs; 2- деq;-ор1,~ваних череnи, які nотрапили e.::L до Парижу.· 
l:.'la~тьcs:: такса в:!.до';,шсті про зне:хідRУ деформованого черепу на Ко яко
во~'rJ-r городищі. h&ЛриRінці трс:б;:::. згадєти ще де; с;- ор~ ове.нюі череп n мо
гили 1іл.с . -ет . :Ме:Леховсько ї, шо 6дини:: зо всіх 1-:ае нayROBИl'l оnис /12/. 

/.8ідоні rr,e деtорм:о.аані череnи, з:нахідок нє. НиЖньо~~ ..... оні, раннє-брон
зової доб и , які F- тут не н~зо>к,у./ 

У б р а Н Н Я с & р М а Т С Ь К И Х Ж і Н О К 1 nR ТО МОЖ!Іа 
думати , скJ!і::..J;алося в ооновно>·fУ з довгої сорочRи з щ:юстою розnіркою 
пазухи, на nраво~-'-=' nлечі, що зs.nинє.лася фібJтлою. Сорочка оздоблене. 
вишив?.юшми , о6Ш.7Іаго обшиті nацьорками. н~ іі!ИЇ - нш~: исто з с,~·~тлетr.ми 
та JІЮСт~рко нє, шнурку, не. р~rкєх мідні бранзалети та кільця. t 

Ч о л о в 2. ч и й о д я г скл~дався з СО1ОЧRи, зверх яко~ 

одБгалє:. ся короткs :куртка підперезс..н~. ремінним пасо1~. На n:::ai висіJІи 
- точ;rл:,ни_- брус ,кD есало то. кремінь в міхурІ<у. На .:rог .х - довгі Ш'l'~
ни ~ с-.пр · влєні унизу в І<оротеньRі чобітки ~Gз підопзи, nератягнуті 
рем1.нцем навRруги білs= щи.колотки. Н· плеч1. нrкидс.вс.Е Rоро,:ки:. nлащ

опв.нчР, ЕО З <. сті.б:::вся нr.. пр:::.вом~т плечі сtіjулою. Ііа голсв і - ШJІИR ОR
ругло-Rрнично ї фор ни . ,.:eF-Ki чє.ст v.ни цього одяг r цілУ. о~·~ з ... орег.11иоs:: в 
Г<?рах 1-і.r.вкЕ.зу. в повнощ: бойо:во:му убро.нні-сt р!т::т сидів н··. ~оні в 
Сlдлі ~ стременr. ~и , шо д r в· ло крr.щі умови ~~л.s:; б ою з .кон.я • . ,.:.,овrю: 1~еч 
- до 1 Jrтp . , щоб р~ б ,._ ти пи:мз R5'НЯ, довг -;- в-::;ди кии сnис, на якому бо
нове валізне в1.отр~ сягr..ло до 40 см. В руці - три~( :.в RT а .І<у . Ht.. ~е
бе .одягqв панцир-сорочк.r 5 ., .яку були r.··.ш~ті р:; ДІ< .. tш,н~·. зразок рибя
чої лусш;: , пл-:-.т:.вRи 3 з: лізе r~б о виріз .:.н :+- з рог є: . Н:.. rолові - з~JІіз
ниr~ "'о ...." ЛОЬ' 1 В фораі ШJlИ}(С, • 

.. 



- 20 -

Вліт~у я~ним ранком, з верховини гори, розгортаеться величез
ний Rраевид на доясьR, гирла та займиша. 3 дону та Донцю встае тумак 
та nостуnово виривав перламутравим серnаНІ<ом усю wістину. 3 тієї мря
RИ на горі знову підводяться угору висоні вали з тураwи старого гор•
дища. Вся гора обгортаетьсп Димом, я~~~ валить у відчинені двері с•
тепь нурінів, що nритулились во охил~х до самог~ верху~ Іржання нонеИ 

• . . І 
гав~авня сотень nс~в, мичання череди та меиання овець,зм~ються 3 

· JІюдсьними ~рииаии в одну си11фоні:ю. J-r,ін~и в суnроводі , дітей та собаk 
з амфорами наnлечах, Ідуть до криниці, інші nовертаю~ись nіді~мають~я 
сте~ами угору. Біля куренів жін~и на зерноте~ках ше~етують просоgпе
ретирають його на барошно на ручних жорн~х, 1п.оп.ть т::сто та ~ечуть 
норжі .. чуреRи. Старші nрядуть на.веретенах та .. т'І.fvть на верстатах. Чо
ловіки на річці т~нуть волоиушу та трусять сітки, пересуваючис» на 
довбаних човнах. По степу під •хорон•ю nастухів, чабанів та величез- • 
них вівчаро~ nасуться табуни коней, :ереди .худоби та отари овець. х/ 
повній збрrl, cRarJть на~~руги табуиlв~ виїздять на могили та n~ 
вдиБ.11яютьсs:; в да.леки2 обрій _степу. 

Під той час no дінцю знизу до се.лища nідnливають трієри з Rра
мом. Щоrла на них увішані рядRами/ амфор. На беріг виходять танаітські 
Rynцi - більш заможні та Rультурні, ніж меШRанці селища. !хні невіль
нихи виносять крам з триєр на беріг та навантажують на. мажі з 2-ма ви· 
сокими суцільними кслесаuи. Мажі з крамом, заnряжені волами,із ОRриnом 
nідіймаються no узвозу до акроnоля. Приїзд Rуnців - визначна nодіи;що 
ВИRЛИRає в селР~і сенсацію. На майдав з6ігаеться вся відповідаЛьна · ча
стина населення. Починається обмінна торгів.ля. Посуд, намисr а,~ро:rшо
ві прикраси, вино, масло - 'йдуть за nшеницю~ рибу та шкіри. По заRін-· 
ченні торгу - відбувавться гулянка. Куnців вітає та частує архонт зі 
своїми блианіми. 

Сонце підводиться вище, туман трухлявіє, Заміоть старого сар
матсьного горо~1<а винииав козача станиця в її теnерешньому ·вигляді. 
Навіть неnогані будівлі - вае 30 літ неремонтовав~, усі обідрані, ча-
~~ово розвалені, або з забитими вікнами. Немае Hl табунів коней, ні 
отар овець. Населення - лише самі жінки та д.~.ти. В лаDLіття:х, здича
віЛі та злобні; в наслідок nостійних з.лиднів та недоїдання. Вже й сам 
с1арий nрастарий мертвий ,..:,онець, що отільки бачив на своему віку, не 
хоче дивитися на Take й сnравді всихав • . 

Та:кі то картини можна nобачити ладни:м . літнім ранкоl~ , С:;.tДЮЧИ на 
само~ ~ершну гори над Діапн~, на місці келишнього с~рматсьRого горwд
ка. 

1/ 

2/ 
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олог і.r.: ", ПІ 1 Л~ 1 1937 г. . 
10/ м. PCJ ·l(.6L...::ili . ".Антич·-::r .. Е д е:коративьаF жщ.юnиа> на юге России" • .n.TJiac, 

та6.1r. L 6 .. 
11/ .і1раці у::каза~-. :1 в при::r..-!. 2. 
12/ Не ~:аючИ :моЖJІивості в :.-1ежюс статті. дати nовн:...йшиk оглнд знахідок 

дефор.моsнних сар:шт сЬІ<'НХ череnів на ПQниззі ~ону те ... :искусії до 
цього nита.ння 1 nо:кли:каюся ва відnовідну літературу: 
П.ЛSО:іТЬЕВ. "Археолог r.чесІ<ие разьсRания на .. !есте древн<5го !анаіса 
2 в его Ol<.P естностях 11 - 11 Проnи.лей " 1 ІУ, стр. 5021 LОскза , 1854 r. 
Н.ЕnР;ювк. " Нес:коль~о сло:s о новеtших археологичесRих ЕаходRах в 
Харьковс:ко ~; и материносле.вской губ·" - "Трудь: r:r АрхеС.-10Г~tЧ6СІ<а
го С"езда в Киеве Б 1874 г., т.І. · 
. .!....• АН.Г'-:ИН.І "о дравних йс:куоотвенно-деq:.ормировr.нНЬІх черt~nах,на ~ ден
в:нх в пределах России". - "Извеот ия О-ва любитблей естествознан2я";, 
т. 49, вьш. 4, м. ' . \1887 г. 
А.КfЬІЛОВ. "Сообщение о расІ<оtршх у И.льиНRи".- "Антроnологичесt<nя 
внставка". :МосRва,1!878 г., т.ІІ. 1 

Б •• JfJHMH. 11Аrхеолоуичес:ки е расІ<ОІІRИ ~ разведRи не. Сєв·.кавRазе в 
1927 г. 11 - "Краеведение на Сев.КЕlв." Р.н/д. ,1928 r., tr? 1-2,стр.28. 
} .• ЩУТА. 11Юго-.8ост о1С Росоии в антроnологич.sском отно ~· ении и nyтz 

его изучения". - "Югu-ВосТОR России''· r. н/ ~- '1924 г. ;~ 7. " 
} .• ~ЦУТ.А. "Jj искустваньо-д.ерформированнн:х череnах на ІОго-ВостоJ<е 
Россr·:.и 11 • - "Изваст .иsі ,...,онск.Госуд.Униварс." ,?.нj;:... ,1925 г.кн.УІ.. 
1\ ••• ц~ ТА. 11 ....,е d:ормированньт"· череn из курган є. близь ст .Uелеховской". 
- '''С~~ет ск.К~аезє.д.в ~з.~ерно:\:.Кра~"· Р.н/~.1935 г~ З ,с_тр:бS-72. 
Л.АБ.а.:..rі.. " ...... е~орА<::z·.юваННЬІ.Іl чер~:щ,наАденньтй в RургG.н~О!..! nог:-t:6еюш 
01<0 ... 10 ar. J~І~eJiaXO:ВCl<~~ " • -~БЮJІЛ6ТЄНЬ 0-вс. АНQТОМИІ!! И АнтрОПОJІОГИИ nрИ 
Gев.hа.в .. Гос.Универоитато", вьтn.~. Р.н/.:... 1&2~ г. · 
д.АБА...,А. 11 .-J,'Ь ._ ОD~~озаний череn, зна2дений ко.ло ст.kелвховсь1<ої Пів. 
Кавк.Краю p.i&2?.t' "Антроnологія", ~иїв, 1931 Р• 
Е.ихіИРОВ. 11 06 ~сRу6ст.В~нноtі де -' орь~е ции rоловьr". - "Кря.тRи~ соОС:ща
ния о .4оклr, J.є,х и nолевЬІх иоол~довв.ниях Иіі-Т а Ист.}:.ат.r.:-дьт.АН. 
СССР.", н.-л., 1940, вьш.УІ!І,стр.81. 

В цьо~.rу П()казни:ку на на~едено в :до1юстей npo десtормовані чарбІІІІ 
з хут.Веселого та ст.Грушевсь~ої. 6о ці ч ереnа ~~дноси.л~сь до раивs-
6ронзової д•6и. · 

-----:: :: :-:- ... ---
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УКРАЇНА й КРЮд У 1918 Р• 

І' • 

1 
- До числа nершорядних tІо:к:раїнних" nитань у:країнсь:кої nолітиkи 

. CSyJia сnрава Криму.· Коли у:країнсь:кі війсьІ<а nід nроводом rенера..ла на
тіввn разом з німець:кими очищали УІ<раїну від 6ольшевицьІ<их відділів 
nередові у:країнсь:кі відділи nерейшли Пере:коn, заняли дуЖе важну з • 
стратегічного nогляду станцію ~жан:кой і nQсувались далі на Ои~еро
nоль. Населення радісно вітало свое визволення від большевиць:кого те
рору і до Київа вже виїхали делегації від населення nівнічного Кр~~у 
ррохати npo nрилучення Rримсь:кого nівострова до У:країни. Але тут в 
ніuеЦькіh nолітиці зайшла зміна. У:країнсь:ким віись:ковим частинам на
назано бу,ло :команд;{ючин німець:кими війсь:ками ген.Кошеu зуnинитись ,а 
оноро nотому вони були nримушбні залишитк ' Крим. За У:країною залиши
лась т~льки nівнічна Тавр~я~ Під охороною ні~ців зібрався в Бахчи
сараї 1'Курултай" - татарсь:кий національни.~а сойм nід проводом молодо
го noJilTИ:Кa Сейдамете., алv німці не доnустиJІи тє,тар nеребрати з.ладу 
в hриму, а nередали її nр~дставниІ<ам російсь:кого еле~енту , :котрі й 
Jтворили :крвsве :кримсь:ке nрав~тель~в~ під nровФдом генерала Qу~~:ке
вича. · ~о цього nравительства увійшли nsреважно :колишні знач~ уря
довці царсь:кої Росії: сенатор .А:.А:ю.штович /JІитовсь:кий татарин, маго
мета~rин/, :колишній росіr1ськии посол в L.е.рьгороді н. Чари:ков ,граф та
тіщев, л.~Р.~ман та инші. Осідком nр&вительства зроблено Симфероnоль. 

· Ue ·празитеJІьство випустиJІо 18.червнр, де:кле.рацію, де за~влялось . . , 
що ганерал-лейтенант 2у,ль:ке:аич ,по згодl .. з н1.мец~К:ким :командуваннsnі,бе- ' 
ре на себ& обовязо:к с'+ор-ь.~~rват:и :крю{ сь:ки r1 УР~д·. раеве nравита·.льство 
:Криме. став:ить собі задачею о6ер.::.гати с амост1.Ин1сть :кримсь:кого пів
острова аж до вияснення його міжиароднього становища і занонність ~а 
порядок в :краю"• Оnовішалося ді11сність усіх за:кон~в :кuлишньої ресій
сько~ держаsи, виданих до 25 жовтня 1917 року. Во~ уррдовці мали при

,сягти на вірність :к~аввому правительствуо Установ~я~ись міністерства 
для поряд:кування ріними галузями життя краю. ОnовJ.щаJІася nosнa сво
бода віроісnовідання, головою ж nравооJІавної цер:кви мав стати митро
nоJІіт Криму h :Х.ерсонес~т no :аибору :КрюJ:сь:к~:о собору 11 зат верДжеиюе 
nатріархом uосковсь:ким; відновлял~ся в уо1.й nовноті nраво nриватно~ 
ВJІасностИі установлялося кримсь:ке nідданство. Проголо~уючи nринцип 
nовної свободи дру:ку h зібрань, nравитGльство заявJІяло ,що з огляду 
на трівожни ·1 час воно мусить nо:ки-що ці сво б оди обмежить, для чоге 
установлювалася цензура nреси. ~алі nравительство заявJІ~.ла, що воно 
хоче nристуnити до формуваннякраевої а~мі~ й м~рсь:к~х частин д.ля охо
рони nорядку й зовнішніх границь і над1~ться д1.стати в свое розпо
рядження ч·астину колишнього російського флоту в Севастоnолі. Обіцяло
ся nереведення реформи землеволодіння на основі nарце.ляції зєме.льно
І"е фонду, що належав СеJІЯнсь:кому Бан:ку, заснування вищо~ r,vдової ін
ституції в Kpru.:y. Установлено було краевий npaBІJP /ясно _ СSJІаІ<итний 3 

rерб9м Аерсонес~ у верхнім :куті біля древка/ й державний герб - І"ерб 
КОЛИШНЬОЇ ~азрії. 

' В оСS~ирній декларації ані слова не було.с:казано про національні 
sідносини, npo n~ава ріжних народностей таR >п~аног~ _ no ·сзойому насе
~енню Криму, тіJІь:ки за~начено буJІо, що в сnрав ~ росJ.исекоrо ~равеnи
су~ чи додержуватися ' с'tарого nравоnису, чи nрийняти новий- буде 
ОJСJІи:кано J(ангрес учителів. С:коро в~явиJtооя, шо члени :крим~ь:кого nра
вительства дивJІятьоя на Крим ·s:ri< на1нтеrр~~ьну частину,росJ.йсь:ко~ дер
аази, нотра т іJІьки, тимчасово ~ив~ самосt1ЙНИМ життям, . nоки ~нову не 
аідбудуеться "вдина-неділима РосJ.я''о Про якусь заJІежн~сть в~д Укра
!ви,або nрилу~ення до не~ оnочат:к~ генера4 СуJІькевич і його wіністри 
Ие ХОТіЛИ Й ЧУТИ. • 

І 
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.А:ле У:к:ра~на не :м: оглг з рікти ся hрину . Ht: } • Огла з цілого !;JF.д;J nри
чян : полі1:1ичних - не 6~.-,;~:.?.ючи М"'.ТИ під руRою я:r<и.::А сь Піен:онт для ві~6у
дози sдІ1Еої-ц.::_:;:~ли:.rої Росії ; страт:::г::..чни_?~ - НЕ: r·ожучи залишати нез2..!!.о
мо в чиУх руках Сезsстополь - гю базу ~Лf •країнського fлоту ri клю~ де 
панувЕ~н::.F на 'tіорному ::..юрl; з причин ёт~огl'а~ічних : висqки;. % укра їнсь
Rого нc.ce.'.LSF.H; в Криму: нс:~r)dШТі, чисто ьконо:-::.... чні у~.~ о ви TD.R т .... сно вя
,:;:уть г._ им з ;..·:країною , J[O він сам не J!,;o ··._, п-vщ~ити ··5ез JR; t..їнц.. лк ''!'і..r.:ь
ки ніьє.цьк-: КС1І..t-.~ід:у:За.Ю.f. з·r~тинило похід yr:pa їнських зі .. ~сьr; на Симсtе
роn о.ть , Гет ь:,;:: . .".Б , IIro J.Z..Y-3 тод1 пере:Инsо..а владу , звс-.:;ну::зся ,...,о н:.д<Jцького 
прє.в:ит ·.:; льстз ~ з нотою на; і~1 11 я посл.:t .-~ума , з .Я:l'\і:: ~"ясузе.:s :а~ЛИRб ;:нL.
чіння .u.лs:: .>' Rр'о..їни золодіння .r\римоІ>r l збсрс:.:.сн?..ь в її руках чорно.~орсь
кого ~лота . Ос~ текст цієї ноти : 

І 
ЕRСПvЛ-3НЦіs! 

І 

По.ноз::: Німt..цько.~у ПосJІ::>зі н::-. JКр.:.<їні 
_13Е..рОЕОВі r.он Му! . • 

Приr;·:ш:ючr~ нs. себсі г~дн.:.ст~ Геть:r:з.н>..;. України~ ;-_ поставиз qo6i _ 
завдання Н6 ТіЛЬК? ПOBdpFyT2 ПОр~ДОК і СПОR~ : МОЇ~ бать:к_~ · ині , Украr~і , ' 
ало т~кож допров ... , д::r:-и ї~ ~~о я:к нь.l 'іль ог е . .;;коно~ачного :..:J_;о~~·ту . 
Чесно .:.. отзt ... :~тс ци~· ШJ.І.пхо~ · п:--т.rvючи , я г ~~!".JQ , що відбудовє с;-.. >;:ь: ої з е:кn
ном~чному :sі~ноша~ні , цілко~ нвзал~~Еої ~к)~rнсьхої ~~Р~~з2 , н ~ані , так 
і :МО 1:о: .;, урs:-дозі, TRK с::-..:но і для Ніиеччини <J 6:..тс,ною . Через т-.:- :ко :-не 
зобов 11 яз··ь 1:~, кот').-- "огло б о слаб;~ти ~І)оноv::.ч:с-;е .зн~.чін~- nозст··LОЧО~ 
У:країясьІ:о ї ,._,ор>.-:r-.ви , ц.;;р очило 6 згадаНЮі сп::.льню.• інте_r: есе ~ :2. ~-з.u.~.н
ням . ,Особливv зн::;.ч::..нг.'-. :.:;..~ а::'..д'р одження України полягає в _спраз і у:І с.t
нv влsн.Е її Rордон::.:s , о се6л:1В І"'І п.і вденl·ого, і т~- ки:м чино1· , у во .. 1од ··.ню 
Крю,ю1: . П:;ч~луч t. н:-~ І-\риму r·rє..ло СІ та зн ·:чі:пУs:::: дл.~=r УRрй!::СЬRОЇ ..lор:·з..rзи , 
що вон··. C'y,Jiet 6 зс 66~·Пё)ЧЄR'• продукт· ::-.;и пс;рІ..Іо ї нообхідностч, як сіль , · тю
тюн , ::,l!:iO ·- с·::.до:r:. ·:iu . uдного ті.rrькJ, тютюну r"іставад•t УRР~-їн :... з Криму 
що-~::'..чно ~л~ П6раро6ки н~ сто Rілі.онів рублів . Золодіннг Rр~·ом да~~ 
б ТQко· ~.ш::::лж:вість з=>~· .згти в .Україн~ 6<">.г.:::.то ГГОШtJ.r., О_t:.І Гс-,нізув~.:>:і:и ~-І 
ві а .а:: . ·б уду а~. :З.іlіИ старі Кі_~о-:.Jти . ОпріЧ тогd, :ао.'Іодіючи пів \ t::нни::. 6 .;..ра
г ом R.ри: ::, , Укр',Ї=-"-~ сдарж::~л· , б т:....кі ;J.._,иродні порти , ..... :к .Jv:з· cт ·:> noJrь і 
1'ьодосі,. .Б-с,3 .• рину Укрє.ї.н~. бул~- 6 від Чорного ,:оря . .аідтА±::l , бо аО!':.., 
МОГЛЕ'. 6 ::ю;~ПО:;_J.F.:,:.(іrе.Т:И ТЇ.ЛЬКИ ОДНИlІ' ПОрТО:··~ 'J дИ t.:ОЛЄ ..;J31 , 60 0 сСЕ, ...... ~В- О 
ВЖ6 Пt;;рuг , ·.::<~ На • Такии ЧИНО?-.J. , Ук_:1а їна бе З. г.ри: J СТ !і ТИ Сl-'~.7.ІЬБОЮ Дt:ф:&l 
ВОЮ нь могла 6 і о собл~зо з е:коно~ічБого 6о:ку була 6 нсси~ьною. Та:к •• 
Н6НатураЛЬНО O,j,p:i_ зана від м:Ор.n !о.(у' С И.'Іёl О Ук1: f.. ЇНG. · о6ІJВ 1t ЯЗКОВО ЗСіJІ:ьп.rузс::. 
ТИ стремліннh' до Зи. ~{onлз:trR.:-' ц~ого 1\ .. орськ о г е no6 ьре.:".:.. .. 1, а р~зv. з тни 

_;п ~.~ зста-':1~· 6 :з~гостр&.н,і в..:. .~.r{OC "~-іи: з тією /~~:.-ржа:аою , :котрі:_. 6~І 6. л::> п~ре~u.
ю .• ПОСl.І-;~;.НЕF.' 1\рю.юм . 'І'І-ГН 6iЛЬllid , ШО бУЛО .6 З vТТОГрt14-~1ЧНОГО 60RY HdOFI
pO.BД~.diO.' ЗаСЕ" ·:з~·-"п~ .п n.%.-ОБ!:1НОЇ тата~<}ЬRОЇ :.єр·Т<аsи , 6о ть.т .... ри ск,т:-..:. ... ~~ТІ: 
::ІЄ; 61ЛЬШс 14%. І<рюt:с ького нє. с -sлоНН.f- • ·І . 

.. ~ ···:.1ю ...\YMRy , шо цро6JІ~;;}, а споRОЮ ~:-і ж поо;цшо:кт...-tш дар .:с.:s:.... ... ш н.:. бу-
де. рОЗ:а 11 .нJ....,р<:.t і Цією r,t)БГОЛ:_ТНЬОЮ Ні HQE і ·~оку дЛБ rі~.~GЧЧИН>f Ь..ЛО 6 
.наі16 ільшЕJ ·з начі-=::':1::- В:jб т-... п-s р dт:Wрити так~ ста:sовише , Roтps пр!~з 11 ;:з~ло 
6 с и:мш: тії у:крс.їноьRого ··: pO~'Jr де Ні~·~.сЧЧИ)1И ,Українську ..... ap~l:l:a:J зpw6~~Jlw 
----- ------

/ Xr ::;1 , 11~ н~ C6.7J:ё;;'!--..Er 3 ЕвпЕ.ТuрійськОl·'.У повіті , 22%.а Il·.•J.> ~оnсьІ<О~-~у . П--;'епи~ 
1897 poRy ~,-становzв числ.о уRраїнців У Крим.'f н~ 65 . ()~.) . ?c~y.li ться , 
з д:::__. снасті Ї"'{ було бі..71ьJ.::~ , : ТУ1'. n:.tчd =' 1918 Р • ;::ив .: .• • Кор,... 6 · , 
Тt::р:~то11ія l насt...т.:s~-::.~ Ук-сз.їн:. , 3і ·:,онь , 1918 . І . Rри.Dч;;ш~о . ~бірн?.!< 
С Т~ТИСТ!~ЧЕИХ В.lЦО:,!ОСТ" ПО на;о ?.НЬОМУ ГОСnОдt..рСТЗУ Укр.аlНИ е 
Київ , 1v20 . · 
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6 :міцним і вірвин союзпин ом Ні:r..іецпЕої держави на. ~авжди, не :з:ає.):саючи 
ни 1:а116утні інт.~рю:щіональні :ко~ ... rб і.наці ~. 

. " . 
3 ПИТ <·'Н.R.r;.м nрил;тчєн::-::.Е~.риму , тісно зв~зане nит ання · про Чорноморо~-

Еий q·лот. 3 :;:зі.:сьі\озого погл.r.. ду. н~:: 1-.нs цей ~ ло~ 'f:адно ї цінности ;:J;Jiя: Ні-
'· ~еччини чере:з зе.стар іли.и ~ого тиn , "_;ля УЕра їни 1~ · ПОG6нвленнs; :ї цьог~ 
ФЛС?ТУ 6-у·ло 1'5 6олючп:м уДаром,.я.:кий 6и вразив поч~'ття націона.'!ьної гордо
сти цілоrо ~сраУьсьЕого народу. ~ гадаю , ·щ~ з цьому питанні Ен і в 
справі стзоре:н.п.;· уЕраїнсь:кої арнії, інтере си УЕраїЕ сь:r:ої державz від
nовідають пам~.рам і цілям НімецьЕ·"'Ї ,~ч\3ржаьи , 

то~.іу ЩО я ТіЛЬЕИ з :НЕ:Дt1З.НЬ ОГО •Ч9.СУ Держу БЛЄ.,J;у" ::з своїх РУЕах, 
звич.:..:;.но , s;: р::; можу вюшгати 6 є: зйажної в-іри до себе і д о новего уряду. 
ЧЕ:раз ~ь ~озволяю no6i виЕогистати Цб~ Е~nадох,що6 ще раз виразно за~
вити, що s:.: :sважв.ю нсобхіщпrн для добра :моєї бать:ківщини-;,.'1\р~ їни zти НЄ:-. . . \ похитн~ ч~сно ::. отв с:;_rт о рука в ру:ку . з. НJ.J.А:аччи~ою 1. ще я бачу :::з ~ііі ,..,рі-
ентаціl. МJ.цну підставу для до6ро6уТ'J' 1.

1 
дл~ }Саrібут:-іьог-а> р.озцв1.ту ціЛІ"\Г'"' 

у:країнського НЕраду . Ці 'кр они, FR i я :. ні!'~ ур.ГJ; ~ · з ють намір зробити, 
. доведуть .r:еnохитн'.ст ь ~·ого n~рє:конання . 

l\1ані стали :з:д омі с"'< с. ]:ги ' і бг зпідстє:ані _чут:ки , яІ<і ловстаЛЕ nід 
впливом н .::~j·· лівіших nарт і!::! Ні~tеччzни , на ПОNІЕди :котрих вnли:-:ули неnра
вдиві інq .ормації і пр.опаг!:R ::l'l. у:кра'інсь.юrх соція.лістичапх ·nарті:Н,яr<і 
ДС.ЮТЬ :8;іЛRО:М q.~і..JІЬШИВ6 OCBiTJIEmHЯ Зр06ЛЄНИМ МНо'Ю . ЗRXOДLlM,I(Ol;p.:. :а діl1-
СНОСТі Ішють ш, меті тільюі д.обро у:к_раїнсь:кого народу. · 

/ 

.н nід:крг ~люю що раз ,шо s; і :rv:i •. уряд тіл.ь1<и ;J,.JIЯ тоГо БЗР-.'11' ~" 
ОБО ЇХ ру:к Б.JІ :~ ~у 1 ЩОб ГОСПО;.;.арсЬRО::>.іу І':, ГрОІ :а.Ц СЬRО~:у Ж.4ТТЮ Заб 6ЗПGЧ:ИТИ 
вільний розви'тб:>.к під гарант ією . :-.ого полі т.ичr~х J. грем~л.сьІ<~х ,П.:;> F, в.п.:.д 
цими гаслами ПдDед ваLими очи11їа проходи:ть наша nраця 1. Наш::t заходи бу
дуть СЛУЖИТИ ~B~KprutrnM ~n~nROM Пр~МИХ і ЧАОНИХ RРМі р~Б МОЇХ і UОГО ~ря-
ду . 

с . 
. -ПpollГJ B:lc. nри обговоренні ш~тt~ннs-; про прІ~лученЕ~ Криму до .r.крє.-

їни лас:ю::во зз .r;.ти наувагу все мною вислозлгне . 

3 ·н~\) більшоrо По ...... :. ною до .. ЗD с Гетьмє.н всіР.:ї У':країни 
f 

Київ, 10 травнг 1918·р." 

• Трохи згодо},_ з .нало;г ічною нотою ::.<вгрнуло~я до ні:мець:коГt~~ nра-
витьльства ук~аїнсьие мініст ~рство закорд онзих 9прав~та:к само з"sс~ву
ючи :а ній EGlГY прилучанЕЯ :Кои~.·у ;:..о України . Нота ця 6улє. n ер-:Jщшд зо. 
тра:анs-; 1~18 р • . Еімець:r:о1vrу послу в Київі барону Муму : 

("Ве.ш::, 2нсцеленціо! :ГЕз. вмо . Ч.;; ст о ~овідОІ•,!ZТИ :а ас npo те ,що урs;:д 
УкраїнсьRО'Ї ;..,с;ржа:аІ увєж~в конче nот~·ібним, ще6 RРИМСІ!RИ~ nів,стрів 
~:3~jшоз у CRJI;;;,д У"кр;:tїн сь:ке ї ,..J,ержє..ви . . 

Е.І<.::Н-!О1<ічно ,nол~ тИч не ;_ атнограq:ічно Кр.r-п~ Т J.сно зз.язє.ниі1. з :сситт.n:м 
населення .У:країни . У:крЄ:.їнськз дер·.уаза з с:аоцо 6о:ку ніRоли не 3:,~о::{б нор
:мєльн• роз:s .. :::атисf' без ЗЛ7Чt:.І: ·.я. з f.plн.ro:...~ . Правд2. , :коли nроголо~~;;Но TDe-

~ . . тій ./нів .... рсал У:крс. їась:ко ї rі!:'.род:нь • ї Ра сп:( ..;ЛlRИ , т ~1: заз_ги:з.чsно ,~0 де , 
Укрс.Унс~~о ї .t .. ор:>'І;є.ви н~л~~кить т ільЕИ. л і.вн ::. чна :'ll~p::.SJ без Кри~{у ~. Ала nep~ 
усього УЕ1Dерсєл зззгал~ з~знє.чи::з т1льки голо~н- ~астини у:ира1нсь.кеу 
території, J..,r.точи нз. увнзі,що ті ·з .,:м:лі,в яких y:кpt...J.HC.:,.I-;·~- лю ність Н\:' м,..,"' 
u6 с•лzотної 6 ільше-стІ;; ,nри~днают.=.с...і nізніше • Чер·а з т ~:: 3 т::-с-т ~: Y:a:_

35
Dcr.: ... 

. 6 . • RY ' CЬR.:>.. І. • -( л~ ' нь V л.. 3'1 З!:Н. ч- не ~і АОЛі~uцин~ ' Н:!. ч стини . ~ 1 'БOp8Hl:-!<:O"JROї гу• 
o6.JI :.J. CT:v.: , . ..{ Оnського :оі.:сьн::..~ні ч r: сти.ш-r Босс .. ~·а6ІJ.,Ени •. А 1-!і·:< тим,теді мало-•' 
ся H!l у::н:. з:j., що ці землі кончр парuйдуть д-> У:крє. їни. · 

, І' 
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Тшt сv.мо дJ'1и.ли .. що .. .І..\" Крим:v , Т ·, ю., t; оn:ооіб YO'r ·~иoзJt иня :кордоіа 
Ну 1 Ori<.;,pJl.:~T Т lJIJ'.JHИ .S З ... N~JІЬНИХ рИОt~Х .t nОЯО~НО ;1 Т Ь ОН 1'ЄШС'?. 1 ТШ: 1 ШО Т •ді 
У~< ра ~на:~н:~ Нара_щ::я Реоuу6лі:к ~. !='О :зг.ІІfі дnлс. о я т ~ JІ~ю: .r.:ко (..'.'~ .:: .... р~ ТJІ:~но. чє.
отина РосіУ. Та:к с~мо ~ hрим,:коли б sin nриеднаьоn доброзільно до У:к
ра~ни, иав· бути т~кож ~едарGтz~ною с~иниц~ю Росі~ й так~~ ЧИЕОk єзторй 
третього Уніsзрс с.л;v ро :зу:ніли , ЩІJ зв ;~зку з ~рю .• о:·: , ~кономі чни:.: .;.орnоотом 
YRpsJ:ни, Укра.їнськє. ,u.6-:J3 ~s~: н,:;; губить. Нині ~~~ , нол;r оста'І·очно OTt:.JI~. Ук
раїнt.. н:~ шлях цілкоБитої пол :.;. тичнеї н~ зє...лежности, ;;;::;,.я зо:к :; :Крю: ом, ЯJ<() 
федераТА'ІЕН.'СО ОЦУ,:НИЦ8Ю 1 ).~ о:-;~ё; ув:.:.р:з~.ТйС5" ці:'ІRОИ. І ТОМУ Т .з nер 1 ROJIИ у:к
раЇНСЬRе ві!.сь:к w за доnомогою дт:у;:~Еь ого на:м :нін~цьног~ віЛсь:ка З!lхо
nи~'ІО У.р4м у свої :?УRИ, лозст ~.ло- nzтs ння npo лрилjrчен:н.r Крю·у ~о У:кр~
їнськпї ~ер~єзи . 

При тім, сто'Ючи нs nринципі С!:-.МоІ"Ізю .. чеЕня, не 6ажr .. ючІ. нарушити 
волі нє. сєлення, HE'._!:t.-~.rгri, р~ з~п. ~:. УІ'tІ'М ріжЕ і відміни з ·~:итті Rpx.::.:y 1 JRp ... ~ 
їнсьRи:;;' ур.г д узЕ'. :~є є , ш• приеднз.пня Криr-!У можt' :аідбут~:~ся н& е.зтоноv.них 
nідст~~Rх , відпов~цно ~о чого лров:кт має розро5итися; зн~ючи н~строr 
знс.чної 6.-:..льшостІ~ н .сєл&Н:Р.>-: :Криму , trcroчи н::-. увазі. ін,тsрес~ ... тої люhнq
сти, т а її ст с,роz;;авз:і звs::~ки з J кра Їr'С :ькй!:-. ур.гд он, не ш:. :;::о с .~ . .:нівj ,~ё 
воля :<-:~. с.:-л&ню=;: Rрю.{у r::о~:ка бути Б~!словл'-н;. тільки за з.тrvкою з Унрqїною • 

. При:;:мї ТЬ, .ВЕ',ІlіЗ. :::.r~ СЦсіJЛ СНЦіє, ЗЄ.ПGБЕ.SН R~- :;::) дiJIROB:.! Т _ _:-_ Л ОШ.: ні Т.:. 
:аіддпност:. . Ynp~ зляюч:и;:; Jліністорс'rБОН З 'с~Rор,.:і,онних справ .4 • .:-о_:о:.rr::.нко . 

У:кр~.їн сь1<е r::;:є,;:;.и:тt.ль •т r:~о могло зоsсі~~ спохі.·зо покл~uитх~сь 'т<-о. 
к...,ж і н,.., .;,ол:'.3 насsлсння І~,rину: н..., ~ільни укр~їн.ці , ь.ло;;; •. т.-т..-..:;:п " Іfр:...ї~·п· 
Ні!іці -Rрлрн ... ст:r-; СТО.>--:..'П: ЗЄЗJІ)"RУ З JRpCl ЇHOIO . Тіл· RИ росі.І • .5Є" ЩО Т .;;r!-..p 
nоробил2сь ~ри: с ьн?ки самості :·ник&uЕ~Ір~~ли npo мєhбутню рестєзроsану 
Рос .~ю :... ~о цього ч:~су хтілп з6~регт:и сц .. :ост.:..~·~ну кримськ;,· дс:р..:з.rзr . 
Оnинившись з 'Jолі кош:ського прЕ'.Е~! Тt).:'ІЬствс., російсьв.і nол:.т;.-кР- ~ у-:;;;.
довці хтіли зовсін '"зігногув~о1ТИ :(кр·~їнсь:ку :..:.ерж:~sу і нu1!с.:~~ .. ::!С4 ::.стL.Но
.зити бЕІзnосерсдн:і. зносини -з " "R ер.7Ііно:м , Rуди 6:;-ло :аислано г~ .. :.:{f.r Тt.тищс:з .. . 

д.л.: під ·-;:;;р~-:ки українськсї сnрави і УК;:'аїнської оріє:н::ації Б 
к . , . 
риму, наше м~ніс':'J~с т:а о .зак.:::>рz.J.онз:и.х cn:pa:. ,з}: :J;авало кошт~ ~=а ra- ~ор~-

ну трьох гnзuт у }.р}н!У , я.:кі n>оnаг:гsали .1\YMRY про noтpG6y nDzлyч "'ннs;: 
д • Української ,..1,ержаsи . О~ну з ЦІіХ га. з от він І:згон ГанG~Зо:..::>, 5і.:.о1•а;1 
росі-Ас::,:ко-;українськш .. nис:ь~,:е:нни:к . Він :кільк:;, разі:.. nриїз.:;из до ::\ !Ї::за 
і Через нього n·:~Dе-~е.;:;алис ,;т гроші на· npE:cy. Так cauo с,:бси;..;:.~Е:аJшснz ~:і
н..і.стuрстзо: у:кnа.їнські гu•~·=а.::~и в !-.ри:му і сп:щі~ льво з&сЕОЕз.юr:: "Г.-:>~.~i
TtST Ст-.:nо:сзої ~rкраї:тr ІІ - для l!.:rг.~.-.нE.s; !.і Крш.~ у:краП1ськ е ї wp::. ::нта~ії • 

• 
ПразІ!Т>;;.'І~стзо г .у;:.- 6рала. Сул~~~з::;ича почало 6орот:1:о" · з "у::~).аїБсь-

кою nроnагандою'', n.,..,') ~ слі • у"vчи украї:но:tі,л::,с~кі газ ---~и ~- українс .. кі гро
:ма .::~;:и, заборонs;.ючи ;-t~и. :мати .::; .України ур-~оз~ Т-Лvг;:а.:и ::кр& ·нс~:к -.ю .~u

Б.:::>ю . 1а~і ~ Е;аїзс::,к~ л· а ...... 1 ; т .,:,ль ство рішило s··:ити p;:;npcci.t.~ . Ра~о. J .... іні
стріз nрн_ t-.-.7;:a І11_:Іосьт ;:І і:. і.стра Gа:кор,J,ош:их cnpa.L р.ро -:ROJ-ro: ічну б.~!t.t:ка
;;.,у Kpи:,fJ . :Ьуло П-='О!'ОЛО!.'._;:;НО s nоловині copnн.s; 11 MiiTr":r .si .. l:ny": сш~:: .... 1.v 
:асяю· ... тозарю!.- рух і ~~ 0 --.. с~х~ .комунікацію, npony cкa.nизfi .11ш1: nр.:>~унти, 
nризн&Ч6Ні r:..лr-: з; 1і:~ц.:;ю:..~- ~ аЛ.JГ у Крш.:у . На6ли· ·а:, о ' збір : го~аю Ч-:р тк тів, 
юшИ того ро:ку n;и нсзро~:аю хліба на піьОСТ:f:Ю Еі випав ~,уж~ гарно . ' 
Еримрьк:!.. c& .. ~ouoдv. по::рібу иали щ~..-!Іь евох .на ЯЩУ• І<И :.:;лs;: ~P;i R~ _:з, qтру.::он 1 \ 

оnилоn ...,.,:; :заnако.зки; зс,_. т .. :о ззичаино nризозzлос;: з .YRpВ.lH}: . A.rr. Тt.І!'бр 

:.с о:аіз 6у:ь сnин~ ::п:.:. . Тр.-"6 & 5:: ло та.ко:і~ ц:rк~: ~~л. когсь; зозюш;; d:р~-нт:.з , 
..\po:s •~л.>і C,Vn.;:!:\И - і ~сього ц;,ог'о тє>-' нt- 6~ ло . _ .~ "'ругог о 6ок~.· нас.::.:::~:.:!~! 
по±рі6уsало =~іб~ , nрп3о~~ ·ого зьпче~но з Т&jрії . За пєру тw-ніь ціпи. 
на в сі П,;,JО ~ ;кт;: ::з Ер:~~г~ c'l !А,_7-с..юс о Пl ~ скоч_~ли . Уrо···ь. ;: ?р~·:кті :: :1~чав гнІ~- · 
ти , б,ез нонсср:ау.:за:-::ю-~ , :..~. о:зити н-- було .. к. С тє.:сю::::.ю.r:-? са;~аз:~zн~:а зро~п
JІОС$1 кь. тастрь~:. чни.,:. F.і.У.Ці ij;.:.:: на:1.зр -:\ зануn:ал1: масу ф~укті::., с irmx :1.. 

суш~них, а.л~ т-:.n р ус~ ц~ г•-;илс . Норе:м з~-зти 67/ЛО HG}LO>:нu $о ні r:i :r·p ІМ-
ськJ.. L~ру·кт-~:: ь_ ·-~:н ое~":':':_ о:::..гої n'-p' sозк'~ мо~~-:J і nоті~ .:о:::оУ ре:-:;.. '"ЗRИ 
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на залізниціи Німці зверну~иоь до укра~uоь:коrо правите~ьстза,прохаючи 
~няти б~~каду в інтересах криuоького населення. УкраУнське nравите~ь
ство відповілА, що УкраУна ззяла на себе зобов"язання що-до nостачан
ня nродуктів до Німеччини;але віднооно У.ри~~ таких зобов"язань на со
бе вона не брала, поскі~ьки Крим не входить :а с:клад УІ<раїнської Дер
)ЗЗRи; укра~нське nравитель~во roтoQo nійти на зустріч тяжкому стаао
вищу :кримської людности, але це за;лежить виКJІЮчно від :кри:ноь1еого 1tpa
esol'o пра.вителеотва, F.1te досі ухилялосr·' вd.д nорозуміння з Україн6ю • . 

Тоді ур~д генерала Сулькевича скаnіту~ював. д• Київа nрийШJІа 
від нього. телеграма, що він готовий на nq;> его во ри про форму церлавне
го об"еднання з У.країною.~ ~ому ~ідпозіли,щоб прислав спаціяльну де~е
гаціl'О д~ Київа. Коли nрийш.ла телеграма, що делег.ація в,иїздить, бл&1tа
ду було GНЯТОо 

В половині вересня прибула до Київа · 1еримсьИа делегація в особі: 
~енатора Ахматозича /яко голови/, Чари:кова /міністр освіти/~ Фрімана 
/міністр шляхів/ і Никифорова /Міністр харчозих сnрав/. Почалися офі
ціяльні переговори,в яких Dзя~и учаоть з у:країноької оторони голова 
Ради Міністрів Ф.Лизогу~ і ·міністр закордонних оnрав д.дорапенко.Нtм~ 
nриолал~ для присутности при переговорах ового уnовноваженого nринца 
Рейоао Але крmlоька делегація Dиявила дуже неуотойчиви~ тон 1 всіма 
~nоооба:ми обходила просто поставлене ~й пита.ння npo злуку з Україною, 
говорила npo права народів на самовизначення, про волю :криuс5кого на-
оеле~ня і т.и. · тоді з у1ераїноького боку було запалено, що ми не визна
вмо цю дt-легацію за компетентну виявляти волю і t1юкання :кримського на-

, оолення і жадае:мо nриоилки предстаЕників від громадян головних нарnд
ностеt-t Криму. За тИждень прибули пре:дставники від татар,Уf!R їнців і 
німц:f.в-,:колоністіво Вони стояли далеко не на та:кій непримиримій пози
ці~1 як їх міністри. Після довгих і ожив.лених nереговорів було досяг
нуте порозуміння і вироблено пре~імінарні умови: · 

Крим діставав внутрішню автономію в окладі Українськрї ~ержа~и, 
овій краевий сойм, територіяльне віЙсь1ео, свою адміністрацію і стато
с.о:кретцрs;: в справах КримУ в Раді Мжніс'і'рів УІ<раїноь1tо~ держа.еи. 

Де~егація вимовила ообі,щоб ці умови були одвозені до Крину для 
обl"оворення й затвардженн.F "Курултаем" і з"їздом національних та !tро
uадоьких організацій Криму. Предотавники Бід населення Б делегації ниш
ком запевнР..ЛИ нас, що на цих з"їздах не буде оер~озної ~nозиції nроти 
s.nyкn е Україною. тим часом німці t\!'Одилиоь nередати Укрє.їні Чорно
корський флот і . в севаотополі на у:кріп.леннях та на 1еі.лькох торnедо~их 
'Ж'& канонерських оу днах зщшяв унр а~ноь:кий морський :кармазиноrи й nра
пор. Ue nередвирішувало фактичну владу У1ера~нської Дер:хави над Кримом. 
nовстання проти Гетьмана й руїна У1ераїни поклали :к;tн~ць nланам злу-чен- ' 
ня Криму з У:країно~. /В і д р е д а к ц 1 ї : Пер6друк з :книжки nроф. 
До,ЦО_Рошенка: Історія У"1СраХни, 1917-23, '1'•1l, Ужгород, 1930, стор.209-
214/• І 

Проф.дN.дорdшсн:ко. 

. ' -----1::::------

.. 

' 

, 
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КР ЛJj.СЬІ-..А .АЗТОНСі .. :Ш:А РЕСІТ'JБЛЩА 

/Нєкролег/ 

• 
JІю,~ст зо має: < 1 обру звичку згЕ-'.J;у .зйти про сзоїх nо:\ібр~их члє.нів і 

відмічузети їх nам'пт~ н~кролог~ми в пресі. Uск~л~Rь тотвл~но-тброр~
стичним боль.ш~:виц~ки1-; р"СJЖИf!Ш.1 з СССР nошиr;ьне n:p·:RтiO<J :.ини:щу~r.:а:n;.· з 
ін_._;, и,зідуумz::з Е~. цілі цє.ро~~vr, .t':r< .:;oR он~tно ост є.нні~r чu.cr v. ri:tд K!JH:.~ сІ: 1сr:;.:и 
тата рР.. v.н 1 І\ алУиR юr.:-: , ні:н цs,..ми fin nо лже 1 ч еч~ нцг.ми , l.нгушами, ю~р ... tЧ а ї:=щ~:
ми'- ТО ~-:.:!Лf: ЕJТЬС ~·· СЗv'SЧЕtСНИМ узіЧ1-~ЮrJ9. ТИ ПВ.:!.' ;-:а.ТЬ заг:,пrу:;:;r::их ui • ·11' ~.лін
СЬRО;: ~.v. к тr.'тур:ї мн.лих Н8._:'О,:~і.;з , в:::. .. ~позідНИ1!И пекро.лrгє.ми. В r: ~ p:!liY чt.:ргу 
торю-r<:..иос:~: т~агі чЕо ї .... олі ш, 6лr~:;::чої до нз.с кра їни - Jкрn..:но-'Іє.т[!.рс::..:ко
го hриЕу. 

1\р.r-:т~lська. хs._ч:с тзо - незалежне. .ц: р·'<ава нри:иських та тар, о :.с:sуьо.ла. 

:з hрш.";,- з :x.rY с::., - б.Уw'1а · ~"ІJ:іюз.-;..д_,веш· ~.ос:ко:;сьRими зз.з~~ОЗЕ.То;::Jt ••• з 
1783 P•J тобто, о~ноч~uно з втр&тою t ~нраУ~~ю св~sУ ~~тоно~і~· з фор[і 
Ге-Т ЬМD..НЩ;шп • UСПО:.З:Є.. населє:~:"l;їЦі'З Ї ;~ер;:{f.3И - Tf\. Тари_, д n•·. CЛl~OR }~OCRO~-

/ с~.:r<ого naF.ryrзaн?..s-i nрот~.іГО1! нr.стуnних n::зторє. століть кr. т е.~тро ~ f~льно сRор
чуzалос~, nочасти чербз ~~іграnію ~ого до однопл~мінноУ і о-ноsірно~ Ту
реччини, nо,:ссти ... л~~ищ~твалос~ цr.рськ~ю адміністраці-..ю, почасти . Чtfe з 
пр?ц.зс ь.н:н·~ро,~о.::лЕ:н:·r~:. іЗід не сnри.F.тдизих умоЕин життя. Ть.R, n~ред nєp1:1cw 
св~тоз•ю .:..оі,1ною 1\ринськ:і. та тар.и м..-.ли абсо.лютниl~ nо:<&:·~ч: R пр7;рооту нa
.)cЛ·JHhh: :..сього 0,71'/о, а зп станоЕ ·nись:ю:.нности були !ІБ.І:; тна:~ц~то~~У 1lі-
ці серЕ:.~ н:а:::о :._і .з хол .. Росі .сько ї I?~~.nepi ї. · 

3 мо:мент ре:sолюціУ І~17 р .. татари склаhа.ли D і-'.р:і-і:н:у з~s мvг:шість, 
no заседюЕ~ла перsва~но гірську чnстину nівострози і ~ого пі~ ~ЕУ уз-
5l..р.;;,:~-=:о. . Пі:вніч:пу ча.стиh-у - стаnову - .Криму засслил:v. ук)аїнці-.х.;:::і~оре-
< ' І . .)и , с. Rf·ю<ськ і :мі ста =~~nознrо.з•lлисs:; {)8..~_'J;ами з мос:козс:;:ко ї ~:: ,-мін-стр ці 1 1 
3idCЬKQ Т& RVПЄЦ~RОЇ Е~і СТ.::И. 

П.::..сл~" І- З3о:rюції і~17 -;:·. 1 1<римськ1. татари сnодівс .. л:ис;. .t.і,...:t:озити 
~вов І:Іt::2:.,л<:.- :..:нс ..;.сну:зс.:нБh .. То,іі nоІЗі;;.рнулос.я ·до І\рю.~у "" ". г-::.то т::,тар-щ.rіг
'Инті:з, '·. С(J!:ІСд них таRі JJ!~,J:,;,тнi гро . .:с.~ с~:кі ді~~чі ,.як Чєлебієв-Чьд 6ід
.:~н , дЖ"'.'-~-~-=- ~-~J·.: ·.л;амат. Одs.6аш, npoq:·. Чо6анз·аде та ін. Вони 1-:~ру::.з.л..! r:. 6o
'Gзr-ri 1517 р. п~ршим Вс.зукр'і.ЇНС!JRИМ r .. JiCYЛl:ivlal-ICЬRИМ оЇЗ,~О1~,[ .. ·=-J .'lіті то
,0 3 poRy орг '.l?.ізу .;з[;..дz та тЕ.о.рсь:ку .націон:::льну nарттію - "r"іл ... :і -9І-._рка tт. 
а тари о6р.:l.Л.И cui.ii Шtр.7ІS1М.З:НТ - }.урултай, с.аі~-1 У9Яд , . .;ру:;;.: і. ,\ 0 у~;,; ;Т.у: 

JK!_':; .:Іuр .Рзспу6ліки, орган:L:зували націон:::..л· н.:r ~рмі:Q _, ;.Z(._ п:;:>ичу
.3Нfі 6~~~ noqaт~ боротьбу з 6іль~о~иRами. А~~ сє3:::..стопільс:к~ 1~ЛЬLо
иць:r<і частv:ни розбили т·~т:.:-сr,ке ~i.,CJRO і .Е ... 1':"!,<:. .... ·F.рю·:;у- 1.8.1.191:; р. 
8pOZ-iJl.:Л·:~ .О .Jc.:. ~ TiiJ. 1•І...::.ЛЛіс}..._р~О:Щj. ПрО ,О;:І~Т'9~ЛИ ~.i-.p;r З 6і.-:!;Е'О=~ RЄМИ і 
ол!:1 ост"'н ~r:. п:., !і:F:.Ти:с:кон -:інс.:.,к .УПР і Г'.ршшсь!<ої" .:..~n рії пті:к.ІІv. з 

·кр'l ЇRи, - то .:ілліq і;:кізці захош~л~! і розстріш л:~ ::;4 . ІУ. і918 р. DЄ; ~~ 
іЛЬІlіО·-.~-rц~-vтх ., _..._ -· -."' •. ,., •• l. т, • ·u-'O''J!'·H· ":;· ТсПОЛ.На"' ...-::,u-~ -~ :r,....,".l· Те"' ~· :::\рИ •'И _,.. ~.Z1 ...JV~~=~ •_})J:\VJ.\·, ~..Jr ... -J;. ., ... ~, ...... - • - -••- r.L~.~ • .L.\-L·_. ...._ _..,..., _ ,...\ J 

:...днс::шзшп злаJ:.,у татс:.рс;,г:ог;::, :націон~..л~л:ого ypF..:,y /І-:::.6ін"'т .:]yл~к.-ssm !:./. 
ld Зrз.:::·-··"юЧт• нn ''8.Л"'",...v ок~rn"Ц;Ю 1\UY.'f'Jc \>О Сі" С'-:і:<І'J'И Ч07JEOC·:J""...-·<-=FI~·-·t ГоН(;""'Q • ... ~ -".. ....... ,..L •-.i..lJ.~. : c:t ....,. •.. -~··· .: - .J.-- _ .- ~ v~o~o ... м ... _ 1""" -

·..-~r'"l "'\ 1!0"' ·-· ~t..·o '9"0 р ""l" "., ••о· И""'Мц ,...,~- :ЗИСТ'"'-Jlт-'"'-" '"'І г "' .ленн~ l- J.\.x' с. ,j, _ ". ... VJ.J. :JY '3 ...L ~ • '.J .•J ~1 L. · .г.·.-. ,t .. , .r.n.- . ... y.J.. ,:v...jc·tІ .. '• ..... vv .... ."~ 

Тvрор.:ст-1\ ·_:. :- Бел?.-К~rF 1 , - .r·:Ii.Jiлi-9ipr.. ~ ;:;;·міли з6ер:: гт;~ с::;ою орг .. ::нізсдію 
е ' ї . . - ::зж з~ сов : тс::.:Rо ї 3"·н:д•: сnром .. огл~с.r: ч~:: о: з, c"Go х члІ.j:::::..:: о.::а.ло;,.Lти Rє.p-

·~мrtpO'cEiz"...aoJ\'"'jиY'. і nро~,.ути з :нюз:ку і~~и..х ке;• іЕших созєтськnл уста
іt::5. Гuло ... ~ 1 .... ~ а.{~ UIK'"· ~.&:.Jri lо:::r.їмо:з :.!.іл:: з . . :sкс:зі.=.:к:?..~~ ·· ілJrі
~иркс., L .:...:т:г~сРх :'"'.:'z:t:ського н::!!о·.~·,єж /.!.О роз~~ .?.ого в ... 1-:::.осі ГПУ 
...J 19:.:;7 р . o..::,.....~r сно 3 j;_ 1 .~т 1 ! 1 ~ п~--:т:;Jі~-т.::-т:.lр·:->,:;.!и. Q;.ип з uiJI...tl.
;-z::жiвцi.~ U3vF~li.JIИ T~R :+-орУу~Б.Z: J:.X І-і 1~~СИ ІІЬЕО-:;:,.1З:>ОJІ~Н.) ~.:..,ею: n ....,Jts;: 

. rуукестг....-і_, }~И;>ГlЗL::8} Бг.1.!ІКир-ії, ':':.lT~E."[, Кr~ю: .. Зу ~l r:pJ.::· ·,_, r;oьk~HuH бу-
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~и прийнятий принциn не Rлясово~, а паціоиал~ної ьлади". /Во~ачоз: 
11МіJІJ!і-Фирка", Сw~)ф. ,1930, ст .84/• 

За статистичп~М nереnисом 1939 Р• "Кримська АвтонЬмна Советськ~ 
Ооnі.плістична Ресnубліка" мала 1.126.824 душ населеннs;: обох статейQ 
'rатари з ній с:І<дадали меншість, лише · QДНУ чверть JІЮдности,я:ка nроте ме
m<ала су_цільною етно~рафічною масою. Не зважаючи на те, що зідносну 
біJІьшіоть паселення !\риму с:к.ладаJІИ укра,їнці, а таІ<ож :зсуnереч rеофі
вичним умоsам сnолучень, більшовики відокремили адм~ністратизно Крии
оьну АССР від УІ< раїни і· тримали її De сь час в с:кле.ді Російської · СФОР 
д;rя '1':'-'.ГО~ щ~б sідір:зати від У:країнсьRОЇ Нації цю її nів,!:;енну галузь ·і' 
ЩОб nереШRО.~ИТИ ЗБЯЗІ(СlМ nоміж у:краЇНСЬRИМ і І<рИ:мо-татарсЬRИМ народаУи. 
вольшеDИRИ ставили собі явною ме~ою русифікувати українське і та~рсь
Ісе населенн.fі ~риму, беручи на узє..гу БИН~Тl<ОБе геоnолітичне значення д.1tR 
мос:козсьRо-Советської і..'Жnерії цього nівострева. Та:к, Б 1938-39 р. в 
:1.223 ШROmax учням, що .~·tSули .s Кримській АССР, татарсьRою мозою навча
лося лише 20% учнів D 29,3~Qле.х; іНшими ~вами навчалося: 4,З% уч
нів в 4,7% Шl<О~ах~ а російсьною мовою навчалися 74,1%учнів в бЗ,З % 
шкіл. Притім з 8-10 І<JІs;сах . наsча.лося татарсьІ<_ою мо.аою лише 1о,2 дітей, 
іншmди мовами - 1

1
2 %, російською ж - 85,5 %. /"Культурное строитель

ство O~GP", gосква, 1940 р. ~~.75-77/. Багато т~тарів, зневірившися D 
св~Уй спроможності противитио.п poci~lCЬІ<OtrY асим~ляці;.но:му .насиJІьству • 
nочаJІи набу Ба ти. переІ<онен ня, що 11 з рос ійоьІ<ОІО MOJЗOID - бу демо 1:сти ХАіб, 
з оDоею - вже н~"· Тему татарсь:ка мОJІодь вnерто І сsор"лас.я за свою ос
:зіт.у, бода.r. чужою, російсь~<dю :м:"БоіО .. nкими труднощами було устелено 
11lJiя.x !ЗV.JЦО ї осзіти дш ... та тарської )!ОJ!Оді, зидно з того фа~< ту ,що з Псда
гогічниlі Інстzтут в OимcteponoJii s 1~26 Р• на 670 студентіз було nри~ня
то ~уього 17 татар, а за:кінчиJІо це~ інститут - 2 татарина; з 1927 Р• 
було прийnr~то 14 тат~р, а заІ<інчило - 2; в ~28 Р• nрийнято 7 - а за
кіНЧ!!tJІО - 2 /"РеБ.и над" 1930 р., ч.б c:r.eoj • . 

· ~що в ~926 році Б Криму налічузалооя 243 непиdьменних на 1~000 
JІЮду,то в 1935 р. статистика відмічала вже 97% населення nисьменнm1и. 
Крім 1100 nочє.ткGБИХ ШRіЛ :з Криму була 231 сере;-~,ня ШRола, 1З рабЧ,..акіD 
і 4 :зищи.х I.tmOJiи, серед я~<их 1 уні.sероитет /Оіиферопольо.ький/ /"Ре:з.и 
нац.",19Зб Р• ч.1, ст.51/. 

А~е насильне nристосовання татар до російсьиого nануDання лише 
nочасТІІ дaDaJio їи ШJIRX до участі ·D сам-..sрядуванв:і сзо~:ю країною. в 
19зз · в аnараті р~~z~ковкомі3 було всьогr 17,9% татар,в тоіl час яR чло
ніs рs.йзиRон:комів з них було 42,,.4 %; в центрмьних органах Кримської 
АССР було 17,6% службозикіs-татар,а члені~ ПІR'У татар 6yJio 50,4%./"Нац. 
строит.в РСФСР R XV годGзиине Оитября", м.1933 р.,отор.11Зj.так звана 
"~оренізація" державного аn~рату в націона~ьиих pecny6лiRax бу~а більше 
проnаганди:аним гаслом,ніж дійсністю. В НарІ<о:мфіні Крим~ь:кої АССР :з 1930 
р~ з 107 сnіпрgбітниІ<із було ~ише 7 татар; в Н~рІ<оизек~ - з 606 опіD
робітиинів - 46 татар, s Союзхлі~із 66 службовців- лише 2 татарина тn 
й то кJrp'epauи./''PeD.и нац".,1930 р.,ч.8-10,ст.29/. 3 1932 р.:з облє.сно
:му аД}{~ністре.тю:ному . аnараті криму було ;:зсього 18,4% татар,в то:: час те 
'1'Еl'1'арИ складаJІИ ~~.7% ~СЬОГО не.селеНН.Р.. /"РеDеИ nац.",1~3.2 р.,ч.7.стр.51/ 

В кінці 1945 р. моо.:кза офі~ійно nо~ідомила,що Кримську АССР ліи
Еідо:і:Іано, а тгриторіІО ї~ у'2б.ООО ІСйок:м.,то6тQ майже таку ВоJІИRу,.як БеJІ
~ія/ nрилучено,як зDИчайну рооійоьку обАаоть,до Російської ОФОР,nору
ШИDШИ 'l'Юl кардиваАьно npaDa уира~во~хо~ людности Криму.~о ж до татар, 
то ~х буJІо боJІьшезинами або sиuордувано,а6о :виселено на nомсту :за ТЕ:І що 
nідча~ ніwеnьRо-оо=атсь:ко~ війни 1941-45 РР• багато R~имсь:ких татар ут
вориАи націона.11ьн~ ~астини для борот~би за сзою воJІЮ ~ незалежніо~ь. Це 
DИGНІ.в й 1J(аз ВерховноІ lади СССР; мотиtзуючи це знищення кримотатарсьно~ 
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нації тим:,що "багато чс~че1щі::з і татв.ріLІ 1<римо~х~х ni.'\ :-.nJП~:::;o!.t nі~ець
l<ИХ а.гvЕті=· :.--: заго::ах, зорган~з.С:::е.них н~~:n:- ми , ~о·"іро::ільно :. oniJI..ЬHO з 
ніибЦЬІ<о:ю ариіsю nро::а ~~дли збро~ну бо:::> о,тьбу п::оти чер:зоно1 ерміУ ••• " 
Uш..r се.м:им біл:,.і!!оr::~Rи :;изt:али ,що І<рюшсьІ<:. татари 1орол~~СF зg С:!3Ою са-

_.,;; .. 1остН.Еіст ь . 

П&nи~ іІ<аціі; coль::::,::n1Rs.;,cl Крину :::.е. ~.!Ла таІ<их страшних р<.нmірі:о, 
!і: О s-~R nишt: о '.:~ s. англ:. .с'.:-!<а газота , з нас0лаЕ:аs: .:.127. ОСО :з hр? .• му зали
шилосs., лz;::.:.:. ;:;оо . OCJOj 11 Bii<лi Р ~ .:.. .:о" з 27.УІ.4б/. 

'l'нк.l. бачшю :-:~а:х..7ш:::::.. nідСJН:RИ 11 po;-;:зs'J,зs.z.. .r- націонал::,ного питаннs;:" 
Е СССР п~.юrзо:каnі .:.-ІЮ·:ьш ~~-;то.:-а.ми Лєні.rїє.-іJ!!аJІіна! 

Проф • .В • ...:У 6 ро •.; с ь:ю::: . 

х/ 

І 

З·. а ~ Я D З Л Е с Т а lн=.З.Г. ГЛ а з К О - а ~о lЕ~.Л. 3 И -
К 8 ~ С Ь К О ГО З дRЯ ~0.9.1~46. 

"~. • . / С ка:;ач!)_,j пробл ...... ?•:оt иног· о и :зесьма ~::іОГИ€ р:'ко о ·И'l'tiJIИ УJ<.
раинско:·, ojn.rь ~т-:,еr.::с"о,: и nолитич•-'ско.~ НН<}ЛИ слв.6о зна:коrс ьt, или з •• ка!~Ь:t 
::-: о тольке по ':';?:~ ·кс. :кRзенНЬІ:и ист орv.ч с:кш.-: источника1!, :ке.У.:и~ ~v. пич:кв;ш 
pycc1w.-- с:-;оих JІ"Ю.г..:_: 

1 
а nото'.Г.·' и со -:сен росси.5с:ки.~ ::з .оре.· ~: г.т,:.;nост~ ю 

о каза:ках. О.,Ее:ке, за nосле::.:н:;с ~О .714~ :казачьs; ~сторическаh и nалитn
ч~сІ<ая мисль сд~л&ла колоосал·~~~ ~аг~ =n~P9~, и :казаки ~·ею= тєn рь 
:::>nолно 3аконч .:;r.::ную с ::,о;о и. ;оолог~ ro и прог]'аМ:му , ра~но 1<8.1< и г.СЕАе 7. 
KOHKP6T:llio;;, ОТЗЗТЬІ на. JCO ;.оnроОЬІ 0-.;·ГО ,Е.JШЕ. ГО ДНЯ • К ГJ!;{бОКОJ;у со:::&J!е-
НИЮ, Р-l<ОТОрЬІо УІ<раИіlСКИе ОО'~І;,СТ~ (; ННЬІ;;; :И ПОJШТІ·ІЧG01<У~Є --:;i.T~JlИ F.FiKБ.R 
3Т ого ::< ~ ~є: ·ечают. · 

· .. л::;. : ·-:т:ь с.я :к соз,"'а:s:аю 

є •• nробл.з:т тр~r·•но и да:r<е :: 
l.i~~ о .,J.L~:.. Украиньr .с;ол:А:-ІО j~ть 
точ.на.п. гт. аниц~ . оголена, или 
рnиньr. 

се.кост о~·" т.:,льно .~ УІ<раиньr 6 є з зн6.НИ;;: кь.зач:<:>
/!l...:-р6 у:к:Jаи:.rокин госу , арст...:.r:::::Е ь...~.~ 2HT ~.;.pG cL.a~, 

нє без иЕтер~сно, ос'!'а~то~ JI7. 6~ юго-=ос
:::ра~::;ебна, и.г.п ~;:а ПJ?Иs:ЗН6ЕЕВ- ~·r союзна· :/1<-

І . 

Ка;3ач~1., .Н.t...ро, ... зьrрос и ::noJI.:-rs. т .:"' nь::_::.~ созр~.,..л nол·:т.-:ч .... ск·1, h~ля .... т Cf..: 
~ ojщeu 4~онт: n~отиD ао 1ьш~D~зма и nротиD ~оско~скогс ~-п·риали~ а 
круn.ю:Jл: L;:ак і·о901~,- кото"О:н~'і- т -.;ne"D~' ни~<то не можс:т оспє.рк:Е-;Т:о; . 1-. -::он:у :х;:. , 
::·со ка.зач~г Н<~ц:иона.л:-z~..; груnп~ и· nартии, стояш.ис .:-:а f!.~(., r r о,:-~~;; са о
СТС"~т::,льrrого :ка:sг,ч~его гос•~.достш.\ , о6 11 s,...,ин є!-і:и ::; о ,:..о ;:;",.до: - .?~/Ка-

.. • t.l - .. 

зач :.;. .L~ь.ро зос. ,щ:;и:.:,:ени .... :/ и т..::пvр:ь 1<. ь.J:•fY по зоnроеу сотр:{..:.:: r v~ -~ ::є. о6-
ращаі.)т~я rІFогие:, П.;?~·.стє. .. ИТ(..JІИ народе~ , очути::ши:'І.сr:: no носно·.си::~. ::гои. 

О то .. 1 ,что стр-;,..?~л~ни-- :каза.ч:J(;ГО Еаро ~с· .к - оз;о·~,_.--.нию с:юJ. са. .. !о-
сто J:''TvЛ~i-f() CTZ Я ~л){::..,.,.,~ с·~:С:vЛО ;.., И:іТ;; '0 ·-· са .:: И Y!<,JdИ~CK ОГО !!Вj'Ода , •- :3 Я О-
О . 50КрЄ.Т ill':~ 660(;;. ~~:- ;~:._=::~JI /н.~;OTO:)ll;.1 ук'раЮі~І-;Ю . -::.Я.Т...:ЛяУj 1 КОТО:'ЬІv 
:;; з. ,':;.;л ... .,ли мно"Ю ::БсRа 3ань"Ь!е :..;зглк::н .. 'В v.нтєр.::с&:л ка:к К<- зsко:: , тє.r.. и ук
~а:ющє::, Н(;О6"':о,.:п .. tе, что6н J<а:З"Ч":>Я nро6лє~н: .. 6ьr..-1а бьr к:::т:;естне. и .' к_р.,.
їнскоwу "загал-J", чт~б~~ срц;и ~·нес нє прон-:лs;л;,~с:.. ньну,::=-:ьr н~•ою~~-tlния . 

Прс-'1 :е ;:;с..;}го ::.-y·7·r:o ~т~:=и-="J то ;:~:-л<J:шс , что НЬІНО ке.зач·,~ rrроб.лс.·с. 
самю.:v.: 1'::::. J~1<a:t"~и и П'ОИ то:: - С·~:r-,:и касаками ,и ~.:: .т•л:ько при;:ю ;~.Еtш , so z 
....,;се~л ю.:. с ..;'JІ:..І·:~:..1! Іlс.з;ч~,их ;з~ 1r.-зль рассr-.~~т~иtастсs:, юн< о г, :на 'J .ц лом nро-
6ле~:а, т. • п.:,т OT~ .. :;JI:. s O. J n .... оjл.:,на ТОЛ!>КО ,..\OH...,L. И~"ІИ TOJlЬi\0 :-~. ~ НИ , 9. 

есть пр~,<:~.:}.~ -: с го .. ::. аn.:..о:і~кого .казачс ст::а и 8ГО EOVl<JIOEEOЄ с-:,р.:;. '."'a
;::k'lv R C:::;Otl:... СОбС:!.':: :,~:. о: СЕ'-~ о стс· ТSJІЬ~:ост:;{. isOT О r СС::Х ЗТіlХ l:NC.o'IЯX 1: 
nост е.р;;.ю с ь ~- .. ~~.., _ б .. "'!І:~.~ .:rlИcl . "'r~:r1 от:зtт~т .J 3~~-· • . 

н~ ~:огу обоJ..іт 2 :.40.лчt•z.·~r<:o1~ н о .::~и,о из ахтуалиrА'J: :о.1: ... осо.~ ; . .щп: ---- ... --
Іл/ Від Р~· •,аю~ії: ,:..руку ..-; тьс~ з.~ сб і.л:::шого у·;.·•·!_ C' •• tuiO з:.. ;...снг; 2:.о:sою. 
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с,о,:рудюrчесrr;а soex порабощеюшх моо:козоJ<им имnериализ..J:ом нs.родоD. ; · 
Со~час имеется Y'ВJ!J три об • единення зтих наро,.:~ оD - Прометее:rзс.кая ли
га, АБН, И.нтєр~{аре. В ro же время идеr подготовка к созданию еще но
вого, ибо почти зоеми сознаетоя, что ни одно из зтих об'е;шнЕ:ниtі не 
отвечает задачам дня и каждое имQет свои недочетц. Думаю,что целеоо

~бразнн:м бнло соз~ание общего об•единения с ис:ключением всех недоче
тоз ука.зьrюшх вьr:пе об'единений, но не 6орьба или конRуренция их. 

По зтому воnросу мо~но та:кже много говорить. Скажу лишь,что • 
"ПромоЛига" ,1 олжна бнла бн nодновиться, иначе сразу же бросается в 
глаза .• что. зто всего лишь уRра:инЦЬt и грузинн, и на мн.огие вещи еще 
взrл.яд:ьr 20-х го,:~ о'В, а мьt уже в 40-х. АБН, J<роме ревоJІЮционного 
з~дорn и пафоса~ :кроме идєй nротив, ничего не дает констру:ктивного. 
Интермаре не больше не 1!ен:Ьше вввернута..я иа изнанку идея "от моря де 
моря:"о Бот -почему многие nрєдста:еители народов ищут форм сотрудничест.:. 
ра на началах, отвеЧающих запроQам всех народов и нsнєшней обстановRи. 
no 31'0J!Y nоводу уже 6:ьzло несRольRо со6 еседований .... " 

·rr 
'' КО~АЧИЙ НАРQДН!Й РУХ - ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО 

В ХУ столетии, вне nne ,lJ,eлo:в Московского гос~·,царства, без ВОJІИ 
И ~СЛS.НИЯ І3ЄЛИІ<ОруССJ<ОГО r;apo~a 'и еГО nравителей, ПО . Т6Ч6НИЮ peJ< ДО
Нар Ypa.л:a,T,zpeJ<a, Волги и на бер~гах Азовекого и Черного !а:орей обра
зов&Jіись вольnне, свободНііе казачьи ресnублики, шtевшис все неосnори
:мпе nризнD.Rи, nрисущие :каждо:му государотвуt свою у-ерриторию, свой на

ро.ц , свою госу ~ар ственную власть. 

Нєз;:J.висимость Ка~~чьей Госу;:.,арственности, согласно нео<}nоршmх 
ИС7.0р.И'Чес:н:~х. Д ОІ<у~f.ЄНТОВ 1 BЬI,l: S.~a.Jiacь не ТОЛЬКО В На,7ІИЧИИ <}ВО.;; і:.і ТеррИТ(3-

рrщ,~~ВЛ8.СТИ и .f!арода,но и :в независимоати власти,~ не.зависю.rости диn

;rоматичеь:і<их сношениt!, 11 полной независимост~t права.осS'. ~зле.аия noйw . ~ 

~~~оляя ее; в заRJІючении мира, в наличии своих казачьих кнтересов~в 
,~::;::>~,~..с.~- ~азачье:м nо1щмании их. 

hазачий Народ возник и ~азвивалс.я в жестокое время насилия и 
рабства не тол•:ко великорусо:коrо, но и друrих народо:в,являяс~ могучик 
протестои народнЬІХ масо, nротив духовного и телеоного рабства, против 
лишения личности ее человеческих и rрsждансJ<их nрав~ 

Rазачество nредставляет ценнм~ жизненнаа олнт разрешениR саииц 
народ ом: веІ<овьrх задач построения жизни и государственного бнтия на 

. n~длинввх, иотин~х началах овобо~н, братства и раnенства,воплрщеидаХ 

в саV-ую оущность ~азачества. Казачестео - зто ~е J<нижнн~, тео~етичео
J<~Й, а жизнеШ:.""ЬІЙ, nрактичеоJ<ий пут11 ис:каний и цостz:;gени}. форм челозе
чесJ<ого общежития на началах пQдлинноrо народоnравства, на основах 
иотинного демоR,;-атизvа, форм, к J<отор:ьп.r начали nрибли,~·:аться в своих 
философсхих ученнях и тра:ктатах лишь nередоВЬІе учеНЬ1е ~ философьt ?:ОJІ~-
1<0 в ХУІІІ столетии, т.е. много noзse того, :кан Казачии Народ воnJІо
тил а .жизнь идеал:ьz народоnравства, создав трудоаое\~бщество 1 ооцv~ 
альвую общину и госу~арстзенную орrанизацию на началах,:которне п о~й
час ДЛЯ UИОІ'ИХ Народов ЯВJ!RЮТО.Я ИдеаJІОІІо 

. ' ' 
В~ьИ&е Rа~ачьи ресnублики на протюхенпИ воей·овоей сво~одвой 

sизви о~че~ливо соаназали озое п1е~ензое и духовное едzнство,и все~-
, да и 15е~де вьtотуnци оозмест ::::ьши оила:ми на 3ащиту с:аоих суверенRЬt.х 
npa~o .Неза.Ешсииос'.l:ь и неnре:кооноаен:ноотJJ Казачьей Го оу даратвенности 
призназалась всеми оооедни:..;и rocyдapomaw и 'Прежде всего l<Оrущест9 
вевнsми тогда Турцие~ 1 польщей и мооІ<о~они~ царотваме 

- .. 
., '. 
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Казаки воагда яоио и отчетливо чузотвовали свою nо~gтv.ч~скую и 
ооциа.льную о6ооо6 .. 1енность · от других народов ,в то1~ -q'исла и от великоруо
сRого. Вою.ное Ке. за чество всегда n;. отr.:воnоствsл.s:;.;:о се~я r.pycoY.z •. ", "рус
о:коиу", 11 Fуои 11 Іі HИRQГ:R. не очzтало оеjя частью носковекого царства ИJm 
часть взликQруоокоrо нa~:JO.;r;.a . Точно таR;~е и :МооRовское ца:;:ют:ае призиа
вада саЕJотоятельиосr :а 1-.~.зачьего Народа. Все спо:о.. з:sяя . .іоокВЬt о RазачJt
и:ми •ресnублике.:~ велись через ведо!: ство иностранНRХ дел, посJLЬ1 и· r_:рt•
даве зтих ресnублик nол:азовались на Москве нел~икоснQsенностью. 

' 
О ne;.:axx же !t.онентов своей истории у каза:ков вня:sляетоя очев• Bl: 

оокое н~рол:ное казачье самосо знание, сознание "oвoetl і<Е..~ачье~ nриро~", 
своих за:кvно~, нразов, обNчаев, траДици~~ В то зремя ве 6нло и вообще 
F.e могло -~нть сt:ёди :ка.за:коз какого нибуд• "руссксго 11 саl:ооознания ,ІU'Іо 
Jl X:/,)Л,;-;J;._l sе:ка.х НИІ<аl-\ОГО руссКО'РО /в СМЬІСЛ3 11 рОСОИ;:СRОГО"/ сам•
ООЗН8.НИЯ в оо б :це :se сущестзовало, а бьІЛО всего .лиіі'..Іt Еосковокое. Русское 
ое.мооозь.ание .~огло олоЖиться и ело ·шлось / и только у правЯJJ:их сосл•
ви~" и интєл.1:игенцяи/ во зремs:: и в результате оуuІ.:.ствования Рооси ·сRо
:го :госуда::-от.sа, т.е. nосле XYIZ. ве:ка~ 

По озядетельсr ву оаМNХ русс&~х исторhков /Ка~аuзин,По:годzн,По~е
m й, Коото:ма :, ов и др. /R,азаю·::: всегда в течении вое..;;оm е~' истории nроти
з~nоота.влs::~"ІИ ce ·:5.r. руос:кюл.. Причу;нн такого противоnоотавлаю~Р-. Ее в оо
JІ;иальво-еково~ичесю~х различиях, а :а ра_зличии nроисхо;)У.ЦбНАЯ и npzpolW 
казаков и взлzк о'!Jоосоз. і:Зеuоия о происхождении :ке.за1<ов от :вз.1ю орооооа 
nоявилась вnер~Ьtе в 1834. году и аато:;ю::-·~ ея 6ЬІЛ D•Броnевок~.1 ,nо~уч.v.зщиІ 
nps.J?I-~ т еJrь.ствен'!ое за да ние об оо нова ть з ту 11 вер си.ю". , 

Еолv. 6н ~а.заки бьt.ли одного nроис){О ''!І..· ения ,од:но.іі. природи. с вели
І<Орусамz , то они nосле своего двухоотлетне:го насильотве.нного npe61iB&Imsr 
в состазе РоооиИо:кого гооуда::-;ства, nосле с:Іоте}.!атv.ч'еоRо~ их рус<И фt:к -
ЦИИ ДОJl~Ь. 6Ь1 .:5ЬІJІИ ОJІИТЬСЯ С зеJІИКОруосRИ'Н Н8.~0ДОU,1<В.R 3ТО CT8.Jl001t О 
нов:городцами, nсRов:-1чами, вятичюш и дуугюrи • .Казаки же coxpasШJm СВОІ) 
идеоло:ги!>, о :вою nсихол~г:;.по, овсе з-а.циональное ое.:мооозЕан:и9, свО-· внут
ренншl мир, оео6ьrіі от мира :велиRорусоRого, свои' традации, овоt бwт и 
еообнМ народнЬІй хараRтер, и неонотря на общнооть язuRа , ·явл~тс.- особш• 
от РУОСRИХ HRpOд01l. І 

• • 
:Ке.звчи~і tianoд Еа ntJот;:·кеюш всеf :.·ногозєRово zсо:ср~ш от.:шчмеsr - ~ ; 

ооо6енньrм сзо1одоJІюС'z:е}~ , со::н-rаниьl( своего наро r~ного досто:·н:зтвr>. u до-
отоинот :ВЄ. ЛИЧНОСТИ ка :С:J:ОГО члена, :казачьеи 061СІ.И. }.8 ЗВ.К!: 5 •.,'ІЯ JL.10ЦИ () 
твердтr и незазУСИМЬ11А характеrо1., нv.J<огда не признезали ра.<і ~т:sа , ие 
!t:ириJІись с на.оr-~ лиеJ( 1 n;ои .' воло} , ка6аJІо~. 

Gво.ю ~вободу и Н5з є.:в,lоzмость ?.азачи:ІІl rіарод рг::.:.:.итель~о отстаизu 
nри воеА nоn~тках вра~ов hа~ачсотва л~ить его ово~о~~ 7. сузе:ен~~о~и, 
яркиN: овл~еТЕ.JІЬо тзо;,.: чеlї~ я:вляето ;- вся gi'O героическв.h z 'К;'аоочвая 
l!СТОрия. 

О у:крелJІени~v. М.оо:ковско:го 'царотва, с рас.::.ирониеи ~ro ~eonoт:n о
:ких rocy;J;a"І;: OT зsнІШх с;орн , о их nолитическим и ооциа.JІЬ'.ш.::: s;раs~нотво , 
о pє..enpo<r рs.нением мооково:ко ... росси2.ско:го ю~~1ариа.лиз. а, мооиовс.кие ца
ри .ВО .. УП~UІИ З ОТКрЬ1ТуІО воt-іну С J30)jaH:W!I И , С:SО6ОДОJІю6ИВШ! 1\ЄЗS.ЧЗСТ!SСІІ• 
:.o~eu нрови ~ и н~о.v~лиs:::ш'> уничт ожиJІИ они їtа..зачью Гоо~r дарсm ~шиоо't• и 
КазачJtе н&ро ... ощ:· авотво, ОJ!У~изш~е зе.рє.зитмьнm.r. nри:,! ;ро~:: ця понорєн-

Jmх. :МосRзой нар:>дов. · 

После отирнто2 ожве.тRи Ks.Gaч~ero ~::.:::н>да о ~е.рє1~ Пє~Р-СU 1, посJІ 
Фиаs-Аескоrо уничт~еиия им бсл~tшей no.r.oazю,· Jtаза.чьего нв.свлеии~r, Ка3 -
Ч€от:ао нacwtJtИO б~о вхJІючеР.о не. .nолежекиv сtв'!'ОНОNии з pt'.v.xи 1 "ооко ~ 
nе;реиt.{енов~н:но' з Российоиуя іі)шериm. З"rе. автономия r бР~n о І<а • ·v rо
;ом у;;езЬІааа:д .... и 2 uєротвс:ае.ни~ .. ~коле,р 1 (,1835/ оз~ден~ на noJic виа 
OбJrllCTИ ПО OOo<1NM учреждбН.ИЯМ ynpFHЦII~) . .ТQ 1 

• • • 



\ 

Россиhс:ким правительством бьІJJ:и nриия-tЬІ все мерн :к '1'01 у, чтоtS• 
оконче.те.лhНО руссисрщирове.ть :ка.зе.JСов, вьn~ести из · их сознания 3СР.1<У» 
память о своей сооствєниюh казачьей государ~веннооти и всяRую nопнт
І<У :·к возрождению каGачье~ ~ержа:е:ьz. Но несм.отрs:; на двухсотлотнr1й nе
риод всесторонней руссис;. иRации, кє.:к s І.W<ОЛе, в церкви, в ио:кусотве • 
та:к и во яоєх отраелях nовседневной жизни, КазачиИ Народ не по~ер~ 
ВОJІИ R свободе и Неза виспмости. 

О nерБ11Х дн е~; ррссий ской ре волюции }'.аза:ч е ство в цeJLO!l nроявило 
овое неуwлонно е стре:t..иrениз к с єJ .. • остоf'т ельно~t.У го оу да.рственном·у онтиІD. 
в зозрождению и оозданию нs. издревле казачьих Зеимх,оби.пьно nо.питнх , 
:кровь10 своих npeдRoв,c:sce ~: :Ке.зач_ ьей Государственности. 

вог Ка~ ач е отво отче т.n~ІБО сознаваJtо, что его задача состОRТ не 8 

~орьбе з~ ту или Иh7Ю все,оссийскую или всесоюзвую в.пасть,а в ~орь
бе за pe.ol< .r~enone ние и освобождение своих ~еме.п:Б ,в во становлении сз:::ей 
вародноИ zизни.,в защите своего nраза расnоря:жатьсясвое~І су дь6оііі и 
долвй своих 1-.ре.ев т аR, Ral< то.'Іьі<с ему, Казе.честву, угодно. 

Наряд'! с другини народами бЬІвшеИ России к е. з аl<И сразу же BO'JY nи
ли наnу т:ь оsоего nолн~го самоопределения: и возрождеНИ9 сюеfа гооу
дарст:еенноі- не: зав исимости. Без вояІ<ого благословення и.пи санкции ко
rо б:ьt то ни 6ЬtJIO из вне, 6ез -аояІ<ИХ овол:юциі1. от· автономиз1.а и федера
JШз:ма., F.а з!:.чи~ Народ сразу же возроди.п :асе институтн своей казачьей 
влаоти. Бнл вос1<реше н Воу с.~<ово t; Круг. Ра~а, ВойсІ<ово~ Ат~ан, восс~
не.юJtиs с.лосJ, св ее иоторическ•J е 1<азачье nраво, от6рас1івалось все ие.
но~ное, чужое. Tal<Шl обра з ом, Rа з аче ст:ао не ТОЛЬRО nрокле.мцрозе.JІО 
оЕОе nразо , но и сразу же nроводило е~о в жизнь. 

Ид.я no евеему И·J.торическо1-<:У nути, рє Зl<О отмежо:еьша.яоь от раз
рушитмьно"' . стихии русского 6оJіьшевизма, неудержимо стремившеИся к 
:казачьии руо е;~:ам , 10 декабря 1917 года Войсково9И Атаман Кftледин и 
ВойсІ<овое Правительство об'яВJІяет независиност11 ,J,она, Rоторую все
цеJІо nодт :s ер дил п созваННЬtй Во:Іа. с.~<овой Круг, состоявший из ово6одно 
иабр~НІULХ предстазитеJtе й к~зачества .' тоже делает и Кубань. 

· • · nодобна старо~ рус,с~о~ вла сти, новая власть в JІице бо.пьшезиJtоа 
не 1.1oгJta признать вьtход к 2 з !.11<0:9 :и:з состава Росси.й. ского гос-,:дарств а. 
И хотя не б'ЬІJІИ еще утвержденн в ст;ане все "доотижения:ве.пикоИ и бес
кровио~ "революции", новне nразителп России nош.ли :еойно~ nротив воз
ро дившейо~ hазачь ей Государста еннести и nротив ка за чьего на::;>одоnрав•. 

ства~ 

ПооJІе зременного nок о)евия большеви І<ами 1-..& зачьих Зе"'' е.11ь поз
сЄ').{естное и nоголовное нє.;,одное васотание кеGе.ков ВЬІ6росило оккуnаа-
тов за nrздел~· к ~ з ачьих рубе~ей . И оnят~ Казачий Народ из•явил CBOD 
твердую зoJtm жить н з. сво е~~ ~ eA-~Jte nод своим к ~> оnачьи: . :законом . СозваІUШе 
nooJie оовобождения каза.чьи народюuе :г.редстави т ельств є.. - .13ой ско:еоu 
Круг и Рада - снова nодтвердили n_ровозгJ!а.шен~ю нез ависимость, что 0 
оссбеньой яоностью говорится в перsок nункте ~онституци2 ~она : "dсє
зелиное во:r.с.~<о ,~-,онское есть самостоііТаJІьное государство, оо Ь.ованноє 
ва начаJІатL hAPO~JtiPABCTEA"• 

Однов::- е:м6нно асе Rаза~естsо проязи.ло сзоt- не~rк .. 'Іокное стреМJІениз 
в оСS"единеиию всех І< а 3ачьих сил, к слиянию всей :ка :.:. з.чье2. террито'Оии 8 
одно цЄJІое. зто стремление бNЛО в~ра~ением nодлинной казачьей воЛи 
:внразизшейся у~е в 1.91'7 году Е учреждении Совета Союза Ка.зачьих воЙск 
а потом Lго-Вооточного ~оюза,~оно-~авказоного Con~a, Союза Дона, Ку- ' 
сsавй .. TepeRI3.e ЗТу -вото св oe:ro народа }<аза:ки теnер!. oфopМJISIJ)'f :а еди
НОУ каз~чье~ rооударот~ о nроотв~.ио яоннм и nов~анк д~R Rа.до~о 
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:к~зака названием KA3AJ;-.Иid. 

Стремление к возрождению :казачьей свободн и независимости ве сsн
ло nроявлением воли :ка:кой-либо отдельной казачьей группн или nартии, 
или, наконец, :ка:кой-либо части :казачьего народа, но dн.ло • сзоjоднш,, 
неnринужденншс волеиз'яв.лением всего Rазачьегv НRрода в .лице избран
ІШХ иии народНЬtх nредставителе~І, оо все~ отчет.ливостью в:ь1разивших ча~ 
яния и стремления :казаков в :казачье:м народнои nредставительства -
Войс:ковом Кругу /nарламенте/. Казачьи n&рлGментн возроди.ля асе атри
бутн свое~, н~родной :каза.чьеt зласти: Конституции, герб, q:л&г , 1·иuн wrд. 

... . ' v & свои нарvднЬ1е кЕ:.зачьи идеаЛЬ1 ~ зr, свое rreoт емлУ-вое nраво ЖИD 

на своеІ Земле, nод своим каза.чьим за:к~но:м, no своему І<азе.чье!lУ древ
. нему обнкновению, :r.аза.чий Ііарод nринял навязанную ему во.,1.ну с осJ<вой. 

3є.. зти свои святне идеа.JШ Вольное, сво6одолю6ивое R~~зачест во бо
ролось свише трех до~rих лет, боролось с беззаветнни героизмоu и с 
на.nряжением всех своих "изичес1<их, материа .. "!ьньтх и w ра..л~нЬІ.Х сИJІ. Ни
коrда. незнавшае рабства, Rйсилия и десnотnзма, боролось оно за св~е 
святое свhтнх, за свою жизн~. 

Но не <шотря на все геро:ические усилия, несмотря на отчаянное ао

противJІейие, Rа.зачество 6ьrло с.'Іо:илено ч:ь1с.Лен:нь:и nеревес о}! uосновс:ких 
nоJІчищ. Однано, ни с~мо hRззчестsо, ни его r.~авная Rазачья А'!?.я, ни 
орrаньr его rосударственно~ власти не :к~nитулировали nеред п~отизниRоu. 

Они 6ши БЬІh-уждеНЬІ покинуть прецеJІЬІ сво..зJ родной ЗеUJІи и на ~е..r.:аІ< ой 
чужбина nродолжать всяними достушm:ми средствами и способа и 6op~t6y оа 
освобождение своего Казачьего Народа.~·· 

Не nомириJІс~ с чужой ЗверсІ<О~~ властью F:е.зачиt.і Нnрод и таи, нn 
наших :казачьих nросторах, воемv мерам~ зедя бо~ ?,а свое о~зо6о~денnе. 
Скольно ни бНJІ~ nротив него nредnринято реnрессю. ,f гоне ни •. , ВЬІселениh 
и всяІ<ого ро~є. зІ<сnариментов "сю.!О11 . ..,емо:кратической." мос:козсно1-. S..'in~ 
стью ничто не с:могло и не }.'ОЖоТ мемить неnра:клонную воJІЮ гордого и 
свободоJІюбивого казаІ<~. ни застен1<и ГПУ-НКВд, ни концлагеря Соловкоn 
и тайг Сибири, ни Беломорю1НD.JІЬ1, ни nроuстрои, ни ноJІхозн и нц соз
хозн не nоставили его на колеЕи. И nока будет е~е битьсF казечье 
серце, noкR ~удет з жилах течь бурн~я казач~я крозь, •ВОJІЬНRЙ Каз~:к 
будет о неустанной знарГией, с неосла6еваюше~ волей бороться за свое 
"іі", з а свои nор~rганН1:lе и ре.зоренньrе хутора и , отаниЦ1:l, за свою Ка.за
чью Родину ПрОТИВ ЕСЯКОЙ чужой ВJІ8СТИ1••• 

Вторая миnоваh война 1939-1945 rг. nринесла снов~ ~оиество 
жертв, ;,:r л:·п~ений и исnьtтаниі.. иногоотрад&льному Р.я.зачьему Н rод~· со 
стороньт обеих боро:sшихся н~ наших территориf'х nрот:rЕЮІІ<оа,І:асu:их и . 
Утверждавших nротив:нне К!'tзача ~твУ поJІ~<.цей ско-тоталите.рнЬІг ,д· ·ктатор
СRИ~ режю.w 1 ЧУ'ltдЕе оано:1 :к а зs.чьеЗ nрироде, чуждне ~БОб 0 "0Лю6ЯБОуУ 
духу :каза:к є: -наро.J;опре.аце.. 3 ра.~зерщтвшяхся ссбNтия.х зтоtі :аойЮk :ка
ЗSRИ, бJІагодаря сле'nоте и б~'Іизорукости 6~:аших гrоб OROII9.TeJie~ }.~зе.
чества, nостс вJІенв:нх чужо .tі о wrot, во глав;? . :к зачьего р:r~озодстз е., ока
за.лис:а об' ек то,.,. чужих де{ствий и чужих. не-Rаза.чьих _цеJІеж!е O:u::тs. на.m 
пар'д иотекает J<Ров•и и слеза1ш, оnятл терnит неимоверньте ст-r-~.цс.ния 
и JІ~єния, ~nіть-n~одолжает нести овою очере~ю ГоJІг~фу! оnЯт• /и 
ха::к.~~ раз в своей истории І f/ несет оВJ ~ тяже.JІЬ!й страотиой Крест • . 

да., J<огда-то ar авное ' и гордое ВоJtьное }.Е'.ЗRЧество, ю!евшее свои 
зол•нне ресn?бJІИІСи, noRopeннve и разг. омJІанное v.ос:ковакюJ;t uap;.ltи в 
nетербурго:кими инnераторани, силой зз.nряzеиное в . ярJІО рооси~:ско~ rо
оударственности, . в продоJІжении поч~и дsух столетий ота~о 6есг.11ааннк, 
хотя и первоеортним wатериалом для раоширения и охраин rравиц Росс ·-
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~ного государств~, для бео:конеч~vх его воМн. , Оамодер~авная власть цn
рей и имnера.т.оров, создаваr. и уnравля.я Россигй зnгнанно~ в сословнz..rі! 
хо)І..ут, наша nри зтом и соответствуЮЩее место вол:ают :каза'чьим плеуе
наи, согласно своеМ государственЕо-nолитичес:кой nрограммн. Оnределнло 
"nочетно~" место и ~ля :кз.за:ков, в J<ачестве военно-служилаго сословия, 
авангарда рооои~с:кой государственнооти в ее территориал:аноу имnери~
листичес:ком рз.сширении за о~ет других соседних нар~доз, в :качестве 
~луг царя и rJnop~ его трона. Т~:ково 6ЬІЛ• nонимание :иазачьей идеи иu .. 
Ьераторс:кой Россией . И :еся:ки~ , R'l;O инаRо:мнqли.ж,- · тем Уос:иовсRий nа.пв. ч 
снимал с nлеч н~nоІСорнно ІСаздчьи голов~. Росо:и ~. с:и&.я нє..у:ка в угоду сsо
и:м царям уоердно боролас:а "с развратнн:м МЕею~е:м, nочите.ющим :иазе.Rов 
за народ, отличинй от р&ооиисRого", и даже самое невинно~, об'е:ити~
ное исследование :иазачьей старина расоматривалоо:а, ка:к ~ягчаШщее nре
стуnление • . Казє.чиh Народ и нr. овее npoШJioe должен 6ЬІЛ с~!GТреть моо
ко.асиими глазами. Российское nравительство отре:милоо:а идеоло:rически 
рз.з'единить и расолоить К~3ачеотво, оторват:а от него его интеллиген
цию, nрzласокат11 ее, рє.сказе.чит:а и руссифицироБат:а ее, nривить ей чу
то~ и вредНNЙ взгляд на Казачеотво, ка:и на "co~osиew обязанное nо

. стоянноі; служб о~. :ин·тер !3сам Реосн~ского го оу дарот оа. 

Против зтого nагубного и вреднего стремления особенно оотро бе
рОJІА.СЬ к є за чья народная кs.соа, вид.я - в зто1ж' свое об езличІ-t:sание

1

, но и 
зту u~c·cy всеми сnособ о.:нz и средствами в ШІСО.ла.х, в церкви, на военной 
службе, в nечати и в nовседневноt жизни стRралиоь убедить в ее сослоs-
ности, 

Революция онеола все со с.ловІmе nерегор~д:ии, рsзме~а.ла и уничто
жила все сословия, она должна 6ЬІ.ла нем~rеv.о онести о лица зе1~и и 
"Rвзачье сооловие"~ .~ российская рево.люционная общественБооть,восnи
таннаs:т нє. официальной русско·~; истории, о-читала лог~j чео:к:им завершением 
раоRе.зачиЗание RЕ.за:ко.в и олиsйше и.х о осТ f..JІЬНШ.1 на.се.лением no нацио
наJrьномJ- ·или з:кономич:ес:кому nриGнаІ<у. ВсF:кую о6ооо6л~нност:а Rаз~чеот
зв он~ . . сч:итала вредноИ, реа:кционной затее.t:-1. Та:к о:мотр.ели и с:мотрят· · 
на ftаза.чеотво и 6ольшєвики, лог ..:1чео:кие наоледнzІ<и и n:рє.вители ~емJІИ 

Руоо:кой . • 
Но само :К -t з з.чеотво не захоте.ло ни оамоун~чтожаться, ни r:~~о:иє.зn

чиватьоя, но рє. з и навоегде. отрпхнУТЬ всю неносную роооИ~l окую- nьtль. 
Под влияnи'и во~ :к жизни в Казачьем Народе nробуди.лос~ :креnкое ооз
нз.ние свое ,:;, nJІеиенной и nолитичео:ко.й о6о<Оо6ленности, из глу6инх широ
ких народНЬІХ У.а зачьих маоо ·.аншла наавь ст~рая, _зкоровая традиция 
своей Казач!»ей Государо'Ш енности. 

казачий Народ без всяІ<ого на то оо~лаоия оо ~ оронн российско~о 
nравительстве., без воя:коrо чужого 6.лагомовения возроди.л .асе органв 
своей государатвеннооти& · Войсковой Круг, Раду, :енборньtх Вой о:ковнх 
Атаман·ов, Войсковьtе Правительстве, Кє..зо.ЧІІ!О Ариию, свои Rонсr.итуции, 
и рещителаноtl . защитой с:еоих законmut прав еше nри Временном Всер~с
си~оІ<ом nра~ИТ6JІЬСТВе И принятиеМ СВОИХ к~заЧЬИХ КОНОТИ~уциЙ,Кааач~и 

.~вили самооnредели~ись, :ка:к отде.льнuе от России гооуд~рственнне ор~а-
ниаJ.tЬІ. 

Подробно изучиз вели~ое npom.лoe Rазачьего Народа о его СSесnри
uер~нм · rсроизмом и стойкост~ю в до« ижении своих народннх идеалоз, 
отчетливо осозн.аs и nрочузствове..в вою nрош.лую пддлиюrую историю ка
аnчествє.., все nроШАЬІе ообьtти~, траrичес:ки отразившиеоя на ~Ізни 'и 
дaJiьнei1uteu рs.а:sитии его, ане.JІизирозе.:s во~ ро:коВЬІе ошиб.ки npoШJio~o, 
еделав коренвуz переоцеану всех цеи~о~ ей, nредстСЕитеJІи hззачье~о 
Народа, отояіltИе иа иaзuбJieuocт:ts кааач~ей Гооуд~:tрс'ІЗ еньости и - на за
JСовиоw иазЄ:.'!Jtек пр!:'.Dе ,od 'едиионJОtе s одно целое - R~а.А.Чье Народное 
двиаеине-вольиое кааачеотзо,- nредо~аалаащее зсе Кавачество 8 цеJІо~, 

І & 
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преисnолненьт нелраІ<лонноіі soлei>t :аЬІЕести- свой народ И3 тра.гической 
дейот:аительности, внрвать его И3 І<оотлявих об,ятив v.осковоІ<оrо ииnери
али3ма, во3родить его традиционную Ка3ачью Государственнооть и внвес
ти свой нr..род не. дорогу со б ст венной историч:ес.:ио~ саиобитности. 

Перед лицоv всего ~ира, nеред . лицом всего свободолюбивого чело
вечества, nри3нающего идеи свободьт и гуманности, nринциnи демокра
тических свобод человеческой личности и народов, uв 3аявлР.еУ о то~, 
что св~е четвертьстолетия наш ~азачиИ Народ севершает величаМши 
КреотНЬtй Путь. КRзачья Голг~а исnолнена отраданиями и мучєниями св
нов и дочере~ нашего народа,проходящего чере3 горнила сверхч:алове- · 
ческих испьттанИй. Hq наших Кєзачьих Прооторах слезн и в•пли, горе и 
страдания, террор и нt:.си.лия. Тноr-чи и тнеячи неви:юmх _ жеЕ и детей,ста
рух и ст&риков внселено и;:, своих в:r.сижеюшх куренеh в де.;rекие, холод
нне и чужие места, тнеяЧи и тnсРЧИ нQ.ходятся в тюрьмах и ссЬ!JІках ••• 
Многие и многие mс.ячи сЬІнов .Кн3ачьего Н~рода рассеяНЬІ no :acevy лицу 
Зе]ми. По тюрьмам и ссьrлІ<ам, по концJіаrерям и nромотроям, по Соловкам 
и Ои6ири разогн'l.л жестокий , зверски~1 бо.льІ!іе3изм, •кнупировав!.!:Ий Казач~аи 
Земли, десяткv. и сотни тьrсяч свободолюби:аих ка3аков, назаков-народо
правцев, казаков, векеми отстаивающих истиннне nринциn~ дeVOI<PfTИ3Va~ 
І<а~аиов, чужднх всякому фаши3МУ и всяной диктатуре. 

Но рессеянное физически Кjзачество не рассеялось духовно. Ово 
не умар.ло и не Yltpeт , но с•хран.пет овою неизuенную BOJ!IO к борьбе, 
сво~ :К::,зс..чье йра:ао и свою hаЗf'..ЧіоЮ Про.вду. И ес.ли нNНе ово10 Свободу и 
Незазисю,;.осто31 многострада.льнн:~ Казачий !tйрод под дав.леЕИеu внеЕ егQ 
н2силия и nотер.ял, но чести своей не потерял, и никогда., ни при ка1<и.х 
обсто~тельстзах не прек.лонитсР. перед наси.лием, ,не nоклонитсF. краоноиу 

идолу. А рQз осталась и сохранилась наша народная честЬ, на а Казачья 
Пра.вдr., то-'МЬ1 твердо :eepml, что будут сёSрошеНN и цеnи рабств:. и наоИіlЯа• , 

Как раньше,в прошлом никание испнтани.я и трудности не ~оrли ~о
митІ> :аоли НЄJІ:.·х цр~д~-<оз, так и теnер» ниІ<аки,е гонения, ни1<акv..е нез -
годьr не сломят воли и стре1.u.лений нwr его нарСіда к овое~ С:аободе и к 
своему- госуд~рот:аенному в'озрождению. При зтон мн ~е мoweu допустnт1t 
и м.ьzо.ли" что nредставители демокрс тий, истоки 1<отоjн.:х ~юхд.ятся: и иn. 
1<азачьем :аар~доправот:ее, будут безучаснь.тми к,оуд•бе нашего сво~одото
бивого народа , отавшего :а:ертвоr~ мос1<овокого империалхщма. М1ІІ оч:иsек, 
что принципн, прозозглашt:нньrе :а АтлантичеоІ<ОТ:і ХЕlрте, д JІЖюі распро
отранятьо .f: на вое наредн, в том чиоле и нє. Н!?..Ш народ, ·вс-е~ своей иото• 
рией доказа:аши~. nр~ во ·н!". свою ообстзенnую сю~оотоятеJІЬ1іУ1О жизнJJ 1 вn 
началах народоправотза. 

Мм заяв.ляеu, что R~зGчий Народ и вn~ед• будат неП?ек~онно вести 
свою борьбу за полное освобожд~gие овое t1 Родинн из · под ВСFИО.1 ооков
ско~ или росси~сной зJІасти и · ее в..;змож:ньtх наследни:ков,за во~рождение 
с~оей государотв6нно~ не~ависим•сти на началах тр~диционноrо ~~~а~ье-
r• народопрssствв. ~ .. 

Rазачиt Нарtд никогда и ни при каиих оботояте.л~отвах не поки
ритоя о кю<им ли6о ограниченнем его суверенности и гооу.:::r.е.рствевнt)Іі 
неаа:еиоимости. Всегда и при воех nоложениях будет стреУИться к по~о
му об•единению всех кааачьих цлемен s один государстsенНN. орr~зк 
- КАЗАКИЮ - стрєну К&~~коs! 

Европе~окое Казачество будет иебе~различннu к оуд~бе и р2ааажа» 
бр~то~<ого,овязанноrо узє~ крови Оибирскоrо Кааачества~ 

Казачи~ Народ будет страuиться к мирному а теоц~ оот~е
отву на принциnа "ВQ4•инй. о в~инм, рааин« о_ рnввuм• оо а06Ма 
vи и преіде зсеrо о те~в,перед котор~uи nоотаалеаu а•алоrи'вв 
честву ~адачи. 

.~ 



Зб -

Оож~тельотво всех граждан Rаза~tш 6уцет nо~троеио на nолно ~· 00_ , 
rлаоо~єнности и теоном Фтрудничеотве всех олоев н~ овления. 

КоренНЬІе І<реоr ь.яне и иногородние ?.азачьих 3е:мель становятся на
~акаvи, т.е. тю<ими же nоJІноnравmш:и граждз.н а:ми hа зачьего Гоаударстза, 
нак · и ORUИ к~ зани. 

УтзьрRдается разеветво всех осноsннх нац~ональносте~ hазахии 8 
области и~ национаш~ного и Rультурног? развития. 

Утверж,цаетс;;. абсолютное равпоnразие и равноцепнасть арЕ-,.щ ка
зачества тех ра.зннх язщRов,на. Rоторнх говорят RаЗаRи и другrі s на · . .)одьt 
иаоол.юсmщ,а }~а ~ачьи Земли. Ис:кл:~чается вся.ке:я форма нас~.льо"Jе енноh ру~
оифике.ции и уІ<ра~низации • .!.."ОnусRается. nро.L.уІ<тивное соревнование рос
сий с:к О•і, и УІ<Р аинсі<о 2 RY ль тур :а цалях Rультурного раз Зі тия отра!Ш. 

І • 

Личная свобода,свобода слова и nечати, свобода ообраний и .лич-
ноtt инициатизьr об есnеч:ив,аетоя ~ю<оном. 

Р~ли:NІозна.я жизн~ будет отроитЬся на оснqвах хриотианской ·зти
І<И и морали. Рол~ церІ< '3И в hазачьем Госуцарстве УС"танавливае·тоя: оог
Vlасно ее истори~ес:кой ).!Иссии, Rе.кую она :аЬІnолняла среди J<азачьеrо на

рода. УТБ'брждается Автокефальнея Казач~я ПравQоJІе.вная Іlер:ков11. 
~ 

Обеопечиваютоя nРаБв. ~аотной со6отванности в ооглаоии о интере
оаuи сбшенародного и rосударственноr'-і хозяйства. 

/ 

Об~спеч~ваются nраза ХJІе6оро6оз,ра6очих,ра6отни:ков науни,ис:кусст
зо., чино:sдиЕов. Утверж;r;аются зсе ,r~ оотижения в, области социально~. и 
r~иово:мичеокоfі nолитиІ<и .• 

, ахне на~~ истинннй. и оознательньtй :казВ:І< отчетливо знает; что el'o 
теnереШНhЯ Кааачья іlрогра~ш~, его Rа~ач~я Идеявнросла :а полни~ и за
ноиченНЬ!:l на:зачи.й оим:аоJJ: вєрьr,sонруг :которо:rо nризн:ааются І< І<рєп:ко:.q 
об,един~нию вое назачьw nатриотьt, :которNW дороги овбтлне идеала :ка
аачьеrо народоnра:аотза, •оторьtи остаютоя овтцеиньrми ра~rрОUJІбИЬІе и 
.о~~стоШенвьtе І<азачьи хутора и отаницьz,:которNе вернн зааетам седой 

иазачье~ отаринн. : 

.:some Святи~~ и Праведньtk• , сsлагосJІов~ трудЮІtй ;терниотьtf·t наш nут 11 • , 
~an иам,н~закам,оИJІ и мудрости в достижении закоиЮtх и оnраведлиwх 

арав нашоrо Казачьеrо Народа. 

n:.rоть же нан6нец И над нашей стреждущей hазачьеІ: Родиной ааоn
дет соJІвце ПраВдІ-і и Справедливоати • ny••"· УНО осушит олеаN :кє~ачьи 

• аалвхит равв и страдания и б~аrооловит мирнNй и сnоRсйинй ~руд кааа~ 
~а-тру..zеннИJ<а І · 

Казачье Народное ~зижеиие - · вол~вое КаGачество. 

ООНОЗНl ПОЛО~ЕНВЯ 
КОЗАЧОГО НАРОдНЬОГО РУХУ - ВІЛЬНОГО КО~АдТВА 

1. КоGачи~ Народній Рух базуsтьсяна ~де~ Rозацтза, яко самородио~о 
ори:r~нал~tного :культурио.-еуоrііJІ~tноrо та иаціона.иьвw•nОJІі~ичиоІ'о ' 
азища в житті Охідньо~ Esponи. 

2о Коаа'ий Вародиі~ Ру~ коноТQТУО• щ~ ~о~ацтзu У ~ілwму його пле~ів
": HQJQ' 'l'a територlмьному Gася~у, 1 . вoьotr.:t Ио:rо lоторичиоw.r JЮІтті 

та~е з мивузшиві,ях і в о~rчаоноо;і вИотупuu 1 вио"І~, ЯІСо 11ажJ0_ 
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.наJІьно-політични~ чинпи~< ці.лІ<овито о~<ремий і нееалежний від Москозо•
вого нарОдуо 

3. Козачий НародніJІі Рух створщrrуе фа~<т оо окоІівічної nобрат:;і чо~ Е>дНО• 
сти зсіх територіяльно·-nлс:.:мінних козачих сt.ормацііа /козачи~ ві:йсц!Ік/ 
у ~х історичних ~завмовідносинвх, зокрема ~ факт нровного ~обратnw
ства з велиІ<им козачим у:кра~нсь:о<им народ01.fv 

4о Козачий Народній Рух ст·р а:нить до ство.._) - ння о:креиогt~, не~ал.зжного, 
единого державно-nолітичного· організ1су~~- :КОGАЧЧЯНИ,- на історичних 
землях 1\о3ачих Війсь:к: 1/донсь~<ого, 2/Кубанс!::кого, 3/Тбрсьного, 
4/Аотрахансь:кого, 5/Вt>лзt.:когс.., 6/Урал:t.сьного і 7 /Оре_нбурзьноN ва 
основах по1ратимчої sдности 1 рі~ноnразности і вільно~ cnisnpaц1 як 
nоміж вищезазначеними І~озачими Dій.сь:кюш, та:к і поuіж ни1m та J.d-
cцesoш у:країнською JІЮдніс~ю~ . 

5. Козачи}, Народні~ Рух дер:.ка.вио··nо .. "'!ітичне оформленн.r- КО.:..АЧЧИНИ уяВJІяs 
ообі, яко ( едератиsн~ об'еднання о:креvи~ історичн~х Козачих Кра~з 
з єдину _е..,...жаву, очолену вибtрнин Пре:шдеrrтоlt /Зерховюш Отанав.ок , 
Гетьманом/ і ~nільниv Державним Урядом, о ... нак :J. з Bl-txoвs.н :.: s::м пшроко~ 
автономії о:кремих к~зачих Кра~в~ 

б. :Козачи ї:і Народній Рух всемірно отре1~:ить, аби КО:SАЧЧИНА 7 s;.:ко- СУЗvрєи-
ний національно-державний організм, увійШJІе. в · най 'І' існіІ!Г~t: оборон
ний. та політично-е:кономічний союз так із БратR:r)ою ..:..ерu:внсІ) УкрвІ-

1о 

-~~ 
2. 

8. 

g. 

11Q 

:t2o 
1.3. 
14r. 

18 .. 

20. 
21. 
22Q 

26о 

ною 
1 1 

я:к і з І<унацJJ:кими народа'\І{И Вільного Каrз:казу СІ • • 

_ ІОТОРИЧНІ·М I:t..\JI.h:HдAP 
~ІШИХ ПОдІ» ~ ІОТОЕІЇ R03~ЧОГО НАРО~ 

0 і Ч е Н Ь - Н Н Б а р Ь 
І 

/с~t',)ст.2.ц12~1720/ 1721 ...... оно:ка$:'. Автоr<еС:аJІ-оная Правос.'lавнаf.' ll~pKODJa 
nерестает бнть самостоят ельноИ и no yit..s.зy Петра І nере.ходи'f в -Ее-
денv.е Воронежо~го митроnолита. • 

/от.о'1.19о12~З,914/ 191.5 1,~ онер·.сь :каЗа.чьего учено"го .А:.Н.Краоиова. 
/22.12.с.1799/ 1800 г. назЕачени~ второго Войс:коsого А'І'В)!аваЧерв ср-
оr.огп Во~ока Ф.я.Вурсака~ · . · 
/26и 12.1g19/ 1920 г~ сдача Казачьей Ар1ши гор. Новоче;:касска - руао.кик 
6ольLови:кам nосле тuехдневн6го ожесточенного боіо · . 
/27.12.1919/ 1.920 г: оста:в.ление донс:кими :казаr<а.ш n~д нати~:кок руо-
ОІ<ИХ полчищ своего края и отстуnление на Ку6аю.. · · 
/29е12" 1S17 І 1918 1,~ отt<р:нтие Б г. Ноsочер:каС~І-\е о• езде. не:кs.зе.'ЧЬЄt'Q 
населения: и призятие и резолюцv.и о внJlі{)чс,юнr в е>ос-rав Казаче с:rва. 
/ЗО.12.1G19/. ёаоедо.ние ~раезо~ :Ку6анGкой Радu е 1920 1'. 
/3"'1" 12.1919/ 1920 г .. Избрание :Кубансt<m~ Воt'іскоа!:lм Ата ано БУ~<"' to 
/1t'Io1921/ 1~21 г .. Jогла:шение в гор.:КонстантиноnоJІе , е ~ду Во1ско
БN~И Пра~ительстз~ми и Во~о:ковнми · Атамана1m И . соз цавие Об•о~nвеВИО• 
го Сове -та ~:ша,Кубг.ни t и Терека, · · . 
1920 г. Зе.сє ~анн з .Вгрх: ... ЕНОГО ка:зачьего Rругє. З' гор. Ека:t оринодар 
и nрин~'І'ие им закона об 1:.б ~единении всего Езроnейского К 3fіЧеотза 8 
ОДНО цеJІОЄ И НбЗВ.ЗИСЮ~Ое гооудАрСТБ6Q ~ 
1775 І'. Rа.зю .. . .J,OHCl<Ot'O І\& з ак а Еме.льs;:аа Пугаче::за ' Е 001<5~. • 
18~7 г. смарть BoйCROBOl'O ' А·.rв.мана ЧерUО~\оро:коrо .Войс:ке. . <атвееза. 
1773 г. Начало наро,ц,ного зозстаниs; nо:коренш..tх народов Росоnи nод 
зо.ц~тел~с твом t<аза:ка Еммr.ана ПУ·І1е.Чевао . 
1.797 г. Сі.іерть hоJ.:.Іев:.)го А•.rамане. ЧерноморокоІ•о Во~сІ<а ·ХарJ.:ка-ЧеnиІ'_в. 

Феврали 
•' ... -· .. .. 

4Q 1~18 г. ~!брть ~онсRого nар~изnне. Ч~рнвцова. 
4о . ~g18 г. PauiІPo.t. Rу6аноюти ка~~юшИ боJІ.ьше·sИ!<ОВ nод Зlіuем. Bnuo 

вооружеа2оf · бор!6& ' ~У6ани npo~us руоо~о~о бол~mазивиас 
, t,. • ' r .. "• І ~ І r ... 



І 

/ 

' 

9. ,1797 г. (),rерть .3оf,ісRового Оуд.ьи ЧерноN'І рс:кого· ВойсRа 1А. Головатог.о D 
Персидско~ похо~d. . 

10. 1918 г. Прев·о:зr.тrашани:: Куб анс:ной. ;:.аRонодат ель но v РЕ.~ ой Kyбa.EcRr~~ 
Нарпдной Рес~~блики. . 

11. 1778 г. Сидор SиJШй избран nep:a:rlм І<ош~в:км: Атаманом ЧерномарсRо-
~~ Ею~ с:ка. . 

11. 1918 г. Смерть nервого nосл9 революции из6~анЕого Во~скозого Ата-
мана ~nнской Казачьей Республики А.м.кал~дина. 

14. 1919 г. Вторая сессия четвертого Вольшо~ Во~сRового Круга. 
15 • . 1933 г. Смерть :казачьего позта В.А. Кундрюц:коза. 
1.5. 1917 г. Созьrв первого Во.Ис:ковсг·о Круга нв. Те:р&:ке. 
16.1870 г. родилея :казачи~·ї nиеRт~ль Ф • .ц .. :Крю:ков. 
17. 1918 :u. Избрание; Донс~ии Во1і с:ковьtм А тю/аном А".Н. Назароsа. 
20. 1921 г. Смерт• Оренбургс:кого Вод6Rового Атамана А;И.Дутоза. 
25. 1849. г. Родиле с І-<азачиt'~ ~тченн.t1 ~А .. Шер6ина. 
25. 1918 г. Нвча~о Ст еnного похода. 
28. 1738 г. ПервЬІ~ ню<азнн '·' Атаман на ~~~~н~у Степан Ефре~,~о:а • 

• Б е р е з е н Jo. М а р т 

' 

3. 1918 г. Рnсстr·ел больше:аик.::t:м::и донс!\~Го Вqис:ксю го Ата>.{ана А.Наза
р,.,ва и Прг.цсе~:;;ат еля донскбго .8ойс:ков ого КругаВолошина. 

5. 1919 г ... С:м~рть /'( ОНеRого писатгля , Р.П.Ку1ю.Ва. 
5. 192·0. г. Сw.:Jрть. nИсател.я Ф.~.Крю:ко:ва. 
б. 1671 г. Ар&ст Стеnана Ррtзина и oтnpaвR.tf его в Иоскву. 

13. 1642 г. Оставление донс1НJ~.щ :каза:ками гор.АзоlЗа no(.'YI е nервого ими 
t 

его взятия. 

16. 1929 г. ~r.ерт• nозта Ю.Ф.Гончарева. 
18. 1917 г. Образование GЬвета Союза всех Казачьих Во~с:к 
20. ' 1917 г. Низвержение после,=Інего наказного Атам:анана_ц<ну гра.qе. Граб бе. 
22. 191.8 , г. Рє..сотрел русс:кю :и большеви:ками АТЩ\Шна.Вол•ннх Rаз.s.ков к.л. 

Бардюка. 

К в і т е н • - А n р е л • 
\ 

1. 1918 г. Босстание Кубани nротив руссRи~ б•л•шеЕи:ков. 
5. 1917 г. Пе'ОзІі~ Общею::.зачий С-'езд :в Петроград а лод nредсед. м.п. 

Вргаевоког•. . · 
14. 19~~ г. Казн• ДонсRого Бояна и.п. Богаезс:к~ге. 
22. 1917 г. Первьrй - областн~й с'езд на 1\у6ани nосле революции. 
2Є. 1917 г. Войс:ковой . С' езд І::є.. .:.~ о.нУ nед председательством М.П.$огаеs-

ского. f 

30. 1709 г. · кон~ц народного восстанияАта~ана Конд~ати~ Еулавина. 

М а й 

8. :1.918 .г. ОсвобождеНИе ДОНСRИНИ .f>E:t.~al<aYИ СВОЄЙ СТОЛИЦЕ ОТ РУССЮ!Х 
бол~tшеви:ков. 

11. 1629 г. По.ход ДонекИх :кє.,закdЕ на Крнм и взя:тие ими Іа.хчисз.рая, 
ст OJIИIW 1\рьа.tа. 

11. 1918 г. Соз~в Круга Сnасения дона, nосле осsо6о~~\ения ~ОЕа от 
руо~ких. 

16. 1918 1". Из6рение Войс••внм A·raмaнoJt ДЬ.нской Rа0ачьей Реоnублиюr 
П.Н.Краснова. . 

20. 1688 г. · Казн• ~ Москве отор•нников Н6Зависииости ~она hTm~aRe л 
во~ ~, е ' ка з ~ ~ав-ре~•е.r;;а, Черноус..ова и JІРУГУ~Х ~ ~1 в.Ч»dю незавио21о~ой 

nартии. 

23. 1696 г. ПоббдНNй бой донекого Флота в Азоао~ом море. Гибал~ турец-
кого фJІота. 1 , 
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в. 
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13. 
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16. 
27. 

t 29. 
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Ч е р s е в ь - И ю н ь 

1622 r. Перзнй отRаз ~or-a от npиcFrИ иа ве~но~ть KQQKOЗOR у U&PD 

1917 
1788 
1736 
1917 
17'75 
1671 
1919 

1637 

1'706. 

МихаиJІУ Федоровичу. 
r. Перssй nосле рево~юции Большо~ Во~с~овой Kpyr. 
r. Іой лод очно~ ф1Іоти~ии Черн:>v. ого~ ого .3ойоJСа у Кив6Уrі·1. 
г. Взятие Азова 1 
г. Второі~ ОбщеJСаЗЕ\Ч~ D' езд з Патрог ре. де. 
Уничто~ениз ЗаnорожоJСой Сечи ~~териноа ІІ-о~ 
r. Казнь Стеnана Разина на Красной nлощади в ooxse. . 
r. Убийстзо руоохю.m агеН'l'аu.и Председатела Кубанс~о KpaoD)I 

РадьІ · Р.:.бово~е.. 
r. Первое в,-;яти:е Доно~иии ~аза.Rє..ми т:трецкой нрєnостІІ А3О 

под во~итет~ствои АтамаЕа !атаринова. · 
ІlрИІ<ВЗ Петра І І<01~В..Ндующему МОСRОВСІШUИ S> ЙСІ<2VИ .l<BЯ~J) 

Б .... ~олгор~r~ову об 6е;:шощадноu у-ничтожении ка;зе.}<О:S и n.x 
станиц,во врен:я народного воссте.ния · nротив py:cci<oro по
Сf:ге.тельства на незав:исz:мость ..цона nод водител ствоv во.:
сІ<ового Ате.мана Кондрати.я Бу;rавина. 

JI и п е н ь 

1. 1.917 г. Изоvания ~онсюL'А i:So!lOI<OВВ!.t Круrок nервого поСJІе реао..и:о
ции-ва6о"ІJноrо ,ію)С)І<Ового Атамана A.l:i.RaJie~вa 

5. 1670 r • .азs::Ті-Іе стеnано1.х РЕ.t.ЗИНЬІМ городап.отрах.ави. 
u. 1930 r. Сl{ерть ~дного и~ основоnоложниІ<ов кааач•еrо ~ро~ноrо 

\ .ц:зиженzs::: noJII<OЗHИI<S М.Ф.ФрОJІОВЄІ.е 
12. 1'786 г. Бой І<S.~аІ<ов nоц Очs.ковьпк и nораЖения иuи туреJtІ<ОГО . ~а. 
18. 1708 r. Снерть борца за 1-:г..зачью Свободу и Незаsttсю:ость A'tШLU 

Ковдрата Вулавпна. . 
22. 1'788 r. ~Іарть первого Кошезого Атю~ана Черноморского Во ск~ СП-

дО'Оа BиJioro. 
25о 16'70 r. Поход Ке.зє.І<~'- ~т~nане. Разина на Но()~овИІJ. 
28. 1696 r. Взятие . онсRШШ JC9.3f.'.~~~и Азо.ва. 

С е р п е и ь Август 

6. 1'708 r. DЗЯТИЯ }<OQI<OBORP.MИ BOЙORB1tli СТОJІИЩ! ~она. KOiieU варо ,..но 

восстания. Атамана БулаеиRа. · -
15. 1584 г. Смерт~ кн~зя Ермахs. Тиuофеевича ~ Uонорz-rмя С бири. 

15. 1918 r. Осво6о1':....ени.я. столи~ Ку6ани от руССRИХ. СSОJІЬШ~З1 коз. 

28. 1917 І'• ;..:,еклє.рация всех Казачьих DОАск. 

29. 1918 г. q.ормирование ре гу .~.яр::~ои молодо~ .. Казє.чІ-еи Архии. 

. 
В е .Ре ое · ц 11 с 6 н т я 6 .Р ь 

4-. 1804 г. vснованІ:е после дне~\ столиЦ?J .~она гор. Новоч~рl<Е.СОІ<t.. 
5. 17~2 г. Приб~тие на Тамань ЧерноморсRv.х І<азаІ<ов. 

10. 1581 г. Начало похода Ермаха Тимо4еевича з Оибирь. 
13. 1917 г. Все.::;оосийс:кое врененное ІІрs.вите;rьстЕо не признаd'r веа 

симость доца. . 
17. 1808 r. Казнь nоJІІ<овниv.а Esrpaфa Грузинов& - стороннuа ка~ 

незе.висимостnQ . 

-

18. 1917 · ~· Jознз ~онского oO~OROSOГO Круга и ~тклоненzе кк -
IO!tl МосІ<В'Ьt• ' . -

21. 1,g17 г •. С•еад nредстави-rме~~ на!_Jодоs Ро~ии в 1\ор.Киеве с ~ о-
тиек и I<&3a.Ros. 

24. 1761 г. ~ouoзaFze ropo~a Ростова на До~. 
26 •• ~g18 _ г. АОНСRОЙ SО)О:КОЗОЙ Круг nрикьі ОсноВНN ~~nио:~ всо~ .. ~ 

ro So~cR~ ~оноиого - КонотитуцИ». Утаердuл rарб н 
ІШ~l rt·':1.:н и ct JІa.r. 



2. 

б. 

8. 
.11. 

' 

19.18 

1918 

1863 
1641 
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ж о в т е н ь - О х т я б р • 

Р. Прин.Ртие з&хона Войс.ковJ:ш Кругом о nредоста.зJІение Боех 
гражданс.ких nра.в и наренному населению назачьих ;)еиеJІь. 

г. Со:ssщаниG nредсте.з;ителs~ '..L.она, Кубани, Тераха в &сатери
нодаре и о6рєзоввние Юго-ассточного Союза. 

г. Сt.~ерть АтнJ.;ННF.. Rухаренко /6нл и nисателем/. 

12 •. 1"91.7 

г. Отст7nлени з Турецхих осаднuх .войс.к в келичеотве 250 ТR
сяч из nед Азо.ва. Победа донсхих .каза.ков з 6ор•бе за .вн
ход в норе. Конец Азозс.кого седения:. 

г~. Перзая Rуое.нс.кая Rpae:saя і"а~ ~1 nосле револвщии. 
14. 1671 

14'. 1827 

18.- 1917 
20. 1707 

21. 1934 

23. 1854 
26. 1581 ' 

28. 1.936 

г. Р[,не.ние Стеnана Разинs. и nоражение . егр войск московскиl!и 
в6йсхами nод городом 8имбирс.кок. 

г. Назнач~нrие· Не..оJІеднюса рурсRого npecтoJIEi .Августеl:ши.м Ата
маном ~сех .казачьих Во~с.к. 

г. Rубанс.кая Кра~вая Рад~ nровозгла.шает независимость ~убава. 
г. · начала нар'-4Наго .аосстания род водительством Атамана Бу

JІавина. 

r. Смерть в Па.ри~з:е nоследнего внборного ).J.Онс.кого Атаt<ана 
БогаезсRого. 

г. УnразднениF АзовсRого Казачьего Войс.ка. . 
г • .Взятие Ермакон Тимефеевичеи cтo.irиrtN Gибири - Ис.кбра. 
г. ~!ёрть Еазачь~го ученого Ф.А.Щербанн. 

Л и с т • n а д 

2. 1917 1"'. Ехождение з состе..в Юго-Восточного С,оюза Астрахе..ни, :/рала, 
О~єнб~.rргв и горцев Северного .F:fІ.в.каза. 

14. 191? г. Обра~озание Правительства Юго-Восточного Союз~. 
20. 191f' г. Казнь русс.кими 6еJІо- 5 о.льше~и.кам:и члена Кубанс.кой Рад1:;. 
22. 192~ г. Смерть 3амес тителя Председа теля Р~у6анс:t<ой Rраево~1 Радн 

Султан-Ша~Р~рея. 
' ' 

~ . " . . .•. ,_, е х а 6 р • 
\ 

· 1. 1790 г. l'Істре6дение Т;)трецRого q.лота nод Изма2.7ІО1ІІ ЧерноkорсКУ.}.(Н 
к.::.за.:ками. 

7~ 1886 г. Р,дилс.я nисатель ·Р. п. !\умов. 
10. 1917 г. 06,явление ~аном nолно~ Независимости и начаJІо нашест.виh 

русс.ко-болашевицних nолчиm на Rазачьи ЗеМАи, Борьба ар~
тив бол•шевизмв за Свободу и Независимост• • .... . 

у 

КОЗАЧА БІБЛІОГРАФLа 
/Зр.1С r··рдоЩІа/ 

/ Rоза.кн npo ROЗaRis. Всі автори .книг 

- 1921 , 

/ 

жоза:ю~ 1 

х ЩЕРБИНА Федор Андреевич, /К/ 3aRotm евоJUОции и русс.ки~; б ольшеm зм 
Книжн.:иаг. "РуссRая мьтсль". T~n • .a. Иране.к з Т~{рнове' 1921 • 
/22,ох15,5/ 264 стр. · 

х дЕ11ИООВ Святослав В..9.рлнмович, /!J/ ~.аnис.ки • Гражда:нсRаs;- вdйна нr:, Югс 
России 1.918-1920 гг. /!3 сю.ш .книге.х, с nриJІО'!;ением 70 жарт
схсu,исполненннх в цветннх .красках/~Конс~антинополь.тиn 
1'Пресс.г.". 1В21. /19х1З,5/ 119 стр. ,в,лист.карт-схем. • 

• 
.... 

\ 

' 
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Z ~ОВУ!lНИН В./д/ Борь6а с 6ольшеви.зиои не .d..те Роооии. Уча.отш а бор•• 
бе ,.:....онс:кого Кnз&че.~тве..Февра;п. 1917 - иарт 1920. Очерн. 
Прага. Славянс:кое издатальство. Тип.А.Вента 1921./20,5х 
14/ З.23 стр.l схемЄt.Конфєре~ция Кубанеких nоJІнтических 
!і об.Щ3сттзенFШ ·r uAяTeJie11 :е rop. Праrе 16-20 oктgjph. Пpatta 
Тиn.:Толити:ка. 1е21. /23xlS•5/ 8 стр. 

ХРИОТЮК Павло /R/ Замітки ~1 lНІ.теріяли з історі:L у:краУноько~ pesQJtllц1X 
1917-1920 г. У~<ра~ноька революІІія. Иоследоr;аниg и ~.:аіера
&ЛN. Вид. Ухраїнсь:ки~ Социольогичн~й Інститут. ~ук. 
и.н • .аернаи. /21,5xl5/ Том І- 1g21, 152 стр., т.U,1921. 
204 стр., т.lll - 1921• 160 стр. ·тоrІ. ІУ - 1g22, 19а отр.; 
Устав 06щества ·ку6анцев в ЧоР Прага. Обшеот~о . у6е~цоа 
1~~1 /17х10,5/ 8 отр. 

- 1922 -

ЩЕРБИНА ф. /У../ Gтf!тиоТИRн. lсторі.г статистики h історіР. статистичних 
устr.нов. Вип.1-tі, Поде6ради. · "В1ід• Т-во при У:кр.Госn.Ах. 8 

Літограф. 1G2~. /З1х23,5/16,122, 105 стр. /кни~~ ця 
с:к.JІє~даеться з 3 зошитів, :кожни:Г :мав о:аою пє.гінє.цію і тя
т~·льну стор:..:г,Rу з назвою: Ф.іі..ербt-:не.. Ст&т:ісТШ<е.. Усі 3 
зошити збро~у~о~ано разом/. 

1\РАСНОВ Петр Николе.евич 'І ~1 Аltазов:ка пустьтни. fr nедноіа»S! Бо ~ е~о тро
ь-у І Роне.п. Издс.:ю;!е іЗТороо. І1ер а смотрев~;ое и иоn;.е.ЗJ:епnао 
є.втором. Бєрлин. ОияJІЬСКИ.і .и hpei1muf\Иe тиn. Е.А. Гутвоа. 

. ~922/20х1З 1 5/ 195 отр. 
KPA0HOJ3 П.:І. 7::./ Ст еп:r;. . Расскs..зн. БерJІйн. 1) а.д І.итеж. Тиn. "П~ссе " 

1922 /18 1 5х12,5/ ?2 стр. 
х дОБРЬІНИН В. /д/ Ва!ІІУ.'нгтон ... :КаннЬІ - I-.tiocJ<зa. 1~ 14/Ц 21; 18 б/1 22J 

19 22/~ 21. il"'A.Г!.l.e 0T"\6J1ЬIOZ:i ОТТИ~R ИЗ ~ 2 qpвe.Jte. 
"Военньr:1 Сборник". Общ.Fевн • .Воен.Знани .• Тиn.ГР»В1'1'l· 

· _ 1922 /2Зх15/ 16 ~стр. . ;.. . , . 
х дQS2~H в. /д/ ~он 5 борьбе о RОммУвой. На дону ~ авнче. Февражь

Ме.И 1919. Отде~ьнн~ оттиск из журнала 2 ~Зооввн 06ор
нин."Общ.Ревн.~оен.~наний. Прага. СЛааааохое и~дате~~ст-
130 1922. 54 стр. 

Х ПОПО~ Петр Иванович jд.j Бо~~ 'И ~~ораль. H~tю-uopRe 1922. 263 O'l'P• . 
х толо·~о.е Влади>Lир Сергеевич;.:І І От :к~аоньrх JІаП з веизвестнуІ) д8...JU. 

" /Поход Урал~ев • ИJІJІюотрации иопоJtнень. .:худоан.АJІекс. , 
Козьмин:ьв .. r no не.брооRВ.lЛ о на турЬІ участника no о дов пра- · 
nорщиRа Леонида МасрН;)З8. КонстантИJ{ОПОJІь. тиn. 11 Прео " 
1922. /19,5х13;5/ 4-v10 - 11 стр. і 1 ~ар2а, ~. 

- 1923 -

х ~ЕР:SИНА Фе.:~.ір Анд:Jіsвич '/R/ ~тат·'стиІ<а.· /~еиоьІ<а статиотоа/ ввп. 
11-й. llод~бради. "Зид.Т-во Унр.Госn.АRад."Лито~~·~·1923. 
/24х15"5/ 18 1 30 сторн. · · 

ВІЛИ4 Гнат Архипович /К/ Гидравли~<а• Гидрооsатика. Практичні аар в • 
Завдання. ПодеСSраДІі• "В~д. Т-ва при у:кр.Гооп.АІ<ад. 8 J!кто
І"раф. 192З /22 1 5~15/. 54 оторн. 

iiИCA?r:.:"ili.O д. о. /Т/ к п~оСSJІоме зкоnо1.(ичеоRого восстаиоSJІеиая Рооси11. 
БepJtИu 1923 1 128 стр. · 

х ~ОНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ. Сборвю-: v.атерья.пов no новейl!lей иот~рии оис~<о~о 
. Казачества оо вре!dОВ РуссІ<ой ревоJUDции 191'7 ~'• V.з . / 

довс:ко~ hотори~е~о~ комиоси ~ l. вева.тап.ли~~ .1923. 
/24"5х~7/ ~41 ОТ!>•і N! 2, Бена, ТИПО~Іа~1я ЛИJІ8 -:2 &. 1923. 
/24х17/ G76 стр.; m з, BeJtrpaд. Тип.оавич 192• /2ЗХJ.7/ 
З7~ от,р. • 

KPAOEOJS П. ~. /д/ опавшив .wо~ья. Рокаи. БopJU!.a. :.(еднк . Воадвu. т.п. 
Р.ал.деs~ур~ . в аавхеБо. 192З./19,5х1,,5/ 49• отр. 
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1924 ... 

х С.іkГИКОВ c.r. /д/ Россия в ,іо.и. /1549-1g1rl/ Исследования· no истории 
госу дарср::~е.нного и ад11.rnнист_ративного nрава и nолит:;.~ч:ес:ких 
д:вижениИ на ~ону. Вена. ~онс:кая Историческая Rомиссия.Тип 
лмиnва. 1924, /24х16,5/ 8-5~2 стр. 

х .f.A~ARИ D чатаJІдже и на Ле-мносе в 19~0-1921 гг. Белград. L.OFfJRaя 
Историчес:кая Rоииссия. Тиn.Руоская 1924. /23~5~5/ 164-
ХІ.І-32, ИЛЛ. . · 

КРАСНОВ п.н. jдj Пон.ять - Простwть. Роман. ЕерJІИн. :МедНЬІЙ Всадюш 
Тиn.Р.Ольденбург в Мюнхені. 1924. /19,5х14/ 548 стр. • 

х ~ОБР~НИН в. /д/ Всоружеиная 6чрь6а ~она с большевиками /~еврала 
191? - март 1920/ Вена. , От.~~еr11ьньй•~ оттиск из N: 1 Донекой 
Летоnиси 1924 /24~х1?/ 6ез титульного листа /93-130/стр. 

х БИЧ Луна Лаврев:таевич /К/ місцева самоуnра;3І1 .. Част.ина І. /Історія 
самоуправи/. JІодв6ради • . Вид. Т-:во nри Yt<p. Госn.Акад • ..Ли"Хе
гр~ф. 1924 /2Зх15,5/ XXIl - 4?1 - 111 с~ор •. 

- ~925 -

ЩЕР.БИНА Ф.А. /К/ С-татистика. Історія статистиRи й статистичних уста
нов. Прага. УRр.Грома,цсьRий Видавничий Фонд.Тиn,.Дєгіог-
рафія 1925./24,5х17/ 286 стор. 

ЩЕР..БИНА Ф.А. /R/ Основи світової сіJІьсьІ<о"-госnода.рсане'L ста.тиаr ики. 
Подвбради. Вид.Т-ао nри УRр.Госn.АІ<ад. Літограф.1.92fі. 
/2Зх15,5/ 4 - 284 -5 - 4' стор. 

БИЧ ЛуRа Лаврентьевич /К/ Місцева самоуnрава. Части~а друга. /Мі~цеве 
госnо~арство/ Под~бради. Вид.Т-зо Уир.Госn~АRад.Літограф. 
1925 j23xl5,5/ 456 - 16 стор. 

ОМ~ЧЕНКО Григорш1 Василевич /К/ Увід до славянознавства. Консnе~<т 
лекцій читаних в ~'RP .високому llедагогrічному Іиотиnтті. 

· · Прага. Сіяч. Літограф. 1925 /25,5х1?,5/ 131 сторв.,11 
охе:м. 

ОМЕЛЬЧ~О Марія '.васильєвна jг./. .Зи б ір фаху • Прага.. Тип. Ан~. Граздира. 
1925 ... /15,5х11,5/ 37 сторн. ,,і.тостр. 

х КА~АЧV~ Б~Т. Литературнн~ Сборник. Париж. Обшеотао взаимоnоuощи 
студ'ентов донеких І<аза.ков во Фра~ции 1.925 /22,5х14/. 110 
стр. 

.·. - 1926 -

ІВАШІС Васлль /К/ Х.еJ1іч;аа. те:kноло:rі.sі дер~ва.1 3агаль~ий :курс. Подєбради 
В2д.Т-во nри Укр.Гооn.АRа~.Л1тgграф. 1946 /26х17,5/ ІХ-

. Зі8 оторн. 
ІБАНИС в. /К/ Техно-хеv.ічний аналіз. Час.1. Подебради.Вид.Т-во при 

... 
• 

Yt<~.Гoon.ARaд. Літограф. 1926 /26х17,5/ 374 сторв. 
KPACROB П. н. 1 д/ Все nроходит. Ист оричесмая nовесть :s 2-х книгах.. •. 

Книга 1-я. Берлин. }[еднl-Ій ВсаднШ< • Тиn .. Зюfбур:г.192'~ 
/20х14~5/ 266 отр. 

1 

КР АСН:О.В n.н. І дj Все nроходит. :r.нига вто;>ая. Берлин. MettШai~ ВСQ.ДНИR • • 

Тиn.З~ург.· ~26. /20х14,5/ 266 стр. 
х ~АЕЬ. ~6ірник от~ттів про Еубань і_Rу6анців. Прага. Громада Rу~ан

ців в ЧСР. Тv.n...JІегиQг.!аф~я" 1926. /24,5х17/ 295 стор. 
1 :мапа, ИJI.ll. 

х КУБАНСЮr~.а. КАЛ1Шд.АРІ. на 192? год. Белггад' . Ку~ано:кая канцеля'Оия 
Исцолнен нє. рот в. то ре .19.25. . , . "' • 

х УКРАЇНСЬКА сnрава на 'Кубані І ~ода ток до J..нq: ормації npo Ку6аю. N-o 30 
Прага. Здружени Кубанцу литог~аф.1926 /26х18/ 38 стор • 

s КРhТКИИ историчешсий очерR }5уе5 а.н~.Rого Кв.зач~его до~ска. ч.1. /ch 
основания до %3·60 го.'.І..а/ Б~лград.Кубанс:кая. 1\а.нцемрия.ли
тограф. 1~26~ /21Х1?/ 108 стр., 1 :карта. 

\ 
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- 1927 -

n:ЕЕБИНА Ф.А. /h/ 1. О деяте .. •1ьноотrr Общест :ва Кубанцев з Чехоо.ловацкоИ ре• 
сшу6ліRИ• 2. Кубань в nрошлом и настоящеУ./3ід6ит~а зі 
зб ірню-:а "Ку6 аю." І Прага. Гpova .::ts. Куба ·щі в в ч. а. р. тип. 
Леоиографиа 1927 /24,5х17/ 37 с~. . 

х БИЧ J!.Jl. j:.j К~,r6ань у :криво~у дзе;ща.ліе' /З n:;>иводу ' "Нарисів з історі~ 
:;>е:sо.люці~ на l\.f6e.нi 11 • П.П.ОУJJЯТИЦЬRОГО./Відбитка зі збір
ника "R-,6aн:~t"• Прага. Г,ромада Кубанців в Ч.С.Р. Тиа.JІеги-
огра~ия. 1927 /24 1 5х17/ 88 стор~ • 

х МАКАРЕНКО Петро Леонтневич /R/ З життя Кубані під :коwун1стичuою зла
дою. 192~-1926. /Від6ит:ка зі збі~ника "Кубав»"•/Прага. 
Громада Кубанців в ч.с.Р. · 1927 /24,~х17/ 120 сто~.,1 uana. 

МАRАРЕНКО П.Л. /R/ Про дія.л:~t~~ст:~t · Грокади Кубанці~ в Ч.С.Р. /~ід.1.ІХ. 
1921 до 1~Х.1926/ /Відбит:ка зі з6ірни:ка "Ку6ав:~t"/.Прага. 

, Гроuада Ку1анців.в ч.с.Р. Тиn.Легиография 1927. /24 1 5х17/ 
З7-74 стор. · , 

~РАСНОВ п.н./д/ мУ~а аркии. Очер:ки no военно~ психо.логии.С uредис.лови
ем nрОф.ген.н.н. Головина. Берлин. Меднай ЗсадвRR. тип. 

• _ г~~rе~аум 1927. /2Ох14/ 156 стр. 
х МАКЕЕВ G~ргей Матвеевич /КЇ К берегам Ке.в:каза. /История одноА охспо

~ции/ Ницца. т~n.Розаноз 192? /18х1З,5/ 4 - 86 стр. 
х ОМЕЛЬЧЕШ~О :м.в. /К/ І!І1<іJІ!ІНЙцтsо на Кубані /Зі сnогадів .OUeJtь1!eвxo/ 

Прага. Т2n.~р.Зон:кий 1G27. /19х14/ 16 стор. 
х КОВГАН n. 1~1 Запис:кn неуча. ~ пяти чаотях. То1~ 1. Хар~н •. Вольное 

1\азз.чество. 1927. /lex1t' /287 отр. · 
х КСВГАН n. /К/ ~аnv.о:ки неуча. В шести частях. ~ou І!. Аар6ин. Вольвсе 

. не.зачество 1~27. /1~х18/ 360 ~тр. 
х КОНОТИТУ~~n tубавско~о Края. Прага. Кубанений Край. Тип.Пожn~ика 

· 1927 /14 1 5xl0,5/ 16 стр. . · 
х ~Сlі'J.І1Е..Чі\О М/К/ .л.то живе на Ку~ані? llpara. Кубанськш1 Rрал; Тиn.по-

JtИТИRа 1S27 /14 1 5х~0,5/ 16 стр. 
БИЧ л.л. /К/ 3. сучасних тенденцій в господарстві qранцузької саУоуцра

ви. Відбит:ка з"Заnисо:к У:кр. Госn.АRад." Подебради 192'7. r 

/2~17/ ~б стор. , 

- З.928 -

~ КУХАР~І1}<.0. SiR113 Герасимович /К/ твсри. Перше nовне і.lіюстроване аидав
ня. Під УJедаюuв~> г.в. О::и.льчеНRа. Прага. Гроvада · уира!иці.в 
з Кубані: тии.Фр.ВоИRn 1928. /15х20/ 142 стор~ортрет 

КРА~НОВ n.н .. jдj Бе .. >tе.я свитRа. Pol!aB. Берлин. Медн:ьtй Всадник. тип. . 
_ Зингб,УРГ· 1~28. /20х14 1 5/ ЗбО стр. · _ , . 

х. довm.нин в. jд; ~нс:коtі Ка.ленде.р:~t на 1928 г. Прага. Хутор. Fл aчJta 
. би6JІИоте:ка е~і'і~ 1. 1е28 /15,5 х 11/ 110 стр. · • 

х КРЮКОВ в. jд.j Роцно,: · Rрай. Пє.ри)ІІ. Тиn.JІ.Березня:к. 1926. /18n•/ 
128 CT'D. І . . ' 

; Х ГОНЧАРОВ Юрий Ід/ ~зито:к. Пра·а. литер~турнаr. ~азачья се~я. тип. 
· Фр.Вон:ка. 1928 /15, 1/ 40 отр. . 
х БИ.і'Ш.й. И-.А.. fк/ .казачьи земли. · Территория и .иародонаое.лсвие. Отдм~-

. . НЬІ~ ОТТИСR ста те ti ИЗ N!f 19-23 журиаJІа "ВОJІЬНО6 КЗа~.ЧеСТВОW. 
~ "Ві.л~не коз~цтз~"· тип.А.Фишер. 192е. /23•5x15,S/ 25 о~р 

2 Rа:ртн . . · · · 
х М-Ий П. /К/ ~ ио;ориv. Ку6анс:ко~ власти. Прага. Кубе.в~ий Кра • Тиа. 

· ПQJtити:ка. 1928. /14 15х10,5/ 16 стор • 
. ОКАЕБНИЧ~БКО Е.т.t~/ Всесвітні бреХУНИ· Прага. Кубанок L к ·• тиn. І 

.ПоJtИтина 1~25 /14 15х10 15/ 16 отор. 
х КАЗАЧЕОтво. мНоли соарвменникоа о ·прощлом,на~яще и будrщем. 

Пе.ри:а.Казо.чи~ QоІ)з. ИШJ.Нувел:ь .1928 /16хJВ,З/ 382 ИР• . 
. ' . .. 
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1929 

.х СВАТИЬ.ОВ o.r. /r../ Россия и Ои6ир~. /R истории Си6ирскох-о областни
чества в 19 зе:ке/ Прага. Общество Ои6иря~<ов в Ч.С.Р. 
rr~ш.Jierиoгpa'i:viя 1929 /24~16/ 120 стр. 

х ОТ.бЕІ'ЬІ .Вол~ного 1\аза:честве.. Прага: 06 11 единен:ие .В.ольного :r .. аза.чества. . 
Тиn.Политv.ка. 1929 /20,5х1З,5/ 53 стр. 

1.8АНИС.Басиль· /К/ Процес краІ<ування в хемічній прон~тс.ло:вости. Відбитка 
з" 3an:~co St У :кр. Гocn.Ju<e.д." TJl. Прага. Тиn.Легиоrре.фія 

... 

1.929. 13 стор. . · . 
ШЕР$ИНА Ф.А. /К/ Визначні риси I<oonapani~ та ~<ооnеративів. ~ьві~Ко-

оnеративна ресnублика. 1~29. · І 
х С-0 1 Е. jКj Про ХJІібозаготівлю на r:убє..ні. Прага. Кубанський Кра~. 

, Тип.ПолитиІ<а 192~. /14 1 5х10,5/ 16 стор. 
х ~СИЛЕНКО И. /К/ Колон:.я. Прага. 1-.уф.'.НСЬl<ИЙ Край. Тиn.Политїn<а..1929. 

/14 15х10,5/ 32 стор. 
х ·oл.EkCl6'НRO Е. jK/ П:.::вдень та П .вн:.ч. Прага. Rу6анськv..~ Кра.й.Тиn.По-

литика 1929. /14,5х1С,Ь/ 16 стор. 
х ГШ{Ч...J;.РОВ Юрий /д/ Книге. стихав. Прага. Ред.:~-:урн.Щ·.льное R&.зnчестзо-

. .ВілЬІ·:е Козацтво. Тиn.А.Фиn .. ер. 1921. /19 ,5х1З,5/ 56 стdр. 1 

1 ПОРТ,РЄТ• . · • 
СИНЕО~ОВ ВЛадимир ;д/ О л~ви к отечеству и народной гордости с ~азачь

ей точки зрения. Белград. Тиn. vpao /~3,5х15/ vl стр. 
х ТИ.Л.Оt,КИМ Евгений Сергее:а2rч jJ:.j Ky6L.ECRИ І<озещи У светеком :рату . 

, Евгени~ Тихоцн~й. Веоград. Тиn.~ованович. 1929/2З,5х15/ 
23 стр. 

ХАРА-дАВАН Зрелжен 1~1 чингис-хан каІ< nолководец и его r.n следие. Ку~ь-
• , турно-исторический очерк 1-.онгольсІ<Оf• имnерии x:::r.:.ny ве~а.. 

В двух ч~. ст s;-x с nриложениями. БЁогрє.д. Автор. тиn.ФеRР.к~ 
.1922 /23,5х15/ 232 стр., 1 1~арта, nортр • 

~ - . 1.930 -

х ЩЕР:іИНА Ф.А. /К/ ~азе ... чьи ге.рои и с~одвижни.ки. Праrа. _ Общество изу-
. . . . чения Каз а чествг. и Союз .r~у6ансІ<их nис~ т еле:и и журналис тов. 

Тиn.А.Фишер 19~0 /~х14 1 5/ 32 с~~· 1 илл, . 
х Щ'rj-..a і.АР-АJІь:манах Зольного Ка2 е.че ствє .. - .3:tльного :Козацтва Ее J>i~ 1930 

Под ред~Rцией W.А~ілого. Прага. Тиn.А.Фишер 1920 /24,5х 
18,5/ 274 стор.илл. 

х ФЕЦОР!В аергі~ Ол~іевич /К/ Віче. Рада. Rруг. Часхина 1. Ста~о~усь
ке віче • ..dід::5:т.т:<е. 3 1rНг..у:кового 36ірню;а· Укр.Універси,ё" ту 
в Празі Іr. Том n, Прс:,гt:. . 06 "ЕJДН&ННЯ .6l.ЛЬНОГО .Козацтв-а . 
,...._р~,rІ< . Политюс.:. . 19~0. /25,5х17 І 35 -стор. 

І\О,БГАН n. /R/ Заnиски неучЕ:. В четьфех частях. Том .ІІІ. Хr-.р6ип . 19ЗО. 
/19х1З/ ?.41 стр. · • , 

х ~~~ОРОБ ИсаІ< Федорович~ /д/ История к~зачестз ~ . Книга І. П~оис-
. хождеF...Иа Ке.зачест ва. JЗозн.иІ<новение l\!" зз.честз "' ,..;овсl<ого, 

ВоJІжского 7 ,sи:ц;коN и Терс.коrо. ОсновНЬІе ч,ертЬІ их 6ьrт~я 
з nериод гооударсrвеР.Ео нез~висимости. ;15~9-1671/. 
Прt.ге .• .Би6~иотек.с. .dольн о 1-~е.:::.є.чествє. - Ві.ль ...... ого Козццт
ва. тиn.А.Фиuер. 1930. /23xf6/ 174 стр. І кЕ.рта . 

х БШtі;.ДО.РОВ Ка.Фед./4/ Rс..з11К т~шофей Р~ЗІ-Ш• /С:с::.зн npo стг.р06!іт~tе 
ю:.зrt'Ч1tЄ Пl:'-з.r;;:. Бие5лиотекє. .:;)QJI1).E:OГO !'\::...зо.чест:вє. - .:ЗіJІ.Ьно 
го ~. тzп • .l~Фишер 1gso /15~x.ll,5/ 8~ стр. -

KPACHO.d П. Н. /{../ Лерго. Ромав. Пг.рюх~ В.П. СияJІlІс~иИ 1.9ЗО. /lgxl4/ 
· 510 стр. ' · 

1 ТИХОЦКШ:і Еаr-ений Сергеєвич /}:'../ АтР.і<~ Авс..tРО-В&Іrгерс~<оr-і КонниЦЬІ н~ 
• 2-ю Сводвую r-..R3aЧ1tiO ДИВИЗ'ИІО ·nод м. Городок 4-17 e.вrn.~cr 

1914 г. ве~грЗА. тип.и.nоnов 1~so /2Зх1~/24 стр.,nор~. 
є~:sторв.. / 

• 
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х .К РУООКОrдУ НАРО.:.;У. Отдел•пьr.-s оттt1ак передовей стс.т~и из N? 102 Jq'pиn-
' ~n n~ольное Ка3~честв9 - Ві~ьне hоз~цтво: Праг~ 1930 

/15 ,11,5/ 16 стор,. . . 
, х ОЛЕКСІаШ\О Е. /К/ ДеuоRратія й Сов~ти"'. Прага. Ку6аноьІ<ии 1\pet!.Tиn. 
· . Политик~ 1930 /14 1 5х10,5/ 20 стор. · 
х КАЗАЧІ01 СБОРНИК. Пари~. К;:tзачий Союз. Н~ЗО. 142 стр. • 
х КОЛSСОЗ Иван Иванович /д/ Сборник каз~ч~их nесен. Пре.rе. • .Литоrраф. 

1930 • .32 СТР. 
х ЕJІИСЕЕВ В.Ф. /К/ История Воі сJ<ового г 1r.нn Куu·t1н.сного R'lзе.чьеrо БеР-

ск а •• Пє риж. Тиn. Берта 19ЗО. /22х1З 1 5/ 28 стр. 
х к.УБАНСКИ.v: 1\.-..J!:. .. vдFЬ н". 1931 г. Бе~г.р·'..д • .ао.пьнаfі Кv6r.нь. Тzn.и.nопов. 

_ 1930 /23 , 5х1б/ 108 стр.. 1 карта, и.іл. · 
х КУ.нд.РЮІ.U\ОЕ Борпс АJІексЕшдрович І~ Казю< Ива Ильич Г9.1lоркин. Без

хитростньrе зr:.метюt' о нз:н кумз. его hондрс~·те. Езгр •. · оsиче. 
ІZудр.Fзова. Ве~Г;'дд. Тиn • ..,.єникс, 1930. /17х12/ 190 стр. 

х КУН.....РЮU!\.ОВ Б •. н.. / Р./ Ко.же.ньrе ~юди. Ро1. ан в 2 ч .. стях. Бе~гр а.д. Изд . 

1 
• GErтoc.~asa. Тиn .q>е:никс,19ЗО . /17х12/ 14'1 отр. 
МОНО З .а.л~д!п..rир / J./ .8ладИ).~ИР ~.лоноз . МирGЕОй нризио ое.'Іьско-хоз. и 

. ДАНS.ЕИі<'Є' цен. Пш~ГЄ. • ОтдеJІЬю.І~· ОТІІИСR И3 11 СеJІЬОІ<О-ХОЗ. а.р-
ХИВР." 11 9-10 19ЗО /2бх17 / 16 стр. . 

· х ~OHJROB .а . :и . !і:.ІІіИ великаnьr . С6ор_ник стихов на серб Cl<O~.! язЬUtе .В 

.• 

г~r.ц 1930. -. 

- 1931 -
. . 

1\РАСНОЗ П.~. /д/ 'вьше.шь. РоІ-·.._'t-: .П~риж~'В.Сия~ьсниtJ 1931. /20х14,5/ 
571 стр. 

мv.АКИ зr г· r.ницей . 1" r!.-::>T . 19~0 - январ~ 1931. Соф~я. ~)llтa6 і,онского 
Ї\.орn~: ее .• Тиn . рр&-внr .. БоJІГ '1рия 1931. /24х16/ 127 стр. 

ПОСЕ.dИН Стеnан Отеnаневич /К/ Во в~асти женщин. ТОІ{ 1. Cч t-:.<:r ье и cyдJ.-
6"l. Ро~квн-6ьтль . Ригr;. Етик .Тиn.Лнтаия 1931 /22 ,4х15;5/ 
202 CTD• • 

ковг.~н п. /?:/ .... · ::r~CI01 Неучє. . том 4. хr~р6ан . 1931. /14х20/ 214 О"І'р. 
х КYБArtGl\i~Ji ·::n -.F}:ili1. и совре)r.ен·-r ость . Историио-JІитєратур.tШ .. о6о.нm<. 

Посвя·~ется дню ~у6анского Войскавого nре.здн~ка 19Зl r. 
П · ;; E·:r: . .1 ::-- ~: злеЕИе :f',y•1 eнcROll станиЦЬІ п RассЬІ взаиwопоw:оши 

' в . іІ:::~и~е . І-~:мn .Ф_,Р !-1-.КО-СJІаве . 1931. /З1 ,5х24,5/ Зб стр. ИJUI. 
х :DАЛИНОВ llir.:м6c Нюделич ; ..... ; чем 6WIO Казачество. Отде~ьнвй О"І'ТИСR 

сте. тt.. :1 и.з mi? 82-87 ж-gрна~с. "Вол;ьное Ка3е:чес!!ЕО - ВіJІЬН~ 
hозnцтво" . Пn~гn. 1931 r. • · · 

\ 

х ~-WlllЬ .d си.J!ь Се~· •енович"' j? .. j h9.Ш~l n,icнs- ~ - _~6ірник hу6а.нсьRи.: niceнJt 
.J.~fi чо.дові чого хорУ.• /Hl': о6R~ЕІ.дzнці: Р е nертує.р :.у:5-:мс ьхих 
Roзe.Riв/(.ec.h ток nерший. Пра,га. Куб ~нь. Литог~Р-ЧJ • 1t1З1. 
/'1!.7 ,5х%9 • 16 стр ор.;~ 4SCf!TO~ другІ·. "• • Прага. К. бань. · .'Іи-
тогр~~. 1931. /21 ,5x1g/ 16 с~ор. 

КУБА...і~Ь~ Ид ~{h .. ~2.~F :nf. 1ез2 г. Бє.лг. ад • .оо~ьн с. .яRубан~ 1931, 32 стр. · 
х ІВАНИJ .Зt..с:и~"'ІЬ /h/ ·~-.о nитання npo рі.дке nв.ли:во ие. Північно 'У 1\азІн~зі 

та в У:к:р~ Уні. Пода:'\рЕ!..~:І-1. УкР,.Гооn.А1<ад. в ЧСР 1SЗ1 /2U.17 / 
42 стор. 

- 1932 

КР.'-\~.:ю~ n. н. Подs;-Іг. Ро.ч·.r.:. П·~ршr .. Е~ СИЯJІЬСRИ~1 1932 /19 ,5х14 ,5/ стр. 
256 ,Т. І. . . · · 

~:РАС50В П.Н. Подзv.r. Fонан . То}..~ 2,П~риж. Е.Сияльсиий. 1РЗ2 /19.5Х 
14,5/ 25~ - 249 стр. . 

Івание Вqdи~ь Jr.( 'Обро6іення ШRіри. /Курс ~енці~/ Подєбр~дz 19З2-
.193З. Унр. технично-госn. Інс т иту'r. Ли~оrр,аф. 19~2. 
/22,5х15/ 158 стр. ' · · · 

, 
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.z ііЕ40Р1З О.А. /К/ Боротьба 0а ueиt в .c~enoat ~ ~nap:JIIi 13-14 отол. Від
бИІ~и з ~аnиоак ч.о.в.з. 4. ~озква.друR о.В»сил~я. 1932 
/24.5х17/ 15 стор. -

хіНБОРИСО~ Г.В; /0/ От · УрRл~ до Харбине . Памятка о tlережитои. Ш~ax~ft 
1932 /18,5.х 13/ 186 стр. 15 J[Ист. фотогр. nортр. 

, х Б.t;Jj.ИHOB ШАМБ .... . Чем стмо Каз~чест:ео. От .Ц еJІЬНЬІЙ оттио:к стате~ :!з 
~ ~4,96-100 журнR~~ Вольное Rазачеотво - Вільне Козацтво. 
Тиn.А.Фишер 1932. /15,5х11,5/. 

х В.і.u!ИНО..З ІЕАМ.БА .. Ба тьям каза:к а:м nод 6о.льше:еикщr.и оущю .. ;. Отдельннlі от
тr~ок из 11! 100 Больного КА.з є. чества. Прє,га 1932. /15х11,5/ 
24 отр. 

х ТРОФЮ.ЮВ АJІеное.ндр Ню<аноро.аr-ІЧ. Стр ::~ н f, к~ зє.нов. Отдельтt:;-1 оттnсІ< lІЗ 
из N~ 105-107 :·І\УРНМ ': . .ьольное R:=. з з.чсстзо. Пгаге. 1932~ 
/1'5xl1,5/ 48 стр. · . 

х TPOФnkC~ А.Н. У.R заки загрnницей . 
· Февро.ль 1931 - '*'езра.п:ь 193?• Со~ия. Іі! т Р б ~онс:ко~о -корІГJ ... 

са. Тиn. ~ревна БоJІхчз. гия:. 19~2. /G4xlб/ 100 стр. 
ІІОС~ЗИН с. с. /К/ Гибель Имnерии. Сезерннй фронт, . /Из дневюt~а ште.сsного 

офицврє. дJІ.я nоручсниtі/ т. Ir. Ерюш. Тип.к. На.рхевич.l.S22. 
· /2•х16,5/ стр.234. 

х RАдУШКИН Патр іUІеІ<сеевич. /К/ С6орниJ< R~~ачьих nесен ,_оне. ... К~т6а.ни и 
Тереха. Ба~~~вд. Иа~Rазскиt казвк 1932. ~ 1. 15 necбn. 

.. - 1933 -

ПОСЕВИН Отеnан /К/ Герон. /Севернхй фронт-К:·, :аназ/ 1~14-1917. Зоенв:о
nоихоJІогичеоний и беJІєтристzчесJ<и}f о-.е~ж. т.r. Второе 
пополненное издание. Риг~ . "ВТRkа". Тпn.Латзия 1933. 
/21.5х15/ 228 стр. 

ПОСЕВЯН Стеnан. Тай~ в горах. Роман. РИга З~?~а. Тиn.латвия 1~33. 
· j21,5x15/ 228 стр. _ 

х !РАГЕдИЯ ' КАЗАЧЕСТВ.д .• jОчернп НА тему: Казс.чес'І.':во и Россия/. Ча. ста І 
Года: 1G17-1918. ОтдеJІЬ!-::ЕЙ ОТТИСR На N!~ 122-13.5 ::f'JPHC.Jia • 
ВоАаное Rазачестзо- в.к. Пра.га.1еЗ3 /15х11,5/ 250 отр 

х nsтt ЛЕТ ' "вол•ноrо Казачества - Зільного Козацтв~". Сборни~ ИЗбран: 
~ нwх nередознх ,статей. Прага.Ред.журн. З.К. - Е.к •• т~~. 

. А.Фишер 1933 /19,5х13 1 5/ 384 стр. , 
КАЗАКИ ЗАГРАНИ!.(ЕИ. Март 1932 - Март 1933. София • ..:.tт аб .-.онакого корпу ... 

са. Тиn.Древна. ' Dо~~~рия 1~33 /24х16/ 104 стр. 
КА3АЧ~і ЛИТЕРАТJРНО-оdщеdтзенннй ~~ьманах nри участии: ~.И.Rуnрин~. 

А • .ЛЄtдИНОRОГО. А. г. Петрищева. .u.. Е.. 0І<обЦ8вЕ. н. и.uеJrь
НИКОВ :? . А. n.мe.pкos R. . п.Е.МеJІьгуно:вю~ и др. П!:p~l:rt. Имп. 

J • Берта 1gзз /1б.5х25/ ~44 стр. 
х АКУЛИ;.і І' · Н т. Г./У І Ерме.н и Ст~оог:1новs • .Историчес:кое исследование no 

си6ирс:кю~ ле'тоnися:u и цареким г:;,.амотс.:м. К.~50-летию за
зоевания Сибири. 1552-~932 Л~риж.Тиn.н~ зара 193~ /19Х14/ 62 стр • 

.хСИБИРС1\fuі ЕАЗАК. Во. о:ко"!М! Юбилейнхй сборюІ ·: Ои6ирс:кого К::1.з ачьего 
Бойсха 1582.6.12 - 19.12.193~. Ввпус:к nерзиr.. НР~е прош
лое до вели:коf:f иойин. j,91"- г. t1од редакцией Е.П.Березов- · 
ского. Хnрбии, ВО~сковое ~рер отавит~ьство Сибирс:когс 
КRз&чьего Войска 1934 /27.1х~~/ 307 стр. пс~третн.рио: 
1L7IJr • 

.х'l'Рп.ГЕдШі м~~ЧЕаІ'ВА... О :.і::!рКИ на теку: RазА.че стзо ... И Россия. /Часть Ц 
L:ек2бр1. : ~ 18 - и10н• 1919/Отдє.'Іьюі[и оттиок из .1!~ 13?-• 
155 ~~Н' Ла Врльgов к~аа~ество - ~і~•не Ко~~ц~Прn~ 
193f /~5xl~r5/ 2~9 о~р. иарт~,с~еик. & 

• 
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ПООЕ.3Иh C'I'GП:lH. ~·аго.зор . Ие ;пи:е:никс.. НиШl іlflСУВfl.Н-женщzЮ:І . офnцерс.. 

/lfз зn охи н!?.чє.лсs. Х.\ зе:кє.,І Р1~г:.. Зти:t<~. тип.л~-~. тзия 1~2-6 
/2Зх15,5/ 128 стр. . . . 

ІВQ.НИО В/.</ ЗнергетиЧне rосnо .и.с..рство УRрr.їни те. Півн:.чного :·.~вн ::. зу • 
.&щша:s!'. ,. "Прє.ці J:кр::.їнсь:кого fісукового Інст;;~туту" .то~ 
xxirr. Тиn. НєуR.'Т-зє. lt:&вченRа у Львсrві ~34 /24 ,5n 7,5/ 
142. 

1935 -

КР~~сн..J.В п.н./д/ ЕJ(<',терин о, ВеJІИR'-'.Я· 1729-1796. Парю~. в.оиkльсІ<:і. 
1935 /20хі4,5/ 45З,стр. 

ПООБЗИН стеnан /h/ Елюч ж:изни и возро::<дения. Рnu.зитие человеческой 
дуии и соз~~ниа,ею инfіивиду~льного мироооз~рЦє=~я . /Из 

• зпохи конц~ ХІХ и н~ч~лс ХХ веков/ Риг~.зтик~ . тиn . 
, Ла тзиF- - /~3 ,5х15 ,5/ стр. 

БЬІР,:...,ИН Изан 1Іr-./ .:Зс .:-Л.ЗР.Н(lf~ н чс;лозt.чест:ао. Оnкт соNІЕ'. СОБRНИЯ r~бсоJІют
ного Иі.ШерИР...71ИЗМР. С ПрОЦ·.;) ССЄ.J!И рЄ.ЗБИТИР.: О6ШЄСТБ!?. В СХО
).іаТИЧ6СКО'М и nоnу.лярно:м изло·~ении. ч~J.сть обшР.я. Праг~. 
/~8х12/ 92 стр. · · · 

БНРДИН Иван /К/ Слово. Реч. ИсІ<усство.. Прага~ /18х12/ отр.115. 
БЬ1Р4ИН Иван /К/ С' ьотньте nродуІ<ТЬТ ке.R об' еІ<т бю<те:=-иолоr І·ческого и 

rисто.логического исследо:з1'-Ния. Колбасв. /18х12/ 55 стр. 
2 JІ.иста и.ллюстр. 

- 19Зб -

КОЛЕСОВ Изе.н /д/ 1 Стихи а nесни. n P?.CCRflЗЬI. 5::' С.Т~1 СJІЄ..Ва •• 'I!И'rG;>!..
TYDH~Я К~3~чья Семья. /27х19/ 46 стр. 98 стр. 

х KPACHC.d n.н. 1 ;J..f но·шй jВ.с• льготе/ Ро~.:nи. Пt:ри~ • Е.'Сиядьски±і. 1936 
, год.· /2Охі4 1// 268 стр. · · .. · .. 

' х Т?АГ~И.Я м~~Ч.!;!;СТ& /Jчt. ni< не. тему8 Каза%СТБО и Россия/ ііасть І.ІІ. 
· /У.юнь-дакабрь~~9 19/. Отдельньrй оттиск ~Р. 16З-198/ syp-

: . нс..лс. Боль~оз к~зо.чество - .аільна Коз:=tцтзо 1 ПRриж. /15 ,s 
х12/ 703 стр. RЄ'.рТ и cxetm. . . · . ' 

х Б.АЛ~·іЗОВ illhМE.A· Р".{ССRОЄ "о6орончt:.ст:во" и ке. Зє.чье "nорвхенчество" 
ПВJ>иж "КовнльнЬLо J30JIH'Ь1 11 • Тиn • .Н".БЄ.р . 24,5х1б/ 26 стр. 

,. BZIP....iiH Иван /К; .аселеннг.я и человеЧество. Пр-едnосwп<и и Qoнon.ШG nw-
.' ЛО~ЄНИЯ ДИНt?.~1ИЧС;СR0"'3БОJІЮЦИОННОГО !!С.те;;иr.JІИ-' ra ·в C:to .'1ТИ

ЧС.СR01І и non:rляpнo~:r из.ложении . .. Труд. 1 ~ 7 ,5х12/ 130 c'tp. 
б J!;!CT. :-."' р-=.івоь;иrі:о . · 

пос~: n Ст~:~nан / ....... ; 06щиu историчес:ки~ OЧvPR· гр_аждаRС:КЕ я зо-не .1918-: 
19~0/2. Сре.:енит6льн~я оц:::.нка зоенно-гр,а.хдансхо '!акти-

. ки и приеuоз уnра:влония. Анс.JІиз и Rритик no дс.:юшu 
б:нв.шт. офицер~"~ для nоруч ани ... Риг~.. зти:к&. тиn.ЛF.ТВИЯ 
440 стр.28 фот и 4 :карт. · · . 

х ЧііГИ~ /д/ СтоньR~ Р!\ ~Ин - Донс:ко~; :Каз.а:к. Историческ:и~ ОЧЄ;рк. София 
. 1936 /17~~ ,5/ зо стр • . 

- 1937 
. . ... _ ... . 

Х ~СР~.сі И.ф. /д/ !-'0H~R08 .dOk CRO В 6орЬ66 за 3І:L"{0~ В JlOpt:./1546-
1646/ ч.1. Взятио донскюки І<С. з f'. :к~.ии ~зовt=. /1637/ ч. 2 
.азовское- c~ ..... GHИti /1641/~ J:.ри:а. k. Е • .• uпu.~ов. "К~і:11 

/~4,5хlб/ 1~0 стр. . .. 
~;.n~·J .d .\ Ci-iJl'Ь /К/ Про!.ШСJІОЗість України і ili.вld. чного Ка.s:каз • вар 

всі. Праці Укр~їнськоrо ·~го ~· о 58. 
/24,5х17,5/ 155 о~р~ 

х KEJE'IH Rи:кол:-~ /д/ стихи. npe.ra. Литере..тУрНаЯ r.::~з~~чья С~lіЬЯ· т • 
' ГрдличRе /19 1 5х13,~/ 143 отр. 
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тихоu:ки.а Е. с. /К/ ПвмзтJ<а 1 •. Линейвого га.иt::р :_,JІа .і:3дJІЬЯ'МИН09~. ПОJІRа 
· КубансІ<ого Казачьего .l3о~1ска. БеJІг . ад. /17 ,5х12~5/ 48 стр 

х~ЛИН и.r. /У/ Оренбург~ое h~зnчь~ Войско в борьбе о бо~ьш~ви- • 
, каuи. 1918-1922 rг. Очерха.,Шnн~~ Олозо. /20х1З,5/ 2ое 

ОТ,Р• · 
х ЗУЕв J.. в. /ЛІ Оренбу:t>rсtше ка.заюt в 6 орь6а с 6ольше:виІ<а1.ш в 1918-~ 

1920 гг. Хврбин./19х13,5/ 132 отр. 
х &НБОРИСО~ r.в. 1 r;.; ПрР.Вді". о ю:~ з~нах. /Жизи• kfізе.к о. как она есть/. 

~
6ин /19х1З,5/ 5? стр. -

х ИЛЬИН м.д. дІ Куда и nочеху идет человечество. Париж •. 32 стр. 
в~~с о. и. І Українськ е реальна ' І'імназія в Ржевницях. Коротка за-

, гал~на ін~ормація. llp ar~. /15,5х 11, / 20 стр. 
КАЗАКИ ЗАГРАНИЦЕЙ. Аnрель 1935 - о~тябрь 1937. София, ~т~б донахого ' 

. Кt.зr.чьего корnуса. София. /2З,5х15,5/ 56 стр • 

. - 1938 -

' х ЕРЕМЕНКО д.Н. /К/ Sи_знь Б роцно~ зе-м.11е ... ~втор. Тиn. Задруга. ПрР.rа. 
/16х22/ 164 стр. 

01\ОБЦОВ .. RОНДРАТЬЕВ /К/ ГрОWJ'ЧИ:В Роднm<а Париж. Дом І<НИги. /19 ,5Х14/ 
310 стр. . 

х КО ВСЕМ ВОЛЬІ-НМ 1\aзni<~U от ПІР ижсІ<о і. вол•ноІ<азачье ::-: ст~ннцн Юі&Ни 
А.И.Кулабухова в Пс.ри::к~. Пари:&. /24х14,5/ 8 стр. 

ОМЕJ!ЬЧЕНКОВ~ м. в. /R/ Оель11rа JІяrе_РJІьоф. .-=.игрид Ундоен. /Лите ратурні 
силуети/. Коло>lия .. f20X1-'/ 24 стр. . 

х ТР4ГЕ.дИЛ КА3hЧЕО'ВВА. /ОчерІ< на теvу Кєзt:.~остзо И Р~ссияj. Чr.сть ~У. 
январJt-май 1920 г./. ОтдвJІ•И:SИ. оттиок на N!l~ 207-231 .. 
:IJPHflJla ·вол•ное Ко:m.чеот:ао - Віл•не КозЕ..цт.ео. Пар~ . .а8 . 

/15,5Х12/ 507 отр. І<арта. . 
КАЗАКИ ~~ ГРАUУ~Еа. Gсфия. Ш~а6 Доноког~ Корпуса. 1938 r. / 24х1б/48 ст т 

. - 1939 - · • 
х fiOJLЯКOB Пазе.11 /д; ПогШІ. Upв.ra. ЛитературЕЄ-Я Rє..зе.ч•я Семья. Тиn. 

Задруга. Пр~rа /19 1 бх1З/ 77 страниц. 
• х КЕЛИН Ни.J<олей. jдj Ст.ихи. ч~, сть 1l. Прr"t га • .1Іитерt". 'l'урная Кr.зс:.:чья: 

Сенья. Прага. Тиn. ~є. друге .• /19 ,5х13,5/ 93 отр. 
СИНЕОКОВ В.~. /д/ Государствеиное значение К~зRчества. Белград. Тиn. 

~ . слово. /23,5х15,5/ 16 с~р. 
х КА~АЧ~ ~~ЬМА~ П~рих. Кружок І<азахов-литераторов. Тип.н~аарр. 

... 

Париж. /27х19,5/ 1Зб стр. и 23 ~отрации. 
, .. 1941 -

Х ХАРЛ~СВ П.К. ~ jдj Ка~ачья ПaMPTRR· София Тип.Рахвар~./20Х13,5/ 
15 СТ,Р• 

х ЗВЯГИНЦЕВ с.п. (К/ ~аnиски по истории Ку6ани. EeJlrpaд /29Х20,5/ 
&8 стр. . 

.ЛУКИНО~ и. Г. /К/ Ре.циона.льное развитие зеІ-·l.Леде.сия ва К7{бсни./Прага. 
/29х20,5/ 27 стр. • 

ГOESflliИН И.В,/К/ 0 перзонаЧ~Л~ИКХ р~сnорР-Ж6НИЯХ по оеJtьаІ<оиу Х03ЯЙ• 
· cfsy в У.убеноко~ Крае no осзо6о.деииа. Праг~ . /2S,Sx 

20,5/ 27 стр. ' 
.1ІЕІ4Е:Н!\О в.н.;к; Рнбное хозяйство 1\YбRHCl<OI'O Края. ilpaгa.j29,5X2o,s; 

15 стр. . 
ЗАР1SИН А./К/ ПчеJtоводство на К~'6аии. П::--· ага. Jщ;,Sx20,5/ 15 стр • 

. ПРО~ИН г. /К/ Современное ptkJІROИaJiьнoe ~еуровод_сrво. Пра.N~ .11 c-rp.. 

.. 
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/ 

БОРОдИН :Н.А. /У І ИдеаJІ.JІІ и дt3;іств1~тельность. Берлин. 19ЗO.j22x15.5l 
250 стр. · , 

х БОЯРИНОВ А.И.ІдІ Казачество и Россия в их sзаимоотношениr.х. Париа. 
19З7 г. І • -

Х ЕЬІКА.цОРОВ И.Ф. J;;..І Возни:кновение ROJlOBИЙ ,!іОНСRОГО :ВО~сR~. tсторичео-
. . Rий оче:9R 11584-1934 rг. І Пnрии. 1936 г. · 

ЕЛОВGКИіl и. Іо/ ГолодНЬІй nоход o~eR6yproRo~ Арvии. П~І<ив. 1921. /21х15І 
34 стр. · 

5АГОСRИН д.в. /З/ Кєзаки. Рnсск~зи. Харбин. 1935 /19~13,5/ 154 стр. 
х КУБь.НСКИЙ KAJIEfL-.j,rtPЬ ю~ 1927 год. Белг с.д. Изд. 11 Вольна~. Куб~н•" 
. /34х21 1 5/ 66 стр. . . , , 
х :W.J.lPROB .А . п. 1\.t/ Саности:· ничаство и хозяйствею!оЕ.: развитие России . 

П~риж. 1930 /~З ,5х15,5/ 34 стр. 
х ПО.ЛЯ,:і.О.S І'lаве;лjдІ Ивrо.н и Феня. Пr.риж. 1937ІГ. Позuа . 
РьlТЧЕR-..03 с. j;., 259 дней JlеЕ:·осского сидения. Париж. 1933./19,5х14/ 

152 стр. 
СИНЕОКО З .dл. Ід/ Ь.с. зз.чест:sо и его гос у дарсr Зень ое зн:--.ч:енио. Париж. 

1928 г. 
х ТУРОз:Е.РО.З Ник оле.::;:./ Путь. Париж. 1928. 118 ,5х12/ 47 стр. 
х ШJ1ЛЬЬР.}.03 и.Ф. /3 1-ся ~~бn~~А"~ская к~зачья ~ивизия Зеля:коtt 

войЕе. Х~р6ин. 19ЗЗ. /23х16/ 190 стр., R~pT~ И RJIAIOCTP• 

х ГЛАЗКОВ в.r. /д/ Крах наших москвофилоз. Пр~гс.. 1934. · 
• І " 

/В і д Р а д ~ к ц і . ї : Кн:-tги, nомічені "-:t", торкають~s:: 6езnосеред-
ньо n:зтань :козачої nроблеми Т9-К, як її розу ... <і!О:.ь .~ині_ с .t.d коза.:киІ • 

'·· 
. 

~нж. в.г. Гл8з:коs. 

АіПОНОМіlА Р5С:Г,.1)ЛІКА Jpr.lli:В ПОВОЛ~ 

/Некро:Лог / . 
J • 

Коли з хо•і pe:aoJUOцi ї 1917 р . нr.ції кол::.іш..чьої . Росі;. сьRоЇ ш:tерії 
nоч ~-ЛИ г~рячково і щаидRо відрод w5ати с:зое нез.~Jіежне nоліт:і'ЧНб і віJІ"
не R/JІьтур:на житт;;:,Ленін виголосив ультра.:лібvра..льнд г r..сло "саі'Озиз
начення hь.ці;1 аж до :sідокрем.ленН9" . Ue Гасло було nотріjно · о у, nе
реконаF.о~у Цб~Тр~лістові і тот~~іт~ристові не ЯR добр& саwоціль люд
ського існу-;,з.н:нs:., а лише як засіб , щоб оnанувати стихі~ НІU{ рухок нr.
ціональних },ш е, стати в nрозоді їх, сіз~ш на :коня окстt'б• · стсь ·ої 
q.рє .. зео.;rогії, 3 тик., щоб nізнішб nрюG"сити ці 1r1ЄСІ1 41ти З зовоі. івшо-
~!У і ноб t ·.~нщr.у ..... л~ них . н~:. nряні. Тодішн~й нарRО1' :s оnрз.зах н&ціонмь
ностей, 41ооиn Д.'L.-угашrзі.Jrі-Ст2.лін, nриjрс~з до Р~гк ~ за дир:.R'l'ИSS.ІLИ Лені
нt.., ноr;оз6~·до:аан_ с:?.ню.іи Hr' . .!JOд- }.:и нr.ціональні ресnу6лі:ки, як нr.np., _ 
~азансько-Т2та9ську, rашкlроь~у, та і~., nроголо~и визнання їх на
ціональної Н6З!1Лб>У.НОСТИ і СУБб~е:.F.О9ТИ та ПРЙ1!Уl!ІУЮЧИ ЇХ Бі"-СЬ1<0ВЮ!И 1 

політич:ни:ю! і .:= ко.ао1!Їчниии ~асо6 r. !Ш ~тадерува.тися з Росі~ською ~оР. 
Росія n~:pe стале. 6ут:и рооійсьиоЮ ,r;. ~;;p:~f.BOIO, а об6рн;r лв.оя: npoт~ro1 ~<іJІь
кох років на "с-·адсраціюn багатьох національних pecrr.t6JiiR, національних . 
краї:s, областей і -округ. ч[~ с~nну території колишньої Рос~ сь~ої twne
pi ї б .~ло визнано т. зв. "Оою:>нюш Республікаии", .яні фор:..tеJІІьно-JОридnч
но не входили до оУ.ладу Ро~ійоь:кої ОФСР,хоч 6уJІи цiJIRot :к~ровс..ні з 
Москвz. Тnкс. оq:ормленР!' ~1 оn~.:ноsЕ-ння боJІьu:t:зикt:шн nр~цес sі;tt:-=од:;сеа
ня нr.ціона.льност~~1 нr~ контро.і'Іьове.них нюси теренах дмо Jов•~ЕІУ- під
ста:sу т:zер,і..ити, що н2ціоне.АЬНС питаНІіR ·в СССР з.~:б розвЯ3ане nosиio'fJ) 
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s иайкре.ши~ J!оuивиt1 cnoc1CS ,тобто ~що в OGCP иема sже не.ц;І.ональноrо 
прхгиоблеиня,упослідження або нерізиости 1 що всі національності д~ 
нвйкайдрі6ІJ:1ших в:кJІючно мають веі nрава і м:о:ЕJІизооті для вільного іс
ну&а•ня і розвктиу. 

Але sідрізані від вс~ого світа со~~ською цензурою і прикордон
ио» охороно~ НКВд, нації СССР не мали зиоrи nоїн~ормувати сзіт~ву еnі
нію npo То~аскільки наявний стан більшовицького режіиу відnовідав їх 
~~до•оьким і иаціона~ьним бажанням і уявленням. 

В кінці 19~5 Р• указом Верхо~ної Ради , СССР було.оголошено npo 
окасування дак~лькох автономних національних ресnублік з складі С~ОР, 
в тону числі ~ ACvP німців Поволжа. Фактично ж цБ респу6лі:ка була лі
квідована в вересні 1941 р. Це була неsелика,але добре організована . . , 
заможна й квітуча в культурн~му в~дношенн~ держава,розташована в ниzвій 
течіУ Волrи,на nлощі в 28.000 кв.км. /тоб-то,така зе~ика,як АЛ~анія, 
!ельгія aJo Гаїті/ а 605.542 душ насблення в 193~ році і зі стол~цею в 
місті Енгельс. Коренем цього найсхіднішого зідлаuу німецької н&ції бу
ли ті німці-колоністи, які Зинеслися сюди з батьківщини nереважно в 
Rінці XYIIl ст. на заnрошення російського уряду і які розбудувалися ~ 
розuножилися тут,з6еріrаючи :м:ай*е недоторкано свою мову,звичаї,віру. 
Обставини ~х життя nри цар~х характеризу• народня . пісня, що з6еріглаоя 
донині: 

An7eko~en an der Wolg~f 
An о der Berg urtd '':riesen'tei t, 
tager sie a1:tf freiem Felde • 
:·aergends \Iar ein Haus berei t. 
Und nach all den Katastrophen, 
ll.auberbanden,. Тv.dssgeschick, 
;~-aren sie r··on Zare~ ob~n 
Unterjoc~t und unterdruckt. 

Підчас nершої сзітозої зіkіни,росіJ.іСЬКИЙ ц~::оьки;: УРЯд видав 
1З.UІ.1915 р. зарu~~ення,що6 все німечь:ке населення -,уло виселене .

3 
ПОВОЛ';(а .8 Сибір. Ме ШБИд1<0 ЦЬОГО Ji6 ЕWИГJІИ ЗDКОН6.ТИ"а ТИl!ЧеіСОБШі 
ypя.zt в ~917 р. скасував цей наказ. Не. друг:' й рі}( n~сл.я ревоJІЮції,:а жоз
тні 1918 р. тут було організо<Зано, за ,.:;;е:кретом Ленцtа, 11 а:зтоном.ну об
ласт• німців Позолжа", яку,згодо:м nеремінено на "АССР ніwціз Поволжа1L 
в окладі Російської СФСР. Хdч нінецьке населення цівї раоnублі:ки скла~ 
дало тіль:ки nоловину всівї ніи~цької людности ~Сі теренах СС?Р /з 1g26p. 
- 1.238.549 ос., в 1939 р. 1.4G3.534 ос./ -.алv~ ця рбсnублlР.а стала 
nрироднім осеред:ком , дл~ зсіл підсов~цьких Нl~ців. Культурні усn 1хи 
німці з Повол~<а, завдячуючи їх орган~зо!:3аноотl та. nрацьош-:тості ~ були 
ду~е 4GJIИ~i. r.кщо nеред ревоJІЮцівю nолозина ні~ціз Позольа були ще не
nиоьненними, то з 1926 р. nисьlrе:нних стало се ,Jед н~х вжг ~1, 7 %. Перед 
доругою с::і тоьою ві .... ною з .n.CC.!> німці :з Поsолжа бу .ло в~е 98 ;t. nись:м:анни.х 
Ресnубліка wала 442 школи з 117,95~ учніз,.11 технlкумів, з 5ищих • 

· ШІ<ОJІИ, 1 дер~хавних театuи. ЕлектроС:::І.кація с~льського rocno.:.c, Dc:r ':\~ бу.л. 
зв.стосозаною ли:и;е в цitt"' ресnубліці з ціJІого СССР. В 1~Зб Ро тут -;1,л~. а 
4 аrрегати ~ле:ктрооранки, 7З агрегати електромолотіння, 24 е.л.е:ктр~- · 
зрошузаJrьних уотаноаки j;. •• Вельш: "Немцьr По:зол:;жья и сталинс:каh конс~и
туция" - "ИзвеоТИF.w, 27.ІХ.1іЗ6; "К Х ОІе3дУ советоD Немрd сnублиниn 
Знrельо, 1936, ст.18-28/. . Р " 

Прот.J, і в ціл ресnубJІіЧі р:rсифіиаційна. nолітима со l Tcьkoy ~ 
ди дазалаоя з знахи: з 433 шхіл лиnr:З 57 .з~ наsчаJІи иімещ~! 1 , ~,0 ,..0 ~a-

u ~ • • ·"- ti 10 n 33,9 poci~1CЬJ<OJ); 7 ,б % ~ншини .. моsани. n.зчuосн НlМбЦІt!СОІ<_ .-, ~0» -бl,а % 

' 



51 

учні~. російсьRою - 29,6 %. іншими - 8,2 %. В 8-10 кл~сах росі ська 
мова B.Je пануnала: нею на:зчалооя 45 • 7 % учн::.в, з то .. t чs.с ,я І< ніУецьJ(о!О 
41,і %, іншими 1швами - .12, б /"Культурно а сrроит~льст::зо С(~С?" 1 ·ocJCD&, 
1946 р., ст.75-77/. Такий стан, нес~~н~зно, 6уЕ одною з nричин н~оnа- · 
новання німецькою інтеліренціею центрального адміністративного апа-
рату c:sosї рс.сnубліии,в якому в 1~31 Р• було всього 31,7 % вiwr.i~. 
тоб то, п~реважна більшість з аnараті на~ежала росіянан ~~ ін./"Рез. 
и нац." 1SЗ1 р. ч.12, ст.15/. Еt::ручи .~ разом районові і ц птральні 
установи, малz в аnаоат і німці відсотоІ< зиши.і , а.ле не nеревюцаюч:Ш-1 
39% /"Рев.и нац" 1931 р., ч.10,-1,1.,ст.14/ При таІ<о.lу натис:ку "рус- · 
С)<ОЇ стихіІ" не буJІо дианим, що на багатьох вюзісиа.х :5 1L.Бs..льцері бу· · 
ли наnисані ні~ецьІ<иии літераУи р о с ~ 3 с ь к і о л о s & 
/"Национальн.строит. GGJP к ХУ годовщин& октября", Москва,1923 р., 
ст.118/. 

Не залежно зід са:мохзальних і реІ<л.sпших nисань со sетсьІ<их дія
чів і npe . и, треба відмітити, ЩО ніuці Позо.лжа · зуміли Б у rовєх nід
СОВЄТСЬІ<ИХ, нs заа~аючи на більшовиків і всупоре~ їu,досFгти значних 
культурних усnіхіз. ~ure nісля 1933 р. nідаиn;~. на nоліт?.чна nідозрі
лість совє:тського урr. ду і р~пресії Ю\..8"""" nроти. зсіх,хто здазавсs:; хоч . 
6и nотс;нці~ .. 'ІЬЕ:О не6езnєчню( чи оnозиці. ~ ним, зачіnх:л:1 тако:~ з сИJІьні.s 
мірі і р -.:: спубліІ<у німrdв Поsолжа. У зє.ресні ж 1941 р., коли 6іл•шози
І<и зтікали з УІ<раїни і дуже nо6оюзалися,що армії ГітлеР.а ді .. д-fт• де 
lЗО.І'Іги /що сталос~ лише r: 1942 р./, а nриво.лжсьІ<і ні)lці хо·~уть їх ез~и
туально nідтрm-!а ти,- було фізично ліквідовано ста.новю1.з ні ець~<аї 
націJ: не. Позо;п~. Без 6у ць-яІ<ого су~--.У чи зст~"іОDл~ нн~ nрозинz бодай 
nоодиноких осіб, б ,~.ло віІ-!сьІ<е.ни НКвд nроза дан о заарештузаю: .r. зо іх 
ні:мці~ Пово.:rж.я, з ~ких потім було вистріляно 30.~00 осіб,n 40u. Ov0 
nримусозо nереселаво в відаа~ені місцевості Ои6іру,в тіи числі й 
зо~сім старі люде, діти, вінки. Виселення це зідбув~лос Р. в таІ<и~ но
гальни · . і ньJІ.ЮдсьІ<иь сnосіб, що ніхто не міг взs::ти з оо6ою н.:.чо!'о зі 
сsой ого 1.:айна., бо зсіх 6у ло схоплено й ви :ае зено рє.nто~! з TOJlY зигл.я
ді ,.як l': o~· траnилос.я. в н~).!ецьких домах no..,.s.л >G.: aл.-: c;. = n.vч E'. :x і на 
столах недозє.ре:на ь.6 0 :аадоїджана їжll. ,;.\01(6.J.L.Hя худоба зістал2 заl!:.І<l!У
тою : ХJІізах і о'rа.йнях., або nо:кин:{тою 6 ез до гл ~ дJr .з nолі. п:. сля того 
німець~~ сел& .... иглядалІ~ страшними ббзлюдН~).Щ nycтR&.1.U:, з nоразчин за
ними ХБ. Т&1!И ~ nодзіррР-МИ" · nознимv. голодних, ре::учих ~ оу! :·"JЧ?.Х _без 
ЛЮДСЬІ<ОЇ OnlKZ тза~Ин.'БагаТО СЄЛБН І<ОЛХОЗНИКіЗ неиі~Ці3,~RИХ З іНШИХ 
місце2осте~• було nризожувано на тер6н колишньої pecпy~Jdi<v. ніиціз По
золж.g /шо6 зі~~ати там :apoжRt~ 1941 Р• ! / та І< ЛЯІ<9.Л:ИсSі ці в ї аu ~жа.JІіnтич
но~ кагтини людсьІ<ого нсщастя)що з~диозлрлисf перd ~здити сюди для ста
лого госnодарюваннSї,хоч лати 6у.ли ' nоені всякого добра ~.ЛF. їх розuоря
димости,а caua госnодарна. ~ула ~о6ре за6е2nечаною всі~ rtoтpijнzv ре
манентом і о6іцюве.ла до ;'іра життя nосел~нцяи. 

З таки~ сnосіб ЦF. к:sітуче.,щільно засел~на .~ д6а?.ли · о загосnода-
рена Rра~на .5у .Ла ЗИЛ.ЮДН\?Нс..о. ~·, сщrсТОШьНа СОDеТСЬІ<ОЮ . 6іJІЬШОВИЦЬН01) а OJ) 

nротh.ГО)• д6R:..1Іь:кох дніз. Фор.н~ . .льне nрого.лошгн.н r.- ска.соз,..нн ;; · .... :.тоноl.!но~ 
Ргсщ jлJ.к п ~іі}Щі іJ По :s олжя від6улос~:t .лише чєрез чоти:р2 роІ<и, ::з ~ після 
за:кінЧ vНБ.Б д.ругої світової ~і ... ни. ІJ.єн аІ<Т 1~ОсІ<овсьІ<ого боль <.7!:іЯЦЬJ<оrо 
уряду.е г~;нтозни:м порушенням заса.:. статуту 06"~днаних Націи, ки • . 
буD n~дnиcaEz .• ,ceDeh інших· дерзаs,та:кож урьдоu uGCP :s Сан-Ф~~с1<е 
21.У.І.1945 р. -

• 
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ТУ Г, А 

/ F:a·3I<e Чорко:rе Иоря / 

ІІІере бі.rJІо назустріч ·1eperon1 JІ8.EIOlH зод, ааJСЗіТ1І&JІІІХ з:.вкама 
61л•х аін. ,...!,Оnавши 61JІО3ери•t1 и~.оок no4epez:;'Xfr сJ<иде.JІо а lt~огrтвіх ,~ 
а1наа розбурх~ио~о XE1Tt~, яJС ~овку zертау бе~зrам. ЩоднF зово ста-
ра~ос• rx ДОС~~8УТИ у СБОЙО~/ ~ідБіЧИОУУ nоході. ААе ~ заz~дИ прибо~ 

' \ Чер:rуааJІис~ з відп~ивами і стремління з тихо» rладдю знеси~и. Вереrи 
ct-•AaAиo~t sоsтими лазами n:i cRiD 1 nе.лали ~с;<ра~.ш сонця: і знімались 
оІІ•JІ•ни:мl'. обри:заl!И 1 не.че rотозі з Diдni'tнo~ -:су:о.~и GE. сонцє.н злетіти у 
d.ІІЕ.JСИ~НИ~ простір. Раз :sирзн:.rзши з :морs;: nеред тисs;.чз.1ш: й нільона~.ш 
лі~ ~оии зт~Rа~и аід нього 3 синяsу на6а і nроатБгалп p~Meria до 
.іdІтsрад:-.сноr азлені землі о , 1 

Нв.д нои го;.!;.оніJІа піон~ і ,::,ри~ачи з н.агрітон-.у nов~трі nл4ла :з 

- Не ~рись JІЮ6а моя ••• -
Туrу і лщ6О3Р-~ зRпе:знаннh ~идала у простір чоловіча грудь. ВеЛRR~Ш 
проханz'іп..z тре~:тіз u' r.І<и5, cORODИTиh чоло:еічи~j голос і линув у npo
e21p. мо....зоя нє.. роз~еолихє;. ні, ТhЖКі х;JИЛі Чорного норя, дрджЄ..!З на с5і
..ІИХ аінах вод і :м:JІі::з nід синім небом б"езІ<ра.rо., 

lia бз, -:- зі J!бжє.ли люди, l,рілись не. оонці і др;Lм:r~:и в ді'J:.н:ьо:чу до-
3аім1. Іюсели пони nіднімелясь з піо~<у 1 R:И.Z!;D.)Izcь в зелені :х::и ... 1і і 
d!Jd піни. Хоч дехто засн.~є.гли:ми рамена~ розгорте.ІЗ !Зали Dод, rзс;);:с 1-:о 
в1дбИ1:jt.:;; с~ ,'\С~бко. Люди і беріг нс.ле;:щли сщ:шощзі.r~у о;щ~ оц:І::r-.~~ 

І . ХЗи.:~~і ж ,Rотились l!.і"УМ.ІІИЕи:ми при6оs;:ми 1 кидс.JІИuЬ нv. ШИJ:JOrti гr.уди і 3 r,. ... 
охвrА! оп~тв, готові проrJІинути нnnасникіD. 

Oo~~~ra І'ГlJІась ,S3J< другі. У л1ти:.і:х лінощах . дpi1.ta .. "n{. душ:и ,б езuри- . 
отраоае ~~. залиЕада нутро. Веаборонво віддаsаJІа себе сонцю і не~о
ві, f03Хо~илась і зміиюаалаоь ~ отакий атом ,езіtла і ЗDYRy,~o дрижn~ 

· над ~•дяним простором. . . . . 
Потін JCYПtlJI8Cp і ЗОДЕ. 6irJІ9. no х~ а~~ші, та б~JІИУИ nіве.ми о•..іа

:~ала 3 r~ ре.м~н і ПОJІучИ;;)ШИСЬ 3 O~et~~f~ettfAii дLІІі К$8ТОШіШ.:ІІ a)ta• 
~ояма иа.з:rстріч ~ерегаа;. По .topoai qм1 ІІВд~.ІІиеа ке 1ІІІDИа JС7Ам~:. 
к~1а, щQ rт ались у 88~1, ~а~, ка•~f ае uopi ~8&0 D0~8AO. а маАі, 
nyua~1 Q(jCИJCИ. JlrJд:t •.жеда~и у •ду, 6puxc• ~~- рукх 1 xac!'a:aJtsiJ!n 
саима ка,rо~рі• Х8ИJІ2К. Оце сунетьсь та~а ла••· Зелана~ бідокзітчана · 

· 8JC оь иеаи=~а сме. ni.:tиiJ.~asїї а норсЬRОЇ rAa4i і :котить назустріч 6~: 
P6tt081. ~~'!шrь, ~'ІІ..ить, шу1rшта1 tора.з ближча, щораа rолосніше! к:rпе.~ь-
••• •аааат• nри'tаївши дух. •'• . 

·Іао блиаько ~ вже тут 1 ~елена оті не. вnадаs роз:котом на. за..сl.~з.глі 
'сnини, ·· f'!'""AJJIOє rолови~роз6рисІ<увтьоs; білими :клаптs;::ми і 6і:mть далі 
ап~рз;;. л.v..аииа t Неl!ав ніІ<ого 1 АЛеж зараз виринають розоміяні обJІ:rчч 
•оторt'ані чуби. l'~pиR, ()\dx,rav.ipl Оц~ водяний зал юшув собі в обійU:' 
Oд.ft1 D&P7• Під Roro пoRposo~,~; побаре.DІJ<увми ХВИJmИу9 Тепер реrо'!утьоя 
брк3•а»tЬ на себе водо» • ' 

Там бім•& ~іJSчина ІS'l'i.J\ae . nерзд зась<е.Nхии ХJІОПЦ.Зlі. ПотШ\аєтьо 
аа аідао.zіио)і1 ~ві - на,~біrs.е uов& хвJІJія і кидае налаони:ка одним мe.::r.:~u 
ха z•,т•У• Заске.r.~t1. 1!"Jа:куJІьні рамена опоясують ГН"JЧRи ;~ атан _ nон;~ 
аиuа ао:~ьоs; білопівні гребені, вое поринае в зелени!: хаоао • ~ 

4fr. X8XJUUГ/ виригають oCSo;, дес.ь в іншому :ВО~s:.::ному BaJii., . П't)Е no'"' 
J17•~•• до •ебе oтpeiUUi-rь :~о темопіс:кого берега., - -~ •" '· 

-o-
0JІ)J'D. JСуnалаоь oaua. !' хотіJІооь rратио~ з tюрсь:<и.ш utJ' P .._, . . ·-~ ~а ч 

О~а•а.Іє.. ме• ви ,~ о хаи.nі 1 -.eJ(a.na. воиа ~отИJІаоь ~ шук:..JІ~ а що-<>.~.·- . => 

. а1доrаае~аоь :to Ол•rи 7 ие~ нF.роота.па др~(Sиа тривоІ'а M&ll>JtE: неро:з;у ~о 
~~U~& иеоара•дsиа. Все•: ~ш..tо JЦОО~ aeлr.J<e, невідоие ~ no-.ryж::s. llio _~n, 

. ae,\1:t· cau а1 •те111і, аі стрику. Cit 

· IL6 uи.ІUа:, ее тріJшси ••• 
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.іК ГріЗНО_,sи< ПрИдаВJІбНО_,.аJІС ПОГ;?ОЗ.Л:ИВО 
ма~а мора піднімаsтьоБ з ~нє і ~да noxoдou. А 
янраз 0араз ае оц~ вєлик~ зеJІень р~з~риs nащу 
страшн€,таsмне, ,морсь~е нутро?! 

Але кортить! Хоч н8чеб трохи страшно ••• 

шумить; Здеетьсh: ціла 
шо лк спр~вді ••• f Може 
і nporJiин~ в пхесь 

J;. иоже тан сщравді криmтмеві nал..", ти і RPB їна иазкового щастР.' 'ГіJІЬRИ 
ві;.:;вагz 1 ТільJ<и відбути oцett страшниВ монент потоненс:s:::. ь. та.w: розцві-
JІі JІуrи, палатУ., русалки... ' 

JJi:yт-yyyy 1 миля У.И.J;зsтьоя вnеред, Ольга :ме.е: тіл~ чи че.с ро.зRинути 
рюr.ена і скриКН".fТИ. Н:::.чеб ~~отіла бороцитиоя. .Вже nipнyJia в зeJiuH~ жив
JІО і пт~:.ті кисті n!)ошуміJІИ понад то ... 1овою~ Виринце здивр:в~ш:.,:sре.ду
ВЕ'.НЕ .• СЦG .-з.s.д головою сонце і н-..бо, на. берез~ ле:..І<Нть Отеnс.н_, rtіоня • 

- не журись, JII06a моя - · 
летить шиr0хою т~тгою в норсьRи.й рростір і е день на :морсько-. н:"tд• 
бережі. 

Стоїть і 
нашіптує: 

ди~итьсs. у ).~орську дє.JІечінь і дивни~і c~ru підповзав і 

- ЗНЕ;ЧИТЬ: Ніде • Нє.1 ЗЄ:tЕ.JІі 1 Ні 
Всюди s б:;rдні. Нsн~.є Rазок, t} морЕ), 
Qбід, по обіднЕі відnочино:к, nрохід, 

нв. морі. • • -
6еріг 1nіоок і JІітня нудьrе. Поті~ . 
вечі~ і ніч і оп~~и 1 з&~тра і 

знову • 
.dесолнові :медузи RОJІи.шуть с.=- у зелених проn~стях. У воді цвітуть 

вони nрозорУ-ми чашю!и і ояють рqі:ідужніии ROJiipє,1m. ОJІьге-. CSбpu одну . в · 
РУІ<У• .dонє. ох.лявє.е і ss::.uє і нічого нз зє.лишаєтьоh" з її мор~ького чс.
Р7і'", що плила. з ним у рит~-1ічному те.нці своїuи незбагнУтими IПJinJtR и. 

- Нав:.ть вони 6 недН;: оні - дуна~ Ольга.- Тільltи набJІи~итио!s де 
них стс.ються нічим. ~ недіr·сні ях ~{рія .... 

.. -!.7113 море Нбвгавєв в поході. 1-!орські буруни підні!.!Е".ють з дна .1Іс
виц1 .водоростів і кидають їх Hf'. 6 ерfг. мс:си в коJІИшетьо.я, ШJ"УИТь, бу
шує. І знов~т хочетьс;_ nіти НF.зустріч стрr.шному ~"rИЗJІові і з~зв~тк uі
лої тризогч rн::рс:;д невідОl·.ии • .&J<би :« таJ.< сnравді за ~еJІою хвиJІеJО 1ШJІ~ 
більша, а за нею атршuн!.І., веJІ:rітенсьІ<е. гора морського JLncивy?! 

Ольг·· стоїть у воді і чекав. ХзиJІя н,..(дбіг"'.е і проков:rу.;; "ї. 
Ольг~ чус -.. F'.гло . R ;,у::і обіЙ)о(И oiiJieJiи її ст::-.н. ~они дЄ.ВJІ$:ТЬ, nонєво-: 
JІЮ:сть, n.~. ... игортє.ють /!.О сильних иуо:кульних груде~. ОJІьгt·. ки..._є.,:;тьсs:., бо
рониться. Ьл·::.. обі.-: ..tи . ду-~і і hобідві. 

~- і ~ 

- •• рЕ суне ! МиJІз. моя:. • • - " 
шуv.ить уnорекоті хаиль. ,·. 
Ольга зирив~sтьс~ з J.<plnRиx ~біймів! ХвилЯ ·nроRочувт~он і злив~стьоа 
назад з !.юрсьюно топі..л.о>. . . . • ! · . • · 

ОJІьг·. ~:дЄ: Н[:.зустр::.ч бu:?сгові. Чуе TlJIЬIOi за собою шуu ·хзилі 1 .. 
Іі ~! Пі!і~.Х ГЕlрЯЧд зідХ~'..ННБ ТЕ\ RJІИЧ: • . . 

. - .В&рнnсь, JII06 е. моя 1 - ' • • 
.Х~щлs-; ІІІУ>:~~тт ь і гонить~ .горе nідніма ·;тьо.f: золеними. в:-.JІаuи і нот~ть~n 
на.зустрlч бvрсrам. мого бушуе, ~~ить ~лестить~ до ОЛЬkИНИХ ні~, 
об~~~м~є їх і т;"гне :;:-. собо.ю в тоnіJІь ... U!e вонrt зтl:кЕ.s і вІ-:стрv.був · Bt!. 

беріг, ТЕ; .ЕШда .-=:тьСSі Hf. ПlCOl< бiJis. ЧOJIOBUC • , 
- Чого тах~ захе:к~на, ОАЮ? - питаетьоs сnро~оиня Ст~n~я. Незиоо

хого росту~ руоявиі=і і ніжни:-1, він радше. nохожий на хЛопця • .;1oro будо-
аа м~s в собі щось з розмірів грецьного еф~бе. ' 

• Я бOpOJIP..QSi З :но ре).!, ;<:ВИ.Лі ГОНИJІИ М6Н& і R ЗTiRr.Jir,. • • -
ЛРгее н~ пісок і ~хас як б~ть живчиRи. Хвиля тєпла провизу9 ці~е ~r 
еотзо. Вена, як цзй морсьІ<иl nрибій зроди~ас~ дбсь в глибині У~ вcran 
і З8JІИ3ає ї! · цілу. ЯК оце ХВИJІі НRдбереЖНl ПlСRИ. · 

- таRі кpinRi Roro •pe.ueнv •• ·• • - . 
Море ко~хастьс~ 36лениии, 6іJІо:кзітч~ниии розлив~ и і допав~ пісок 
розсиnується тон:кими, прозоримИ сиуrами. ВИІ<идае чорн~вих ро~н, о 
пахнуть терпко і :rнмо те. дрібних 1~t)JIЬ. Потіu .~1дw:и:ае.s у сзо» и -
збегиуту тоnіJІь. ТіАьRи зідх~е стиха~ Вітер ~ ~orc ·Qryтa» rpy ь • 

.8еJІи~є, тr. -1uне Чорне Мор$~ 
- · т~хі владні ~oro обі~ми ••• 
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Ольга чуs їх і ~а.лі. в.~е висох смений о:ма:к :моrс.ь:кої води, вже оов:це 
сnило ї~ з зас~аг.лої шкіри. Але ні со~це, ні вітер не мо~JТ• забрати 
RPin~oгo стис:ку дужих рамен, ___ 

і великої, nе:кучої туг ~ , що зродилась з тих о6і~~ів. 
OA•ra сідав і дивитьсF в }.(Оре. Дв.леІ<О nрос.JІа.ли-с:. його широкі надра 
аа по обрій 6іжуть ного хвилі. Воно могутне і вічно живе в свойоуу'по-
хеді і nовне тайн і чудес1 

Але його nростори nусті і nорожнj~ Ціхто і ніщо вже не кличе; 
- вернис»t -

Ue тіJІьІ<и хвилі та~< шУМJІять. 
Цо тіJІьки :кров живіше І<р~яо. Ue тіль:ки туга," велика туга встае 3 ио-
ря. А.11е на його гладі не 6ачит:~.ся в*е ні uогутніх рамен,ні не відчу
•аетьс~ їхніх nриотраоних обійvів. Тільки бі~і 6риз:ки nів і о.ливяво-
зелена топі~ простору. 

Над ними туgио-са:мі'тнЯ пісня ле~ить У нагJ: ітоиу nовітрі. вона 
•роаить і тремтить пад тоnі.ллю(J Невідо:ми:ми словами 6лагае ,:манить 1 
обіЦІ)вJ 

-не жУРИСЬ люба моя~ •• -
-о-

~ень був я:к інші 1 все було я:к завжд~~ О6ід1 щоденні розуови, · 
поворот до хати. Ольга олух~а, говорила, В2дnовідала. Аде частіше 
слухала~ Що говорив Стеnан і я:к нила туга. Я:к піднімалися теnлі стру
ми і RP7. а'fЯЛИ no т:!.JІі, збуджуючи дрібні тремтіннЯ насолоди. В душі 
вони 6у1: ~ :.1и щось нове :r але здавалось, що воно зне.~оме > тіль:ки nризабу
те з часом. Ні 1 зоно було там завжди, ті.ль:ки будні nрисnа.ли його своїм 
сірим, одншжа.ні'.rния шумом~ 

Оце чолові!( з uор.я будив засцувші сни. Пристре.снш.щ nереJІИваuи 
тремтіла тепла тугао , 

:.;а чаем Ольга nригляда.ла.сь Gтеnановl і щrвува.лась. Мабуть досі 
досі не nо:мічала, що в нього стіль:ки з:морщ?,R на обличчі. Це бу:а її 
друr і його вона привикла ма ти 6і.л.я себе~ і1~Го м.який "беззв:rч:н-з:й гo.Jtoc 
nсвторюваs завжди те саме .. Від років,не.різнз. .лад~· Ах, Ольга так доб
ре знала, що і коли він ска~~~ На нього й дивитись не треба було.Він 
був - це було все і воно було самозрозумі.леф ~ого nові.льн~ кроRи йшли 
3а"жди р j.вно біля ОлJ>=хиних, su< дні їх nлил~.і! б1.ля себе без 6:v-р,але й 
без б{льших і надзвичайних вражень і зворушень. 

Qтen~R не шкодив ї~, у нічому і не з~~оро~ював нічого. Ні. Віи 
тілJJ:ки стояв велШ<Оtо 1 тяzt<ОІО тіюо міz нею 2 вс1.:м новин у житті. це 
можжиие було зідсунути У~, иі nерестуnити ;ерез не~. В~на була завади 
і вс~ди. Нео~<інчено вірна, . неuинуча. Оце в1.н стояв У в1.нні і hого 
сі.71106Т ляг нв. море, що синіло в далі ~ nри:кІ?ив ~ого • 1 вже не бу ло ио
ря і ~ого Rазни, тіль~и ді~, чоловік ~ будн1.. • 
\ . · Оль:ч-l rля:діла на lіого велику тін~ ,що лежала на. норі і дизувалас•: 
- Хіба 1·tO :.';Iлv:ee, ще11 у коханні ие було н2чого бурхJtивого і ІІ!н:стnе.сного 
~іл•ки nовіл•на, сnокійна, відвічна дія. Ток !жа і сон. ЯR обовЯзо:к? _, 
З,~;аленv.. долі те. в uг.,-н 1·:оря і й ого теРПІ<аво-со.лоний з anax манив • ., · - - · :ВlТ-
ри~•ио-сИНЮ даль зодяного простору, па нові,невчерашні шляхи. ~ 

-о-
.dранці Ольга тиуце;,~ вибирЕ!-JІасЬ' · з хатис Я.:К щодня вона. n9оходила 

J<різ.ь .. 'Jтмnе.нову ~і~~н~ту: ~ів хро~і':В У здорово~r~ оні. Сьогодні це хра
піиня видалось голосншим 1. nри.Rр:.ши:м яR д~оі. На й6го сnітніле об
личчя насуну-.1!ись JІUУТІШ русявого воJІосся• l:)оно 6'~-J!o без nолиоку т 
.Іітне і рід::каsе. Вже· 'в:tдслон.'<>вало nочатки лисини. ~а~уть вnе~ше 1 !І е~
ти.ла ольга ца~j слід невгомонних дніs·. Бу.ло в тotty щось чу, ... 8 ~ "=е: онl-. б - ... п .-.::ил е 
r; під поRриз·- ла вистє.вали його ноги - 1. все уло та:ке знs. :r. 0 ~.~3 і ::ло- • 
,аевие 1 6удило нудЬl,У і дави.l!О"* · 

ОJІЬга втіRJІа в крє.су ран:ку~ 
ІІІ.оре .ле:sє..ло золоте і блакитне. Нині воно було дуже 
jiяJCиu, розіс:креним nростороІ-І воно оте.лилось в дмь 
.. мни зливалоо•.s золото-роsево» 6лакитю ранкового 

.
~ 

. ' 
:.лад:І< а і Рівне. 
l своєю глиоокою 
неба~ во~о в · 

~- 2дІІJtи-
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JIO дє· сь у ~ао! далеві nростори • .&;е зиборолись і зигасли прас-rрасиі 
хвилюзанва. Ні наАuенші хвилі не біг~~ роззолоченою nоверхнею 1 вчо
ре~ні білі Rвітн nроглянула ~оnіль. ТідьRи золоті іскорки сnіва~и 
над ои~ою гда~, танцюючи в соняшноиу·свйві. Зл~гка, зл~гесевьк~ 
воно хитс.лося nри 6е;tезі, ціщтючи лсске.во ніZtНо срібні лб.виці піс~ 
.tеів Оj.лозе,них. покірно й приJІіз:но воно ТУJІИJІОСЬ ЦО nj.скових t!арів, 
наче б обіцювало lм, що н~коли ОіJІьше не niдaiwe nристраоного на~
тупу і не Rинеться в~е 6іJІ:.ше на їхні гр~тди з nогр=>зл:1::а:1uи вzг1}\а и 
при6оїв. 

Дж W.Ope1~ і Не6 Olt крУ&JІЯJІИ 6 i.J!onepi чайки • .ВОНИ ОДИНОКі ПJІS.Ка-
JІИ-КВНЛИЛИ, завішені viz дво)lа. розіскренин:и n::.;ост ора.ии. .. 

0JІЬГа :дШJІа уз.Jерізжя~ і З т~тгою ДИВИJІS.QЬ на УОре. Але ВОНО CS.y-
J!O гладRе і безnрист~е.сн~, я~< її дотеnерішні будні. Ні"Чого на ХВИJІІ)
вало Ух, ик оце таnе9 Е~чого ве триво~идо ~~рської " гдаді. ТідьRи а 
вони ле~!tаJШ на Ольgиних стежках сірm~и,довг l:И С1Г.fГ8.1.!И ::. нє. Оу.ло ва 
н~х нічого з ося~ної, могутньої Rрааи 1ю~я. Вони були як те nав:тАи
нs-t, що с~ринн, тоюш)~и, nорошне.13ИМИ ниткюш оnлітає криштаmві зе.аи, 
що в них горить ав:.тло. ~вича:·'но воно горі.ло рівно ti одноманітно 1 

З.Р:..дRа тільки воно v•готіло ~ хви..люючи сірі noвic)~n. 
Під ззгою 6удніз ле~ало її тре1~е сєрце, яІ< nід т~ЖRо~ скеле , 

а несnовнові аnоді:ваннs:r були в ньо:му замІ<нsні м=.цнюm ЗР.суз:::..Уи, як 
сІ<арби 6е.гє.че. nе-с. ед соняшню1 с:sітлоu. 

Ін~<оли тільRУ гп,:,ноч:і вони викрадr.лись сн~~ по:ввиvи колірів і 
nе.хощів.і росJо.&з:•:еали -: 31 'ЧOU)r не здНі<?нитио• ніІ<оли. Но:а<?.е і ні ии

. ми l. нєю лQ ... " лє. т~:т-.r..~ стоnє.ноза тінь, що н ;. fоК ва д~вз.лась о6і~тн? 
31д · opSi :аія.а теІІJІи і 

1 
лс-.гідни 1 nоду3 ніатрFtJІ.я. ма.вая на вилі, 

гладив їх. і nsстив. Під иого ла ск ою ту лидиаь noRipвo до уатіDНКА rr;y
Дбh моря ~ n~осторозі ~ вітрові від~авали тільки ові~ віддих. аін 
nідноси:еся. nрозори:-.rи ато:ма!.И n~.ри і тр~МТlВ Н~'..д тon:&.JIJII), як У ті дні 

т:sорення, коли з оцих тУJ.:аніз nовсталr-. aoj,t .• 
lJ.o дИ!'[а;іа 1~'0':JC:.Ra даJІ:ь. Але~ ні з 6лизьких .. шаuів с~ледину, крізь яRі 6а"Чилось гJІадІtа дао,иі 

з таємних мР.сУїВів глиСsоRої синь:r:и не вириналИ дужі раи~на і не нісоя 
nристрасна~ зо:а n~е6агатого ~иття . 

При березі ~олихад:ись човни, 9- на небі гoplJIO сонц • 
Прост яг.с:ючи руки ,:to :v~о:р.я Ол:.ге. скє.р$ИJ19СЬ .r~o~: . 
- О, море 1 Ти т::.не 6[;.гате ! живе, ти така ЗQЛ11Ка 1 Ме 1!ОЇ цнl. вiІ<oJtn 
Нб ·"5ули noxo. :і на твої nри6о~ і тзої бурхливі nоходи. Вови снузr.лисJt 
'Dи;sрю, сірою н:ит:кою і ~ули cser:> :колірів, nахощів і зністу~ 01 оре! 
~е .. ж щаотg?! Jоно, що не.че твої прибої зно~ить, руЙН"/S і зміt:С!.Є будні 
l. l.ХНЮ сит;r сонність? ти знаєш його ТRЙИУ l тоді, коли доСS:•ваJ)ЧУ. б ре
ги 6орvшся ~ 6урs:r1-'и-вяхрани і :кидаеш їн у вічі nро:к.аЬни. тзо~х ~орних 
XВИJIJt і ТОДl. КОJІИ CHTv 6/РЇ і СSОрОТЬ6И, TJri JІЯГRSШ ТИХі3 1 З "fC'lXO 

віддаєш ці~;нок сонцеві і небові зідхання. -
Мо рє ~r1~іло. стихе. і nдocІ<r...JIO о ч~рдс.юІІ човвіз, що кoJiuxnл оь 

nри 6ерезі. ОJІЬІ'.? .шла 8 сизий. nDocтip nри"rио:~<аю'ЧИ серцб до r;;'уде • 
Тільки хви.'lр, li:y~,tiлc., 1~г.нилR й н!'~іnтуваде. невJІО/.!И}( шє.nото)L т.уги: 
' . - Лю6з., вьрнися:l·- · 

-о-

Лозаду було місто. тьw. дгім~~и Ол»жині будні. 
І 

Др Софія Парфnво:ви • ,. 

~---- :~::: .. ----
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~l ЗА.Б.d.АГ ~·: мО СТАТТІ: n. А Н .ц Р "і С О В А : "В СПРАЗІ 
JРГАНІЗА.ЦІЇ ~РІ.t.СЬКОЇ АІ\.АдЕМІІ MИQ-irEL:.TBn //.!..ив. "Чор.аомор
сь~ий Збірник"~ Rн.9 1 ~г~аза 1946, сторн.25-28 j. 

З:rа.дs.на .вНl!.;е атQ.тrя . а оправі орrь.иіз~.ції Тєзріх:tсь~ої АІ<адеЮ.~ 
мистецтв - це ці~tаі)і · й ие поверхозні дум~tи мх;стця - Петра Аадруоіsа. 
П.Р7'Т~ зовn дуже в~~не М ~хтуа~•не, в дороз~ культурного роGsитку 
мио':'еsо~ко~ ділянки в:кр&tноьRоr-о народу, nитання оргс.н1а~ці1: :Мf'. l16Утніх 
осередків nідrотовАенн~ кадрів иу~ьтурних nрацьовникіз українсько~о 
нкотоцrва. · 

Os.uoapoзyмiJie, що центра'льною миотець:кою уоте.новою, 111<& підrо
тоВЛІІТИ.Ме sисокоJ<зг.JІіф::.J<озе.иих ~~~со: ці в Укр~. їн~ - це Київсьа Ахадекіа 
Мистецтв. 'Але . аа.nрое:tетозанє, Т9.вр1.йсьRа А1<аде1-а.я 1JJистецтз - це ORpewa 
ді~•мn мистець~ої nраці зі сn еии4:ічними зе.~д є. нн.ями й M02CJ~Иaocтmm. 

Вивяткове геограФічне nоложення таврі~сьRої а~адемії сnр~~увалоб 
вде.М б'аауsв.ти свою nрацю з одного боку на ле.генда.р:!ому, але історично 
віраоwу фундамQиті вхраїнсь~ої минувщини дохриотиянсьRого И вчасво
~ристиакс»когQ nеріоду, а з другої сторони навиsчеНF.ю Еорн яR nракDєо
иоrо r..<llтepiя:~~ до :мистац!.кої· творчости. А з потр~6і висоJ<оосs~чениХ 
у~раrнсьRИХ КИ?Тців, які ще осо6л~во 6~либ добре зоріентоsаві ~ н~ому 
~аАеІСому' минуло:..;у 1 не nриходитьсs;- cy]t.:HJ..BS.Tricя. 

'уваги, що до окреслення хе.ре.~теру нt:.йВИ -1'-чої sарт;:,ст~1' українсьRо
rо Мио-rецтза так е nереконливі ~ гJІибо~о захоПJІЮ~чі,що з~лежало6 тіла
~и пік~Jвtтасяj ~би nодібні ду1~и n,оСRк~rли всіх мистці~ і що6 пряиу~ 
ва&-;ня jбодаt1 недосюкне 1/ бу .ло nеред кожним ТЕорцем. А щоино тоді змо
жемо оміливо говорити про гарне майбут~є вкра~нсько~о ~истецтва. 
, Що ·до характрру загальної організації тако~VАкадемі~ М~стецтn і · 
nоО6J1ИЕОГО за.:ад~ННЯ" ТО дуМ.1<8. 3!\.СнуІЗ&НН.Я npu ТЄ.К~И А.кад6l'і:~Ї /е. не ок-· 
рамо 1/ музею - nSJ.!ЯTOR дс.ле~ої дазнини n;і.вданної У~р'8.ї:ни, здається 
нам дуже щаслизою. С.ІГJХЄ.Чі А.ю;.демії" :мє.ючи nеред очю~F. з Rozcдi~~ хзи
JІИИі прю<JІади даввьо~ 1\Zr..-увuшни, зживались би з нимл, тво!)ил~·1 6 у 
овоrй уяві nовні образи минулого життя, ~о Б на~лідю:-:..х ~у .. 'Іо~ дJІЯ їх 
иистецько ї т:аорчости нєї!Р..JІОВ!'..жн~м. Мат~р~яльна І-і ду:;ова :.шнУзшnза пе
ретsорил!, Са би :а новіі ді.:існості в іНШl. У.ультурні ц~.:-:ности,не06х.ідні 
АJКя до.JІ•ших sі~<1в. Існування поді~но~ в~оохо.мист~nько~ школи, що дщмн 
8КJ)І3е.л~ 6 зt-. ::до.ннs: цsиtрально~ Ю~ївської ~І<Р..д?.Ніl Ми ст ецт:а, е. яRа сзо- -
~)І хсреJСт ер ом нз бу~r., тіАЬRИ nовтореннmА ~ншо1, бул об дJin зr,гального 
р03!Ш1'ХУ sиpa~нc•JCoro мистецтва дуже t-tор,исним. ; 

· О~Аад nрофеореь1<их сил що до RіJІьJ<ости, ~а різних відділах Aka-
дeui~ міг бути би трохи івши~ зід других cJ<Jiat~в. Таи наnриклад ~nн
коае :мn.ляРство могли 6 обсJІУmити 2 nрофс?ори ж! 2 r.систенти. ФігуралJt
ка' И декорflт.а::sна різьба - 2 nрофесори }• 2 асистенти. 

· Дs~орат~rшt~ /мон::_І'ментаJІьн~/ маля:р?тзо -: 1 ПJ?Otf.,e cop і 1 nелетент 
~коратЕзна комnозиція та кат~др~ ваутр~шньої ар~т~ктури - 1 ПDОФесо 
1 1 аоистеsт. Ро~будо:sа цьоl"о в1дд1Jг,{ досJІідчи:ми ро<Sітн.ям~ як т~а.ць- Р 
Ra, столярська, метє.а н кераніки sидавть~я нам nер~обтs:.:ж~н:аю: IU.et 
A.нnдeJ.d.I ТШ..!И дИдаІ<ТИЧНИНИ фунІ<ці.ЯМИ, RJ<i СПОБНІОВf''І.ТИ:му''rЬ дОС~ОНаJІо · _ 
ші високі миотац.ьRі ~оJІи. ВіддіJІ rрс.фіки може l1 нє мє.в СSи осо6ливо~н 
nот,d6И і~нуnання в ці~ сnнЦіпльно~о призначенЕ~ миотецьR1~ ~0~1 · 

.Ue натомість аидавт~ася нам, що тут буJІиб дуже оприятл~tзі ~о::;и 
Заокування катздри д~я. У.андидатів-науRЬЕц~в мnйСSутніх працьо~~~~з 
історіІ uv.cтeц-r.o:1. TnR уие приняJІось, що ~с~орихи v.истбцт::r. зі ·іу~ 
свої студі~ з · університета~, сере~ теоретик~в інш~ га.луз~И. ~;о~~~ть 
1'ай6утвt теоретиІСИ миотецтва иі~СSупо..ючи овоr ~ту~і~ cepe;t молvді ість 
~добуз~в vистGцькі знання ДJІя cQoe~ nра1<-rичної д~ьнооти ~ цій·~1якn ~явці калиб aUOl"Y пізЕети всю т~к би мовити заху~ісову ді~~RКу тех
иі•аих 1 різних зюздє~нJt, з ЯІ(ИUИ кожний . мv.стець н:~~ до діле .• На зе.

·всі істор~кv. мистецтDа D цілости nр~~ставJІяють со6~ ці Різнород і вше 
диощі, а цен~ облекшУ& ніяк ~хн~о~ відпоЕід~ноУ праці. Іс~nв тру-

, . -J~~~ 
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цьо~о s1дді~7 не заnеречув ї~вуDавня норУаА~иих т~~ би ~озити ка1едр 
1сторі~ миотецт~а ~я МR~утніх мистців-nрактиків. Uілкои ~о КЛG~ 
дв азтор статиі особлизу п~гу на ЕИКАади з археоло~іr, які ~ ni~ ~c
дeNir будуть міцною підстааою для DиDчєивя ціе~ частини історіУ sк~- · 
~ноькоУ · nлнстично! культури. Орган~з~ці~ допомоі~них яafR 1 як різвоа 
організація Р.д:мініотраціv:но·го nnnpвтy · може :в n.;;радб~.чєнаях азтора не 
о6хопт:шати ::>сіх no-rpe6 1 ?.Jie в т еnеріш.ніх теоретичних ніриуD~ввях це 
Еже другорядні сnрави. 

Видаеться нен, що зr.значен". Р,7Jтаром l<іJtькість с.лухr~чіз в "rрохи· 
nере6іл~шсна - число :кільRОХ сотонІ:І сту,:.;(j:нтів /до 500/ в !!·;:е дooa"rlt 
Dели:кою .кіль:кістю для кот.:ної AJ<rtдt>мiї Иистецт:J . А та~рій.с.ьк є. АІ<адекіs; 
бу,4е СПО:СНЮF&ТИ ОRрЄН6 Зs.:аде.НН.h .'!. Туди cnp,r::М"JIOTЬ СDОЇ ~8-жЕ.ННЯ СТУд1 
sати люди, ~кі схочуть nосDптитись цій ділянці. Будуть тут l!Иа~ці,ио
трі в~~ моmуть ~ати за собою миотєцьRі студі~ з інш~х 1mст~ць:ких 
ШІСіJІ, f.?..Jie "DC6 ТаІ<И ТуТ tзМО:f.УТЬ nоглибИТИ С ТЗОЇ ЗНаННя, ПОГJІИjИТИ СЕО~ 
мистецьні заУнтереоуЕанgя з ціеї nрdКрасиої, ~егенд&рної 3R~аїнсьRо~ 
ді~сности далеких ві~<ів. 

іі.:тже слушнин е цє, 
1 
що Редакція "Чорно~ороького З~,ірнzіеа ~~~ о:::.о~ 

ідеологічних /xo-rsJ~ 6и на разі теоретичних :мірку..:Jанвях;, пopJ-.nys ЦІ) 
теиу, яка з хзилею скоНRротизуDання й нашім ду~аАню, дозрів .з АЮдс~~ 
психіці, разі 1-: ожJ.ш:::.остей реалізації тільІ<и nрискор~ть УУ здійснеЮІR-. 

7.JCI.46. Петро Меrик-Мистсць. 
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В и т n г з л и с т а Проф.П. К У Р і н н о r о до Проф. 
Дра М.Міллерс~ ~ дНSІ 28.8.1946. 

·п Бельмишано:зний Ми:;:ш~1ле ОJІеRоо. ндро:;:зичу l 
•.. Zн~еиір в. IJpиcJie.-:: м~ві Ваші с:rатті: С;жтосJІ~.за... та Студії 

ч. u .. Просто зач :J. 'ОО~!'tНИ~ ти:м, окіль:ки в~~~ -:стигли нr.праЦЮватп і то з 
. nитаннях, s::кі длs:: нас мають n:; 1..~шорядН0 значіння. Вчитуюсh з ваші .Р д

Іп;: по С5 агf'.то разіzз ••• де..1но хотілося зазирнути .з ці сторіЮ<и нашого 
минулого. Чи маете до цих праць більший і~с:рє,тІшний 1іетеріял? 06o
D.язt<or:o ?.iJтcz:Io Ух видати :з :кращому DИГJ!hд~ D~д У&н.· Шкода, що , Сзято
сле.=о:.- ~' 1-І.Ог · ла :::се:.к поnала. Ht.: s вашj. руки. При оглnді ск-арбу i.J •· .• т~р~
нос.л.е.Dсько~ :у Музе ї мені чоr.,rусь зда [. =:tлося, що да тq :',ого :нусіJІЗ.·~ tути • 
сте.Еш~ю. /Y!..J..-YI:J. · ст./ я:кщо цG була J.~огиJІ& тогді onp&:Jє. інш.? .• Отzе 
при1'11!J.ТЬ щиру nо..:;гку за :зажлипу nублі:к~цію •• • · З ПОІІ!SИОJ) .... о &с. •• 
;nідпис/." 

І ' 

'· ll 

В і д n о :s і д ь Проф. Д-рr.. IJJ. и х : ... И л r.. М і JI л є .р а • 

Видс.·шицт:г о n .У" кра ї-нс:ь:кого Морського Інст:иТ:іт.у" З [: ч. 35 шt;~rLAo uaJJ 
б~ошуру - "МогиJІБ. $В.,СцятосJІЄ. J:J V. 1 ~ nіоля :.ого я: одє.ржа.D кіл.ьк~сь з~-
Тl.в та :s·с.;у;Jаж;;:·,нь що !-:О г:rшот~зй :зиоунутої цією ст~тт-ею. Між ни зв-

• 

у~аженн~ nр~.~ра-П. курінного уnDЛF.етьс~ ооті~ьки =~ан~, n 
сам аDтор заnит~ння:, остіJІь:ки :::зидатнm.{ Р.:зторwrетоu УІ<Р ~·їнсь~tоУ сучr..с
воJ архоологіУ~ що :- .. :є$Вl0 нообхіднюА: nодати r.o згаданоУ брошури д~я і 
дрібніщі фР.RТИ те. uірку:::занвп. для от::;зєр/\женвя ~о::.:зад QВО~ :> роззі;щі 1'1-
по~ези. т~~і подробиці годі ~уло ?одnти з с~й праці~ о~Rільки n~ 
була обмеженr. розnром та наnчо~нn. nonyJU:pxo, V.Е:'.ю~и зr..= .-г.нвях .юаае 
допест~ до :Jідоує. у:кр~"ТСЬКО'І'О зnгe.JtY ма.по І<О1LУ :Jiдoui фшс-nt .. 

.ВИООRОПОDР.:І,r\нd Проф.Др.~Й nише: nmxoдc, ЩО G~.a'l'OOJiftDO~ 
ко~ил~ Dce ж поnала не D Rq$1 руки. При огл~~і СКQрбу n К tepuвooaaoa 

, 
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сьJ<о11У:' l.i.}'ЗG ї, U6Hi чо~rсь зда~а;хосrr, що дР.ТЕl toro мусила б бути СТЕ'.р
шою /УІІ-УІІІ ст.ст./. SR~o цє бул~ мог т Аа,- то~і cnpana іншаn. 

• ·. вр~.Жіннh Проф.П.Кур'іs:ноrо пicJis;: orлг; J.I::J скарбу - ціJП<~ спращ.щ
люзе. A.Jle uа.амо дУ'17.е lHlJIO nе.и''ятон ранньої :.зізанти11с~ко-:: ~\ p!Зnpe~t І<Оt 
І<ультури нn Вкреїні. Тим. то ~они ще ие досить Dідо~і та ~и~ч~ні і 
зпиче.йно, ~а cDo їм зor.Ei:n:нiv. за.гальн~мп~г.-'І;:дом ро.зnодіJІ.;- ютьсr не. дDі 
rpynи, що їх . ~ріенто~но ')іднос .r:ть /~О У-УІ тn YII-Y!li ст. ст., npaчo>.rr 
останна - найменьш з~дома т~ ~и~ч~на. 

Пильніши:::.-1 розглs:1д 1\.ічl<[і.СЬJ<ого ко;г.nл<Jксу, D nоріz:н! rнні до инших 
пaJ4srTOR нультури тівї ж доби, ~еде ~~о слі,....,уючих ~~ІСНОШ<і:J: 

1. БіzьШ1сть пра~диDих скnрбіп,що уяDляють собою Збірки аошто~
них piчetl, MflJOTЬ D СDОЇМ CRJI~.,l\~ T.:lliO~ :МОНСТ~'і, ЩО -;е..ють ОП:ї.рКі ltYНJ(TH 
IJ.JU~ точнішого· ·:.изначенн.п ~ ЧР.су. /i:JJ< от cRs.pб Пер:. щепинськиt JSlЗ р. 
Ніжинський l873 ~.,Нижньо-Оиропатсь~иu 1853 р., В~JІино-Руб~і=ськ~ ' 

/ 1891 р., Волинський скє.r6 1610 Р• 1 тсt інші/. 1\ічкD-ськиh сю~р~ н.:; ке.s 
~ с.еоеку CJCJir.дi ні одної ионоти, бо ~:. нг е nр:?.:з~и:Jнl-~ онсрСSом. ~~-~.нну 
дату можне. бР,чити :J к~угJІомУ пізє.нтийськом~ _ кле1".І!і, на Jti:зow; кри.п:і 
opJia, я.ке ще нз сизнано •. .ь.лє знВJС не. оІ<р.ам~~t- реч~~ L nрот4леzи1сть до 
монет, іJ,атув JІшпе дану р:1 ч, r. не у~єоь ко~.шл.;;кс. Між тим з отароnииr 
ду·дtі;; бере ми цінні рt;чі і nони nept:~xor.;~rEaJIИC-R ціJІ~и ст оріччяuи ,через 
Dіщо зDичаt!.но :r;. одному комnлексі зустрічаютьоr; Рu'Ч~ рі3них ЄІПох. На
nриклад :з Перещоnйh!-:J<Щ~{ с:ке.р6і знє.ход;;:ТЬОЯ речі ~і~ ~ бJІЮда Перського 
царя Ganopa ІІ .. /310-ЗбЗ/, r:..o Dі~r.нтійсь~их.: ио~~т ~ з .;:.Rих nізніша 668р 
КоuпJLекси речеJ • ...;,Р.туютьсг з.::~Ича v. но зн П:13Н~ШИ1lИ ~х ;,аними. ЗР. r:.~пки 
Dідсутнооти n r~ічкє.сь:кG! у с:хr.рбі мою~т., го~о=;ню . .:: засоб~м ~о ~изаачеих~ 
часу цього Y.o-мnJieRcy 6 мбто,;; а nорl~~н:~НRя до ~нших шщ~ток, r.о.uбіщих 
з боку ну ль тури та часу. Та:кою пr.м :::т:ко.ю д~і. нас nра.;:ить ПербШеnииоь
кий сRарб. 

ІІ. Переглядаючи окремі ре~і ПерещзnинсьRоrо скарбу,rнахо~иuо 
тут'значну кі.АьRість річєй щє "nізньо-~отського стилю" зсsоау ~х фо'()ии 
на що ,:-;же 3:Jерну:з у':Jагу і , А.5обриноь~<и~і, що парший оnис~ ::з тоііі скr..~. ' 
до цих річей ~і~нос~:ься готсьRі.~р~~вки /~апопи~~w А.Бо6рннсьІ<ого-~.ч . 
. 20 Та 45/, ЗОЛОТИЙuРlЖОК 1 ТОТОЖН~h Я:К01~ ~ vен-М~~~ОШСЬ:КОГО С:К~р6у D 
Уграх, :МЄFJ РУНИ"ЧНИ:-t Нt:tПИС. ТСІRОЖ ,'1E'.p!>.IOZI~C У DИГЛnн~ ROJiё:08. /ч 8 37 j ЗО-
JІОТі браизолети з nоширЄІнини кінц ... :ни, nряЖRИ з щит:ка).{и,те.. іншЕ:. 1 

Ні. о.~ної рGчі гdтсьRого стИЛІО D. Кі чке.с~кому комnле:ксі - неwаа 
не дизл.ячясь на . те, що заrальна RіЛЬJС~сть ср~6аи~ тn зо~отих ~іЧбu,;є
зом з уоhкими др~бничками, оягаs 1.500. 

ur. Бє~г~.то ТJ'\:КОЖ D UєращЕ:nино~ко:му Ol<S.pбi річой 'l'nR з:::є.ного 
"поліхрои .. чого" стилю, noD' .язаного з готськm!,- x:to зизначаетьс;: золоти
VІИ ПJІОЩ&МИ OllДRGHШ!.И RО~ЬОро:::ин RаМіННЯМ, aGo J.HKNar О :>С.НИІ.&И НОJІЬОро-
~ІН1 Ol<JIOK. • 

Н:і. О.4НОЇ речі nоліхромного стИJІІО zз Кіч:rшському коІ.с:nлоноі _ н 
ІУ. единою ~орхою орнаментації сnіJІьною дЛR обох ко1mле:ксі- eYn. 

зернь. Алб 3 Перещзпив~ь:ко~~ с:к~рбі та зернь, де й шта}mо~~не то~~рв.; 
на, а nоруч з нею і прапди~ зернь, JІЮТО~&н~. ' .~ 1 -

' В Кічю:tсЬJ<ОІ!У кounлeJ<ci - :зо:;нь z:.инJІ!~чно штs.tо!nо:sЕ~на,прИ'ІоМJ· · 
зі~о~оrо ,~осі rіпертрофічного розміру, що зказУ.е на 1~ нінц~зи~ ро:~
зитоR т~ Dироджония. 

. У. Зі зброУ ма.вuо :.; ПерощепинсьJ<ом.У оІ<зрсSі ... иеч, то.:tі s::н u 1 • -Но о :з .{0 -ЧІ<е.сь:ко~~.r J<OМIIJiei<oi - JІИШЄ . ш~бJІ~ 1 ще ш не сам го ран..ч&ого тиnу. 
Воі ці риси, що хараІ<теризують обидва комnлеаси з бо:ку rx 

логічної осsо:3и, Еідсуr:е,'ІОТь КіЧІ<D.сьІ<~ Rомnлекс до зн~чно nізвіJп~~ио
~аоу Dід~осно Парсщеnиноь~<ого. А.БобрииоькиІ ~ат~е ~єрещеnинсьRиV. 
скарб Іпкцеu 7-го ст. на підо'JВ :зі того, що Іп.аншn •·:ого ионете . · 
зантійсь:'є. Dідноситьсt; до 668 pol<Y. Ме ж тє. l{оиата, nою! ::опа ' :зз.
лою ріжних подіtl діста.п:е.оя в Візюr.rі~ до )!.Томі, або ще ау~и,а :r. ~и
разом іа охар6о~~ ~о піоJ<у~~тих І<учугур над цолинош р.Вор0а~и му з1~тn 
пере~ти доDrий шлях, тn потрі~иий на т~ і доDШИй час. Відтqk'~ с~а . · . --~зnе~аі-
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ше :tіднооити Порещ.:;fшнсь:ки~: сУ. :1рб скорше до 8-z•o н~ж r..o 7-го сторі '!Чg , 
що r::i;;cy~e.c:; і Rіч:Rє.сь:кн!-; RО}.шле:кс і\О 9-rо,нож.ли~о й ·~о 10-го сторіч'~ 

, На nрепелиІ<и~ а:е.ль, заш"\.я:ки тоцу, що розІ<опи КічRасько~ знахі~J(И 
ПбJ?&Dо;.;и :.; ЗODCi}L ?r.oлo .it v.й досJd.дниR, що нз ма:: знання ні теор~тичиоrо 1 

ан~ пре.:ктичного 1 •зін "нє :-. і;-:Р.= що т::юри:з", : пRоnуючн ро чі У~Хщtічио, 
без роз~т:мінн. nu.н " s:rтRи т е. потрібної до її доиід~еннs; ).~-sтоди. Тш1 то 
ли.ши.лосs:,. бг.гато nит~нь, n:Ri Уогли 6уТ!1 легRо ~ирішєні Н" кісці, ~ ~с) .. 
пер 'r.8e ь-.. !.!о~т.ь бути nt.-pe::Jipeниr:и. Тю< нс:шр. :::з ~c~JI!\:t оnору.~жения, 
що отс:.чу •є,л:r. nлощу ~є; знайІ!.!Ло с :. noxoDє.н:ns:. , nouiж :каи~нн;. ~t траnл~JІИО~ 
фр!?.Г1!Є:.НТ!: Сіроr'лин;:ної кє.ра:ні:rш "С:о.лті :о сь:кого ТІ-шу" ,а pf'I.ЗO~l з ниии за
лізні ТрЬОХГре.l.LЧЕ.. СТі ~і.нці!:І:КИ ;-\0 CT.PiJIQ .В ПМі , ЩО Н[~.і1~. Є.JІа kO 1\ічЇtnс~
:КОГО nохоронного :коt:nла:кс~т ~ сє;рвr, :кам:іц."іr, 1 т е.:к оz зн&хо.~лд:~сь заJІ.ізві 
трьохг~а~чRсті стрілкn. T;~ja було не. 1:іст1 nорі~н~тz ті ст~і~а,а 
тешо~ 1 ~н:!!:~ши зе.~о6с.:ю1 ::зи!:rжти, чи н~ має бсзnосб9є;~нього З!:~зку по
хот.;аю:!s-_ .зі сnор~r ~ ... ~нн~н. l.J.є nИT f'.J(H::, m< і багато інш~tt, :н0 буJІо Dш:n-· 
лено, ч .:,:- "'з що не знаемо, чи бJ7...D h:кzz з:: ~L ЗОІ< ::.іж ЦИ;.!И п с.:и"::тІ<с.).Ш. 'Крік 
зs.га.льного інтересу :!ИЯІ:лєнн~. D:Ї,.t~HOl'leв:ь r~горо.~ищ ... п до nохо:,е..нн~ буJІо . 
6 nажли::.}і.t.с і ·~Л.r~ ~изначеннs: ~и1.су остs.нн~ого, бо ;~а тіро~:к є. сє..JІті "1 СЬRО! 
RУJІьтури досить · Dідо:не,. Відтак :~ оr::одитьс.1 · га ~':'.ТИ за Л.l!є.цуJІбLичеu, що 1 

бецпосещ~~вього з.з.»ЗRУ 1.:і:;: ци:ми nз.:м".r::тІ< с.ми - не:1:ае :~ noxo~aнiffi - nі3ві
ще за горо;:;ищс., є. nгоро .... ище.". ~. !ЗЗе.галі не сеть ~ородище .. Ео Кіч:кась
Rиі: КО1ШЛt;;І<с Y!":D:Л~ze собою noxoraн~-r.я) ?. н~ с:карб, hR то :~:, 'а:: .hого до
слі~ни:кs ц ::. 6ІJзсу...л:.г.~:зу r;о:~ о .\ .r~тьс~-: те.:к зє.гг . .льюши умо;заuи знахо~:s:енн~ 
І<ОМПJІ6:КС~,~ J f.:I< і ЙОГО З'МЇСТОУ.. T~.R ..: :JИЗНS.ЧtЗНН~ ЗВ .хі:::кz було ::ідразу 
зроблено нє·.:: .!:\гс.щш,~ знг.::цем· :·ізанті~ сь:ко~·'Jаz:>~є.р сь:ких :куJІьтур - Проф.JІ. 
Мацуле '"'аче}•, :їR тільк~ ::ів: трохІ-і · озне.:tіоw.юзс:. із зна-.1 .-~ою зі сJІіи со.
мо~'о В.Гринч:б~·ша ще -:· 1931 р(; Те::~ се.мє ст:Jер.~и:; Л. ~цуJІе:::zч 10 роні::з 
nі~ніще ;; ост s.нні~і зvстnічі зо ·мнdюj з:-. зrтаючи у~агу ю: тані фа.І<ти: 

УІ. Піс.ля: пор:.:ш.:-;:·ю, о6ох :комnJІексі!J, бР-чимо HE\Cil}!II~:fe/; n:ринции 
nозу рі>tШ:ицю .u ї:т..ньо1~1 1сRЛЕ:ді., Перещєпrшоь:ки:. І<оun.ле:к о c:кJ!r., t.оть о~ пс
р...,зажно з ,орогоц_tн.них річе& · того ча..су - гJІе:ки, блюда, nрикрє.сн,пря-•
І<И тощо, та G зоtзсн.r незнечної RільJ<ості зброї tn Dii сь:копого убрnивя. 
Rічкась:ки - :КО::..!ПЛеRс с:к.л'r. ; ,е.є:тьсs: SJR р&з навпа:ки, ~r.~!;ge :JЯRJIIO{ но із 
зброї та .::._І\ ськопого nрил2.ддл і уб.:.:ннН,f;Q Bi,[.TP.R ~ерши:-.. е npe._ ,...и;:и и, 
окар6 s скле'.,;G:·ш:. :; рі:-кних річе~., з16ре.них =? насл:l. ОЕ г1- абуnЕ>.ннь та 
с:купу з візG . .нтН!ського міста, РІмоDірно Том~, ;.~ругzй УЯ?J!яє соjою зє.
ЛШ!Ію; ... похо~.~f1.нн.п D 9.~~apc ЬRОГО ннs:-з-5, ~ели:ког~. !ЗОе~отщ, з_ pєштt<a.Jru збро У 
та .3lИСЬRО :: ого YO:J RHH.n~ не. .. ~l.ОГО ill01·:Y на оф1РУ Пl r;че.с 'I'~~~noc~~JleRRЯ І 
l?.бо - !<и~аного . нr..:кострищ6 ~ого 1(?УЖИННиRе.ни, за ста~о~а~н1. ~ зDичає 1 .-:х 
то опоr:·і::.ао Е&nрпклад АПіс.н, описуІочи труnооnаленн;; &3оар~. . 

YIJ. Ост а точно до::о:~r!ТЬ х.ара!<т ер noxoзr:.kr. ~ Ri чкасьRого к~nJic -
оу, :крі!:. sагальних y~.rorз ~1ого знаході.:єнн;:: то. іюиих рис, - стоnJІен:и; та. 
но.nі::с'l.·оnлою~:·і сте.н значної чаО'!' ини ~1с;,гр річо?~с. ~ того сто. ну :-идRо .що 
нз :кс~·~нг. р.:ч тоnнл~.СR оІ<ре1 :о ,а ;:заі DOHI~ рv.зQм ni .'\ЛfiГf\JIИ =~Jiп!<on ZllPY' 

Н~ ROCTpiUЦi~ . 
~:.!..1.. H.s лишае сум..-qі.су :: зна.чінні ціо ї nо.:н;;ТRИ наnрикінttі ..;.. реш

тки обnєtЛЦіИХ Jmдсь:ких RicTOR, не;. и:кі .:J.ООw"Іідни:к не З!ЗернуD . nотрібно~ 
у~а~и. · 

Hr блн:::!Чі '"-. Н!?..JІогії Р~іЧІ<n.сь:кому nохо~qнн:ю, хоч з ..,.сщо _;)анішоr до· 
би 1 бачю. о ц над·з:::Ичє . .И:ному "Ц::зиктарі зо.JІ.о~их лицRрі:Jн, x:to ~ого розRо
ПР.::. 1883 р. д~. Cю.!oR ::~ ooD біл~ с. Но:Jо·-ГригорьвD:ки,н'"' гор1 Hf'.·: річ:кою 
КонRою, близь~о її .unaдy ::з ,:;.олину Дніпра4t tis:r ці:к~ ;:с-. Т" н~.д з~ЯЧР.rво 
Dll:'КН€'. nе.:м~тк R .лиши..лr. с~~ не.пі:з зn б ут 010, Н-\) бУ. JH' ~~н1 науко:Jо о6роб л .... нс., 
с.ні наnі'ть 1-\обр.а :Jиrшне.. Тут зна~ШJІDсп р~зки.~~аюаw по стеnу 9 окреша 
nо~оnань одного типу Е часу~ 7 з них було nогрr\бо::.з.но щє D ст. Q::.ииу. 
Ко·:оЕІ з них с:кл!'.дР.дос:> 3 зв.:коnани:д :: землю решткіD т:,Jуnостu.:.ння,із 
зброеrо та ~.:,ли·кою І<іль:кіс'l'ю золотих nрикрао :~о :::зі~:сь~о~ого у~ре.ння. 
Воі речі "nОJІ.L'\.""ЬоАІ.ного отиJІЮ" 5-б от. Тr.:к само ПR 1 ~ Кіч:к ol., жтr во 
CSYJIO lІОГИЛЬНИХ НRСИПі.:::Jо ~r.xiнчySTЬUSI ТЕl:КИЙ з::.ИЧfJ.~і ПОХОDSНВЯ ::ш~ьЗіD иа 
Y'xpe.Wx дос~Іть nізно, r.:же niQatя хрещенви Руаі. Пізніші Dи~и того 

• 
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S::1ИЧе.J) трупосnменн.я із зброеІО бачимо наnр.о D "ЧорнН1 могилі 7r n Чериа• 
l'ODie 

Підбиюаючи nі,'~су:мки дєюсих нє~r:е~єних :;ище _ фа:к·.rі:з та l!ір:куuє.нь 
rа.до.вмо, що nо.хороннйй хs.рактср Кічкась:кої знnхіт;:r:и е . •·· безсу:мпі:зн~ 
ааА83КіСТ~ Ї~ ДО чаоіз О~nТОСЛа~а - МО~ІИDИ~о ' 

.AJ!e а,. ае ,:~;м~чис.ь на DCJO •приrзабJШDість _ збігу ~ дано-:.rу =-:шн:.~ 
фа.~1Е іо:орИЧИИХ З ~рХбОЛОГіЧНИМИ,UUV~~u · князя О~~ТОСЛ~n,з=zчайно,е 
uокк що :r~потез.ою~~ 

~роф.др МоМ1ллер. 

• 

• . БОГААН ШЕJІЬНИlі.ЬІ\И~ І ТУРЕЧЧИНА 

/ АJ;Іто:реферат :::игоJІt!ШІений Ita. зааіда..ині Орі~нталіотичиоr 
,. Секції УВраїнської Вільно~ .Ь.Кє.демії Наук дня 10/11. JІи

стопада 1946, .А;.тс6ург. / 

Ця стs.ття а е.:::зтороьІ<им .ne; рsказон по nе:мяти :31:.ic·.ry його розвід
~и- •во:rдав Хмельницький і ТJреччина", ~ка ~7л~.ухD&л~на ~ 1944 Р• до 
r.-pyJ<y :з DИ і!,аннs;:х Пре.жоькОl'а НsyRo:Joгo :r-вториІ<о-~лол~г~чного Тозарист
~а, але чер~з военні обста3ИНИ не була на~руRо~аною ~ :enep не.пеnно 
Dse за:rинула. РозDідка скл~~алас~ з ~рьох розд~л~~: 1/~сторіографічио
І"О оРл~;:.,у 

1 
s::x ТJИСDітлюза.лоси на не питання D укра їнсь:ких козацьких лі

'rоnисе.х і :з не.~с()1'Jі~ літt;ратурі n...x - ХХ ст.; 2/~икладу змісту і т;о
~t:~нау;Jе.нщ; трьох ств. тт ей чесьRого ·лорколора ,~да Fd.~'КJ 1 .rl~ и .... ~ зід.ш-,rіе.zз D 
rетj.нге-ні нєпі;~о:мі раніuе турец~:кі до:кумсн~и з л:ист~аз:з;::: ур;:іі,у 'rуре-.r
•ини Zs onpг<r-ax зносин ~ого з Богд а..чом ХмельницьІшм; З/ !Jисно~І<іD t.:зто
ра про сучнсн0 роз;;rміння цього nитання, як~ рt:>з6іг~єтьс.s: з тра~иційни
l'Я уя=лGНН~.ш про pOJL"'' Б. Xl!.eJIJtницьROl,O у в:Lдношеюr~ до Туреч-чв..uио 

~ ' 
х х 

~дсутніоть :~асноrо &pxiDY Україноької Держа~~ ХУ.І! ст., який 
47::. аиІШФНИЙ 1Іоншю<опим при погромі і сnе.JІЕЖНІО ним lч;тьмансьІ<ої сто
аІd. J;аrурин:; ::осені 1708 Р• 1 nримушуnаJІО. украУБських істариt<і~-~\ос-

1 A1JUІPi.s ~орисr ~r:zaтzcя джерєJІВ.Мk{ Пdрt;;:sе.жн~ з n~льоь:ких а.бо 1-~оско:::зсь
••~ t.'Ж.,ИD1.;) 1 ooo6JIИDO 3 т. з ::з. 11 дреп.:~е:крr..н1JІИЩВ. /кол<) архіпи ~о"во~" 

• • V .. ~ У/ Мі ' "'""' ......... ~-811Х )(:t.!:~отерст:з чужо~еШіИХ оправ. та юстиц...а. • ?К. ТІLЧ по .. 'Іьські і 140_ . 
oao~otal архі~~ліr, npapoдu~Q# п:t.дби~nли nоrл~ди :1. прв.гненнF. то~іmи~ 
J'РЯАЇ:] ПоJrьоьІ<оrо . :королі::стDе. і< і:Іосмот~оь:ког~ це.рсТDЄ\ 1 т<і noчu; 3 ~o
aiD поDстаиня Боr qне. ХмеАьни~ьRого ~пєрту й трива7.у Dійну а~ ~о~а~і 
~ тєриторіеІО Укра~ни. Роля D подіях ~руrої nоло~изи ХУІІ ст. D Ух~~
ві трет~ого dDіто~ого чинних~, шо aм~rR~nя зR оnану::аиия ~xparao~ ~n!• 
Осмs.ноьІ<оr і1mс.рії з її r.Jf\ct\JІOM - JtриноьRИІl ханок,- Зf!,JlmtMa.cg ~ 1 ториІ<іD 1~еkзе н&nі~омою а огJи:ду на noDИy недооJІі~женість архі~вих о
джорвJІ турецьких У'Р.tідоr;их ке.нцє.п~рій тоrо часу. НайбJІ~ий сусід Ук
ра$ии ТР..таро-ханоьни~ Кра' з J!JCиt.t ~tlШ н~рід. мЕн-з ..-..tенайщцьиіші сто 
ан /ди'D. роа:;ідху аптор а - УІ< ре. їна і Кри!~ D з.~торичних підноси нах" (.И• 

·тrосс• DTpa'rИD сsій дзріtапний npxiD аа найстс.рші часи :з той uоuевт • 
мо~а 67АО ~ом · сnа.поно ~oro отол~~ .в~~исарай російськии гене 1 

~аіхОУ D російсько-турєцьRій пійні ~е ~~рmпання Ганни ІБ~о~~d. ~Ok 
черЄ3 ~Тр~ТУ О С Н О D И О Ї 36ірRИ д~рел ДJІ~ історії Унраtаа ~ОУуІ 
1'01 ПОJ10DИ1Ні JCYI! C'l'• - у 1С р n r Н О Ь І< О r ТЕ'. lі.уже r:aшm~or ~py
JC р и ~.: с ь J.C о І 1 і через иеDИІ<ОРІі6Таnнr.: носумні:зно ::зольщ~ ;-:Ji~ _ 
аої з6і"DІШ ;t::epe.i1 D ~ер~::зних ap.:r.i~e.x CJ:[..MdYJГJ ~·· е~мс..с.n '!"" ТІ ·о то_,-.. ~ s ·~ YI<:f!i • 
ІнсьJ<Є&. ~сторіоrрафія nримушена була ,rщ~итис.н на. поді У Х:.:~дьnч-=r ~- .. 
OЧIDtEl nepeDQ31i0 UOCROuCЬI<ИX і ПОJІЬОЬКИ:Х оуче.ОНИК~!: •• !JOpOlsiD В~~:·Ь.І1 
reYJ.IlQИS. - ДJШJIOK8'1'iD 1 І<ОреСПОНдеН'.rіDІ '· П~JІКОІ.:ОдціD~ :М6МУ2-І:;ПСТі!J JI~o:ro 
.~gрис'l'і!з, uаидрі:знuіD, тощо. Тон,.j.ен:ціин~ать масоnа зJ.брани:;с -ч:: -~~::..nцо-
811& дsep&JI .ве1ШJQ"ІО приr!О~ила до 'В~ о:Jідо:ми:х пефсІсручезь іс· о~ У ~о зб -
...... ~ ~І'О o1"3JJY :зідиооии і подій цьоl.,О найDаЖJ!иnішого · u0 ;,." ~йRЄJ.!И 

Іr" · ...,..,ЕТу P..amo~ 

І 

• 

•. 
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uиу::mаrии. Бе.r. .гскрfшішим 'tОІ<Азом nьoro буD тоі~ ф\JСт" що м.костоиарі::~, 
rse піо~ тоrо, ~І< hого талаио~вта і п~рнопі~г.аиичеоьJСо ВАnис~в~ 
трьохтомова мовог• · аq:іh · "Боr .... nн :04СІJІьницькиn" иo.CSyJia веJІ~о~ популар
иости і шrлиDу на 'Читачіrз"- несnоі:іnано і а пє,линим 3~\ивоsаин.71о: зн~n:.. 
Uton .1оtсуиенти, sцсі нссунні:::но с:;:-;і.~чиJІи, що Б.Х1LеJІьвицьниt:t буз ;-,асалоu 
турецьного суJІтена, а не мосно::зоьRОХ'О ц~р~. } .Костомарі;j 1ш~ nрофе.:.. 
оійиу оуwлінвіоть нау•о~Цh, щоб не з~nєрбчу~ати дьоrо, очез~~ио, нє~ 
nриєwноrо .. ~я нього /пх e.DтopEt знаменитої, але nowJll<o:зoї ЧІ)реа he 

· . rідкриттrо ноног,;·афі~/ факта і ве nрихозузати його ni~ nубл~и. Він, 
· з щирою О,\:Зєртіотю, ОІ'оJІоси~ сюr.онищипиий постокр:nтуу :: статті"Бо:r
наи ХJіеJІьницькиr:. - .'~е.нник ОттоJоsr.номсої Порти". Але:, пре.т.иос с~і.:.;чен
в.п ц1е У nублікації не прищипмос:. r: писє..н~х .- ~ ~ьших не-.ших іаторuі~, 
6о . було надто nG.рсдоRсальню< s nоріБнанні 1~0 .sox тра:;иціиних концвn
ціа, що nєнуsали s історіографії: пр оп о ль о Ь 'К о ї, r.на роз
гл.я.~ала Б.JWє.льиицькоrо 1 ЯІ< ~бувтоьаноrо під :~анця Польщи, рєбеJІJІіs:и
те. і руУнни.rш, те. п р о 1< о о к о .з о ь :к о 1, ~:J<t:} трактуомє. ::ого • 
~r.iJC • РУОЬІ<ого nатріота, 'що свідомо, "одnnв" од Полвщи і ;.оброві .. 1ьно "' 
"возс.оє,~инивоя" з ВелиRорооієm.. І те і ~руге було істиною лише з nа
тріотичного nоrл;.ду пол.пІ<а або москалs; 1 иє. sі.:;nоні ,-.е.л.о ні історичній 
7-:tійоноеті, ні оnравжнім спр,m.{О.ВЕшю-м зовнішньої полі тики УІ<раїнськоУ 
дєр$ави, .m< Ух хотіли ба.чи:rи й т:оорми Б.mельницький ~ ~~ oro ~nіз-
прац!зниІ<и. · 

На~отарішиtі твір 1<0З8ЦЬІ<ОЇ історіографі~ -Літопис т.за. саuо
аидцн /Романа Ра.ку~и - РомановоьІ<ого/ - найближче стоУть ~о празди- . 

. ~oro розуиінн.: зовнішньо-політичної оріентаці~ ~.ХuельницьІ<оrо ва 
татаро-т~ецьІ<ий піа~ень і наМбільше вільниt! si~ заоuіченнп чуzерод
ниии nольськими і мооІ<овськими політ~ними іце4.Ми. Автор цього іотор~
~иого тзору дивився ще очима уІ<рnУнців-оучаоників БоХмельвицьиоІ'Оо 
ТУ оаму І<онцепцію зберіrа.е а основному ще ~ с.ве~ичко,яки~ аа оz
Аивіоть, hK віИоьІ<овий канцзл~риста, користуsатисn тиwя д~~рсJІе.ми 
;~грже.sного с.рхіву Укр&Уни, що зnrинули підчас уІ<раУио-москозськоr 
ві~ии за Івана Ме.зєnи. Вже ~оуваGтЬd;І нє.nозиn1ю JІООІ<.:>:всьноr ІСОНf:tGП
ц1~ наступне піОJІ$-; полте.вське покоJІіннs; з norryл _рноиу тоді твор~ -
Літопису Г.Грабs:нІ<и. СJІе.вноз>Jіона і вnJ!ивова "Історіїї русів" - тsір, 
правнуRів Хмельниччини - мае про. nr ~обу вже зовсім мутне уяSJtєнвя. 
З "Історії .Малої Росі~" м • .Бе.нтишй-Хаuсноьноrо, напиоr.ноУ пех:е nааио 
аа мосkvвсью·а.t:и і:аералв.ми 3 Др~мехрD.иіJІіщє., починавтьсп nepl.oд за
топленн.: уRре.Унсь:кої іоторичноr 1,умJ<и російськими веJІИІ_<О і.=. ер з.вницьІ<~
ми ruOplsntи, в rи<их Н!.~ріsне міс~е пооі;~е.ле. . царесле.вна. lHTt; ·прст~ціg 
Пброяо~авоького трактє.т~т 1654 Р• За вин~~тІ<ом nочасти п.ку~ішn з Ol"o 
nолоносрільоь:кщ!У nepio;,i тn ·дисертац!~ npo Б.Хllсльвицького Буцивсь
~ого, оnертій на. .~~окумент~льні~~ анєлізі 1 - в "Історії 1:1а~~t;осії" • . 
1vtзркевича, в СТ~.ттп.z М.tіакОИ}АОВИЧСl і г.кьрnова, в зге.дЗИlіl (0BOI'J:nф1r 
~ро Б.~ельницького м.костоие.рова, в nі3Иіших синтетичних пр цr~ піД-

"'ручник~воrо тиnу - м.Аркаоа, о. ~;~фіиенІ<о; м. Грушевоьхого /"Очер~ исто
рии УІ<Р~І·Шского не.ро:..,е. n, n .ІJІюотрозq,на .icтop:.rt .Україн~/ -р~ тr.тs.р .. 
оьноrо Кр}~ського ханства і ооманоьно~ імnерії L no~lhX У~гльиич~nви 
оnисують о. еnізо rично і не,.~остатньо внотизоnано • АІ<ц~ ї цих ;~вох ве.аи
l<ІіХ J~бр':.~ а.в зме.льоауютьсt лІ< пі,~порr;,тtховані ПJІftнак Б.ХJ.!~льницьноrо 1 
поабе.влєні влаоно1: '-ііина~огньо-nолітич~ої І<онцеnції. УІ<рз.їноьRі істо
рики, пs;ебу.sаючи під rі~н~зон в ~інопо·.'~s$овоьІ<о~ рооі:tоь:коУ та а -
ТИWУСУЛЬМВ.НОЬХОr ПОЛЬСЬКО-l<В.ТОJІИЦЬКОУ ,~yURИ, Я:КОСЬ l~ИВОБИSИО іХ'НОру»:• надруновану в nерші~ nоловині ХІХ от. т.вохтомозу збірRу пере~n
д:Lа 3 турецьІ<их Jtітоnисців "'Col.lectanea" СеНІ<овськоttо, Б !ittil\ б'fJIO 
баrат~ в~; .. омостей, · що odepw&JtИ ІtОrори вогаии устмев1, траl~иц1йR! в 
Уhвлевнh npo вірнопідданетво в.хи~ииц~коrо цареві і про CAysdoa~ 
роа nри n01.1y таtароьt<о-турець.ких аброЩІих сил 1 пр~дставниц в. 
Парадсжоальни.tl фr.І<Т під .~авотва В.ХN6.11ЬRИЦЬ1<0Х'О туреЦЬRО)о{у OJJITaBOai, 
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сиоистатоsаиий.М.Костоuарозим; YGro~зaзcr. або атаанувазоя 8 cuootf 
~учиих доииол~а до аnrал~ио-прииF.ТО~ охсми: сnочатку В.Хмельииц•а .. 
8одпадав• а1д По~ьщи при иевмотивова~о б~акорисиій п~дтриwці kримс._ 
кях т~те.р; · потім він "soa tе;:;нуеться" з :Моокво..ю і :майстерно і\УРит• 
диПJІоме.тич~ою rрою ... обіцяи~<ами ооюзу - дружби турец.mсого суJІтака or. 
иоrо а н~йuоrутхіших су3еренів Евроnа 1 Азі~. Речозиw аті~еии~ цЇеі. 
заruьно-виаиаио~ сх~uи 67:в па~"лтник .В.ХV.еJІьвиц_ь~tо~q /cnopy"aиd D 
КІІе~1 ае. nро6ктом Ш.Rвш1ва/, на яІСоuу В~.nиJ<и~і Ві,·~6удовув~• 1ара~•с•
~о% Аержави BR8.3YEJ ВJІ.аДИОJ) булс.:аоtо У~ра~иському Народові I1JtnX ва JlO• 
с~оtасьІ<иtі схід /а не ва чорно1;оро~»:кии · nіа~;еаь 1/. Ueli n?eil;~oиa'fKQa•І 
штамп, цілком арозуuіло, сnриймався, підrрунтовузавсР. l nошир~заася 
авто~итетом "~oвnis" російсь~о~ офіційн~~ історіог~афі~ - о.соловае
.аи:м /"История: России с древ~nших времен т.т.Зr29J, В.МючезсьІ<.JШ 
/"Курс русскоn истории" т. t-. 1-5/ та нє.:аі т• р:волюц1rіними •иаркоиоs ма, 
ЯR РоЖRов та }і.Похровс~и~ /"Руссхаг. , иртория t.r.1-4/. Не ~иаио що 
аа підооввтсЬвих часів спроби .марRсичесьио~ "nорелицьовки" історt~ 
Укра!ни, 6овтаючисs: в 6езнадій~их nоШ'~:куваинr1х Sі~ИВ?~равоnірного ~~~~ 
всіх :методу ;кл$іоиф~:кєщі~ вепо:sторю:rх lоторичних no/,l;t, сп рий"Ма.Jm 
ц;t.;mом неRритично і за.овоюва.ли nовною иірою РС?сійсь:ко-sеJІИІ<о;..;ерzазко 
розуміння: poJ!i в .. .хие~ьницького се_рог, трьох св~тових noтyr - Туречча
ни, Польщи те. t;оокзи /nі,-,;ручниRи: 1й .. ЯDОрського~ ''.Іоторіп Укра~ни" 
:колективу азторіs УRре~нсьRого Ін~титуту uарксизму-.ленініз~у; нареш~ 
ті, ІСанонізована ще nри народжонн~ · ~ зr.n~овалжсн~ ~о вжитку зід дu
TRЧOro ~о отарчесь;кого віку- ур~-nєтр~отІчиа "Коротка історі~ СССР" 
Шестаказа тощо/. . ' 

ОnубліІСоюані за деRі.льи~ років персГІ· оотанньою свіхозою вій
ною три статті чеоькоrо орівнта~іста ана Рип:ки /~Di - ніиецькоюgОАВА 
- чеською :мовами/ 1 я.кі в по суті nере.;кле..'~ом з вазначвІШ хоиеитарек 
ї\екіль:кох туреJХьких дохументів щorto зносин. султанеького УРrіду а в. 
Хиєльницькик, - но тільки пролили троха сз~тла ~а цю аоїстииу ~амиr 
дuт~ку иamot 1стор11:, P.Jte й від1fО:r;'ИJІ• заад~вня конечно~ і rа;1уиоа
вої р6Dіз1~ питаниs; npo характбр ~ 3Кіст в~дносии Б.Хие-льиицького 
І.о Криму И Туреччини тn про ві.:~шуJ<аивнп, nyCSлiнattil) і :визчеив .. дао 
рб.л з г.ержавних архівів Туреччини·. ПубJrінаці ї а. Риnки 31 f зиЛасs: : 
саке БЧ&.сно nерє.::; ви;~ру:кув~нs:т nере,Іtостаннього 1Х 'Іоку '*~от•:рії ·h
раїви - Руси-"аІСs~.м.rру.шеsоького для того~ щоб ~аоsнnй nатор цьо
rао МОJІ1).Севтuьноrо -:~opr міr ааес'JИ з~о~ут:ки В.. Рип~<n . .. ~ сзоrо ае.~и
кого зве~ьннн всіх nристуnних наu иии~ .?~жєрельних відсиост е~ аа 'ПUr 
і іде~ в.Хмель~иць:коrо. От.же піолп.заnро~ад~~инн ц~ здобутків Орі
sнталістvши до -синт~rи.ної "Історії ~J<раїни ?уои~ l.~ільноrо nоз•я
заннr. татаро-турецьJ<их ззn3ків Б.~вльввць~оrо з ус~ xo~e~cou йо
rо аовніш.аьоnолітичного чину стало ноuо:&JІивим веJ?таr исл а B&mo)(y зи · ... 
женні ~обіs Бо.ХUе~ьниц•Rого i tO отари.х,nередrруш; 1;31~иських.аатИ11<t:е Ів' • 
ських у~влень і теорій. . _ е 

Сучасний поглsд н~ стосунІСи і.Хнсльиицького 3 Кркиом 1 Туре 
чиною, s;:н :аін уs::а.лнетьояа.второві ць~го реф~ре.ту на nі, ~стааі Reтeu:: 
рі~ньої іоторіоrрафі~, і студій цього питанвь, е такай. Б.Хме~ьвн~-

. кий~ nотра~n~ши в битві ~ тур:ками до ~орожого nолону, прожиз Q От _ 
бул~ довши~ чао 1, г.к оф~цер по~ьс•иого королr., був трактозаВИй au 
ривілейо:sано. TF.U він иаD1Іизо.п турець:кої мови і не.в;;зє.в 3Haйottcт~
SJ<i йоиу пізніше дуzе згодилися. Піаніше, коли Б.Хv.альвицьииn nоз~· 
ну~ся вте :а Укра%ву, і буз тем оотникоv. роsотрового хозацькс~о зtЦР
ка, кQрс.л• Всло~ислав nочав піr.rотовлюsати війну 3 Тур~ччиио~ в сь
JО3і з ці~о10 ftриотипнськоJО JСоаліціо,ю. Туре~чинЕt звала про ці IlJis:в 00j 
rо~уз~ася до в&ли:ко~ юіUви, ао:крема до s~йни з Польща~ зn Укр~~и 

.В цій ві~ві вирішаАьвим uомеиток ~уло б те, п• ~иому боці ста~и цу. 
ра~воькі J<оза~<и і зась JJСраІасьиий . иарі~· Окладаіот~ дЛЯ Т7Реч 1~- ' 
асвданв.я :мo61JI1aaц1Yfncix tl ~~ЛИ'Іеаии.х сиJІ JtиктysaJia 1й ococs 1ІИ1!8 

' n~атеІ'і»: роаuочанати niiJQ' «SИJIВJ!• овоtх окра~киих &acn.ua.; JІВП :f 
о~п 

• І 

• 

• 
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s УІ<ре.їну осно.єними турец.ьJ<ими сила1m 6уло 3ро6лено 3Н~.:чно nі3ніщо, 
:SЖ6 піолs: С1І•:срти Б. Хмольницького. П.зршиtі же контру,~ар j~от11· польсь~ 
кої аг;::' .::: сії 3ро6или о6-'еднані сили Rри:м~ького .хана й З9.По~о3ьких ко~ 
ааків, озброєних 3 турецьких ар~еналіз і фінансованих зві~тв ж. nspшi 
~JІИ.,l\учі перемоги 6 іл.~ .іJ!.оz.тих Во;, і пі ;~ Корсуз:ем зм~:!"..?.Л:І го.11оьн~ 
чином від участи ~ оn~ра.ціьх те- тє.г ськ:1;~. ::·о гу л.:-рних сиJІ. Лег окда ж про 
тє, що і~r;і6ний ШJL.q,ХТИЧ nтіке.ч-бє.нніт, .hiOU4 бу:з в. ).иельницьк:;і .. ї. на Зn
nopiж:ad.. :;зимку 1847-48 рр., :міг скл::.сти союзни~·L ,~ого:зір з міцню.~ ' і оу
аоренюw вол.о;,є..;_:>ем 1\ри:мо-т ::.тарської · .~р:::с.зи та на.;:,іть зі"-'огре.:;jа.ти npo
:si.~Нjr poJUO в сnільних oncpe.цi.hx, цілком н.::: 4Зідnозі;,а "· ,1 зр:.:rе.uно-про.:;:нпnt 
H("'p~c.u фев •. ,е.льних чr.сіз T!l фактично:м~r стану речеИ і е пізнішим зз:rріо
тичнюl .~смислом. Рє,..:.оJІЮціf~І~о по~стан:нs::;: мас ук_rа їнсьl{ого н~о.~у пr:оти 
польськоunанського гнобл . ння,. г.к тільки ~ула ~озбитою з6ро7.на иіць 
nольської ко.:;:они, ~.ело Б. лм.сл:!>ницькому ту базу ,.пкr. ;:оз;золила ;~ои-:у: 
1/обернутисfі з коЗF.цького ...;ате . .;ІСКr, -nозстанц~, що буj3 Ю:\ nослуг х hриu
ського xe..r: , , не. :зojjt,..,fi Ук:сє, їнсько ї /тод;і. ко зr.цьJ<о ї/ .н~ці~ _. s:ка n:;>в.rв:у
ла дер:.;:з.:::ної не t3е.лєзности і суuпільної . :аільности; 11/пе!)є . :ти · з poJii 
~асє~лн J< ,!)ИЕського :!~.не. ва станоDиШе 6 6 зnосер е ,'J;Неого ::)acaJia оуJІте.нІ:l -
не.~: ::шщого ~узs:рена ;:з турє;цькій фє;.!:1.:~s.льній системіо В ·:::..льшо.q ·хо~і nо-

• дій Кримськv.й х!'.Н ТО}~ ї'зрt'. :~~Е1" Б.і~юльницького, .шо ост!Шніl. зже nе
рестав ~утн tі ого запnисs:Езнv.:н за салом, а о6е:;::Р."JЗс .. НЕ'. "r:ipoлol!нoгotr 
союзни1<~ ... з s:кю.: до~одитьс.r~ rr~оЕе.дити спільні тs::::~і onep!l:..;iї nроти 
Польш!-1, З f' нє.стиr.>ливю.ш 3ю.fОГР1-.Ш султан~. Хоч поа:а.лузаm:.;.ми Б. Аиє.Jtь
ницькоlГJ ю:;.Q:танn-- о:зР"\F.И фбz.р;а.льної ію:зестиції у Ос1Хе.ні~- та нв.дs.н:
нтж оу л те нсьRо У г-оанот и Б .. Хмо;r:!>ниц.ькиr: 6yD формально-nравно при н~т1tй 
з підд~нст~n nоль~ьRого Rорол~ до nіддаЕстzа султано~і,- але Висока 

· Поl'То. не nосnіши.;'Іа nідтрхn:у:зс.ти гсть~є..на свої!,ш Dіhськс-:Jи .. д.JІ: неї бу
ло дО СУ-ТЬ, шо Польщє. 3 \·te зашахоrзана І<озаЦьІtою ре:: QJIIOЦisю. Вона. Об14о
>J.('!":У л :'. сn .r..иnлоr!є.тичною 1 г ошо:;ою, зброИною і моральною /ту!Jецьке. ~е.р
те. П!=-И . Б.Аё::;;льниц~RО; tу 3 ЧиГирині/ підтри~кою свого НОЕОГО ~~OaJI[. as 
~о його оамоУ смерти.. ' hopoткoтpи;;;r.JI2rf! аnізоа IIt.p е~_оJІазсЬRої ~·oo..'l Б. 
Л.'48ЛЬНИЦЬК ОГО З цар~,..У. НЬ ЗНі}:И,J~КТУ ~ЕlС~.ЛЬНОГО . ПJ..д~Е; НСТ:;!"~ Б ... ~ЄJІЬНИ
ЦЬКОГО су JrT€..HOl;)i 

1 
тo::.r.t r~o ост~.нніИ, uже nіолн ІІ~;;реr:слз.зської уvози, 

ще рt?.з nра::н~о-доRуме:нта.льЕо nі~т::Jе,:рдип і1ому стан :засальF.ОС1' d Ба пі~-
_.ищ~них ПZ,) JO~:.ax · ,,rds:rлeтy", те( -то нг.~шmршої с.~тоно~dї, .яке. ' n::,ипуске.JІ&-
сп ?.\Л•і :.Юllоне.ціою? .• 1ьв::::L~ і оІ<рєїнни~ проDінці~ Отомє.~ської іШІерfї. Нn
пажиишясГ- на дого~~Р 0 в~~4ельницьним і з~~ючи~ :що Dиоунонн~ пр~%~~1й 
На YRpaїr:y І.іИ.ЗН~(ч?.JІО TIORKY :rзitlHy ЗСl НОЇ, MOCI<~F. z:.::.є.;::;Р.JІЕ;.Зе. DИrідНа дJlS:·~ 
себе, ТJГJм-е.чити цей цого~ір 1 .:-;:к nриИнfітТ.r: Б. Хмельниць:кого з nі ;:;.!·~вст ::.а. 
королі~оь:кого ~ цє~-ёсьІ<с ігзоруючи ноDслу турецького .::заое.JІіт;;.'ІУ готь
ме.!!~-· r~ ,:;угого 6~жу 6 Б.лм~льницьки~.' і ;!ОГО ~·ТОЧеНН.G нг с:!рий Б.JШ 
CDlil ДОГО :ір . 3 .МОСК::' ОЮ) s-;:к :JСlСЕ".ЛЬНИН 1 !'. JГАШv tlK ООЮЗН:И!: 1 ШО 6YJIO ltiJt
KO}f. nрипустимян з огл~ду :нз. t:штоно:м:ні пра:за. Dо.лодrря Ук;:с.їни зз. ос-· 
~.!Р.НСЬК :И:М t1 CS'.i'JICT01ln і' Н~ ті ':ИІ1Ні СТОСУНКИ, ЩО ~УJІИ Ше ТОГО ЧRСУ Uiz 
МоокDою Т ::>. ТуреччиноЮ і К.р1-Jн:ом. Oз;jvo 1 тоді не було nр~зно Б.Х!Jе'JІЬ
ницьRm.! nодвійного ni.rr ."~!' нст:::r~. Він бу~ :між 1648-1652 Р• ::а.саJІом к,щl
с~R.ого х;tне._, ::-. !!Отім до Rінцг с"""ОГО жт..-~ттr: 1 ::- ::. r.c!tJIO:М Ту_Рець:кого су.лтr.
на. Ко_:-2ст~rЮч:нс.r. ст:ю їм~ с~ .. -І'?.'GЮіИМИ npar;f'.MИ; пк князь jем'!.:р/ У}{р[:'J:ни, 
~ін 6YD з 1654 р~ .ОоюЗнико:,, ·"'ружн:f>ої· то~і до Тур-=:ччини і· :.зорО4СО Ї ~о 
По.льщи - Еос:ко.сшюш, тrtl\ 081.~0 rrк пізніше -:: під І<інс~ь ~ттп - rsiн 
стаз оою:зниRо:м Dорсжої ,;.,о nольщи :u:~ації. Це 6YD логJ..чни:. nроц-зе гур
ту~Р.Нн.;: СИJІ, ::ЗОрОЕ:ИХ ДО бЛОКУ J<С, ТОЛИЦЬКИХ держа:::• Н(;; ~~ecSc>. Зe.!Synaтn_, 
що JІИІ!!(; :r:. 1648 D. 3 ~к~нчиласп отрF..ШНf.\ Тl)Ид~hтzр~чна зJ..:~ня. noY1'3 :ке.
то.лиць:ки:fuи ~ n1:-~т~от~нтсьюш~ силе..ии .на. ~ороні ' :Ніu~~чинп. H!>.oкiJUJRИ 
дм.:;когJІsЩною булr~ ЗІ?JІ.JІ.;=нопе.на .між.н:.ро~н~ а.кціr.. Ооuttноь'Кої ivnopi~ :з 
Охі~пііі &·ропі1 можн~ 6ачити з того, що пioJifi: скерти Б .•. .Хм""JІь'ЕицьRоt"о 
Туреччи!щ ::nєрто про;~о::Jжу:r:зо.лс. с~ою. політичну JІ~нію,' ає з:з~:ка.ючи иn І!С
реоріентєцію до ПоJІЬщи г~~ьм~нn Jд.Вигопоьноrо, ~с?~о обстоюючи с=о~ 



,) 

aos.8..-J71 •ереІ І~Хw.оА•н•~rо прt.~~ а~ 1ира!ку, знкористо~7»~и ' ма .... ~ 1JІUr Юр~сл 1моАЬ8111(6І0<~ ·1'~ ПОИО;)JІf:ВИ:іі І ~AC~Jf1t~т УІ<рє-.їиа оа 
t-e~.мa~:r. П&t'ра Дсрошеика, ив зє.;з~rаrшrис;; п~ре.11 ризиJ<оN: ::eJiшcor :їіІиа 
• JIOAM6» 1 ~~OJ) 1 поред жсрrDе.ми rз;:аид~озноrо zзL~ct~кo~oro nox0 .,.

7 а Пpa~ode;_:\f)81f'J УкрnІну :: 1612 Р•, ие.с.л:~д!<О1.[ чоrо було YTDOPGннh п~ 
д1...u.UJCOI'O DfU:LnJIИ'КJ', ЩО npoicH}'.;J!!i.D ДО JС1НЦ::; ХУІІ Ct'e 

Тщсw: 'иаом, 3'f:'..-учаrочи туреЦ!)J<і :o\a:spe.ne. для ~-.-І~"Іеиня іс'l'орії 
7мраtиа ~ет•маисько~ доби, одор~омо aonciu но~г і значно Преццизіше 
роо,м~н~ Dе~ичиих по~і~' Хuе~ьииччини ~ другої nологини ХУІ~ ст. Зо
арека., к1.uс.родиа nолітик~ самого Б. Хl_і~JІЬН!іцького, RJCa ~:ст~ле 'Р •e.cto 
:.дa%3aJSscя ;~ослідииасак ntcoJJcь иезрозу:м:uоJО, t'l1. ІІJІута.ною 1. зре.д.tиuоІ) , 
~опер" nри иищевt.,!.іедекій оqінці, цілко І! Rсно nииr.льоDуsтьсп, h~ по~
!'Dа nі:Jлеаво~, 'ориоlt:орсІІІІ<о~ оріснтаціУ, DO.~ інше 3 1 sa:.;JІhGTЬc~ нoн
Jtlllt'l'YPHJD.tи дод~.ТІ<~ШІ г.о цівї осно::зної JІ1иії~ r::к~ iJ;SJia В.і\kеJІьвиць:ко 
aepQK0%7 і везr ... JІеsиіст• України Dід UОJІ8ЩИ та Мос:ко~щ~tви. Ослаt5левв~ 

· ТJр•••иви nотhгнуло 3R собоJО аnнеnад Г:;тьм~ини, nо::; 1.6но до TOJ"o 8 аоrром ~зактійсько~ i.»nepi ї хрестоиосц.ями,н~ро::;анюlи Рvи!ои.сnрич~
••~оа ~о 3кзсилекиР. КаїпськоГо зеАикоrо J<Hg3l.~CT3a. 

Проф.В.Дубро~ськ~. 

І 
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- ·os~uropa 1n kont1nen~leuroE?1зcl1er ... ~chuu~l: TeU: Osteuro
~a bis :WІ Mo:Qgo~~ne1DIIt"Uoh •• дi.inchen,1~ohene:l.cnen' Verla&~r 

• оіl~і~~~!В~4~stё~д'.Рів~нталвно-.зороn:.йс:ьні~ nзr. сп~кти::Jі . 
Чєсжииr. 1: Східи~. Е!ЗроnЕІ. аж до :монrоласьк~ї ів:сг.аtr. м.ю;_ 
хек Гоrеиайхек-~рJtЯІ', З.Z:Зидання, 1944, ст.240. 

Не :тр~,чnюч1~ заf.::зих с~іЕ иr. nолітичну тенАенцію киюхки,~-:сс.ит• 
&'е:;~и~яу з се.У.о!'о :.; е allrQJІo~xy ї~ t розrл.r~ньмо тут J що СЕІ.)!е :::: иіk · 
noa~ ~1є• з~г~~~ио-зрозуuіло» теадеиц~єю.м~~тит~сн. ADtop nазначАо 
езо» пр~ц. r~ "спробу ~~ити оскопи~ л~н~ї охідн~~европейсь~ої іс
~орі~./а& до мохrольс~ко~ iвnnai~/ D карТИh7 істор~ї ауціл~ної ~ро
а• /от.?/• ПіJ; "cyq1JSЬИOJO E:3ponoJЗ" t Gesamte~op~oayt(iзтьcfi.;JJІacao 
КІUJ;У'Іи, ~~pona контиионтаJІЬИі'!; ~.JSO це но МЕІ.е lJo.Jir. кон~t:;етноrо зuіст 
кuаки жад)Іо~• авачіниs-., бо ніsкоr "J<артини~ є··.роnо~ськоr історії ! 
иі "воитин~нтаJІ•н~tІ иі бУJ\Ь-r.коt іншої - ту~ н~мае, і Dі~ог.ігн! 
п~етuвсії n.::::торог.і на •контикентuьно-с~роnsйоьІ<у nep сnе~етицу" С::акд 
ТJІІ,во з~Oдst't!»cr. де реrуJІяриих, проте більш-ме~ uе:хзи1"1них згl'.дf!J:lai. 
J01x дииnоtи•них, то~го~ельиих -:е інших зз•hзR~~ ніz ~иУ~ськ~ Pyoce
IJC~aiao• т~ rермаИськоJЗ Еnр~по», пкі ~nтор зиаходать _ у с~оїх ~е 
TP.Je O~Jlo ~1 ."rеепеJІіtичне." иасТt!ИО:J~ 1'nopy. з:а6д.итьсr· ,;~ о :!lещо біJІь~~~n& . 
81& OБІS'la1iug 1 JDf.ГИ .'.J;O J'ОрrОІ:!СJІЬИИХ Umdil. })нутрішн~о t еднqсти ц ' 
КЮІ8d. зо1::сіu н--=:uа• cso :Jон~ станошІть /nоза. сумnрнm~ БС'JУ а011 про "... і . -· і ве-~Jее п~ресє~аннг. и~род1D т~ йо~о oтs.,s и~~.Іtl.~и. т~о~ сахоІ) 

0 
_ 

мараое DioJt~ODOІІ, присnя,еиоІ) 6е~nооередн~и H~CJil..:!xr\1:! uанrсJІьсьІ<~Х 
' i83&8it/ дr~ · иі•и~ не поодиак1 p03Дi&fl- nавлик~ ~нпа~~ст~о КвїDсь 
ае• , ~ ·~паа3•. з~іс~~ авоаооаааоt - хей иай~еинеац1~Иі=ої _ cn ~ 
аоіІІь іоtора•ио~ оавже~и 1 маsко парсщ coCSo• ат:;tічайиу 1ІЕj.ХааічНJ Р • . 
·~~·• aonit=a•o ~~ц7~Аьо~аХJ. "~епоАі~и•иоІ)" фpn3&0Jt01'1з•, 3 а~~~ JIP8CJ.88aml мокеа'J'і;,, . ще :ад~rиі 8&sd.ІCaDa'tl( кіме~t:r.коrС) о~авдар'fаоІ" 1 ·~ 
•nl\•~ 19-64 poJ&J• 1 8 ~e8~C;;l=!CUOJІНaМ'OбWJІIIA.JIJШ).I fСЬОІ'О ТОІ'о, ЩО ТО О 
uta•vai ІІОІ'JJО І ао 1~0 nao;~ocsи upиnacr• І 01"D аі CSa.tтиQaJCi R?:>a ,.нr 

.. ..аа • 
. І 
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ві JlИ1'~a, пі До.пьща, ві РумуJІі•: 1~ля ~штора · не існують npин?.ri1lai 1 у 
6хі~иtі1 .EDponi/. Hr.yІCODИt1 рі.:~ень ко:нпід$:ц1~ 3RJJе2:Ить :зід рі:зиh ;зи ко
рис та них aDtopoм дZбр~ - а ці останні в Dельми рі3нороАні.Порьд 1о 
те.ни:ми nоrJажни:ми пр•;;, .... сТЕ'ЗНИІ<Є.1Ш зе:tхіда':'>о-еnропе~оЬRої іоторіоttраф1~ 1 
я.к в.тоио~н, М.фасжср , Ф.Бра:зн, натр~nлпsио і н~ tаких заст~рілих аv
торі::., ~.ок Ф.К~уr або в.~орв. Росі~ськr.. літ .: ратура :сикористоDуеться as 
до 1931 р., а~е дуже веріsномірно; унра~воька узrляднюетьсп ~ише спо
радиТоJ.во .. еtrавJІеШІsі автора до перmод3:ерел мабуть найвиразніше характери
~уетьоя TИll ане1<дотичним фа1<тоu, що, наводячизГеродота ;і 1\оевофонта 
пезні зідоuооті про ~ародавню Вірменію, sін посилаеться не на тих 
двох античних клясиків безпооередн•о, а на ні11ецьну уонографію Есаба-
~·яиQ /ст.151 і прик.52/. . -

Ляпсусів паварі~ськоrо зміоту - менше, иіж можна було б споді
затис• /хоч автор і зваживсп накинути індоевроп~~ське nоходаония ие 
JІИШе кас ситам, а частново навіть і суJерійцян 1 ди:в.о ст '.14/. СJd.хотвор
на спроба розшукат~ "динарсько-норщtчні" етнічні елементи в ttруоиаів 
/ст.122-125/ сnолучаеться а такою туманною уявою npc саUий пр~цео мов
во~о схрещоввя, що напевне на~ежить авторові особисто. 

В ц:і.JІому ка~кучи, розділ, присвячений історіУ Закавказзя, сноJШі
~•оsаuиІ · дещо нраще за історію 1<иУвсько~ Руси-Укра~ни і ~ose, за браном 
серйо3ніщих джереJІ 1 в~ористовуватись для еле~ентарного озвааоuлевиR 3 
історією ttрузинів і вірl!ен, хоч недостатня осНзнаність авторова з іс
торіею БізантіУ і · сасанідського та nі~нішого Ірану і тут /ян і окріаь/ 
даетьоя в знахи. Адае автор в6ачав "стан слабости" У .6~занті~ за 1о-го 
9торіччя /ст.б4/, тимчасом як це - nісля справжньо~ слабости ~epito~
xo~ динаотіУ за поnереднього ~-го -сторіччя - доба величезних uiJiiтap-

• НИ:J усnіхів Ніlсіфора ФОRИ і ~оанва Ці:міоха і доба, що підго~уDаJІа uu
сцмальну (J\СПаноію і).шер1У за Василія ІІ Волгаров6ивці /976-1025/. 
Так само й безnорадність авторова перед февдаJІьним устрQsк та rеро~ч
ни~ ецрсои - середньовічної Грузі~ ;ст.18~/ ВйRликана цілновитик ігио
рувавняу відnовідних соціяльно-RУЛЬТуриих рис У сасаиідськоwу ~рані і 
в оnадкоsмдів а6басидсьного халіфату. · 

Втім, усі ті деталі небагато ва~ть суnроти з~&Аьвоrо нокпіла
ційиого стилю авторового, що належить до найгіршого гатунку псевдопо
nуляризації, окільни він не вводить читача у справжаю історичну - про 
~лекатижу, а скріз• зш!овчуе ~ останню, с~лю~чи ясність і певвість 
~сторично~о nроцесу таu, де сумлінна істор1оrра~ія цього робити ве 
3важилася 6. Це, безперечно, найнебезnечніший спосіб фальоифіRації ' 
іс~орії - далеко негативніШИР насл1дRами своїми за відверту тевдоицій
иіот•, яка nринаймні якоюоь мірою стиму~е Rритичні здібності. 

Проф.В.державив. 

ПРОФ.З.ПАСТЕРНАК - старий галич. Льв~в 1$44, 1країнс~ке ~дазиицт2о, 
ао, 238 оторв. з чиСJІенниІlй і.Jпоотра.цііUlИ та ПАаиаш~. 

~ 

Під ГІ:ім та 6JIИQI<QB!CИ отрашнох вій.ни, JІИWИСЯ шіlіже вепокі:тви
·УИ деяні важні події та явища зашого культуриого життя. аю ва узазі а 
даноуУ разі nояву такої nosazнoY nра.ці, як вел:нна . 1І!онографія проф. 
а. П а о т е р н а . к а ".Старий Галич", Поява цівУ книги в и~, вор
каJtьних Yl!OJSax, викляІ<ма 6 наукову сенсаціІ>, багато :аідгуttіз та ре
цензі~ .. ·В уuовах ае отрSJЩІого чв..оу, ЯJ<иі1 nереzиваеко, npolt8J1.вy'Jia 
и~.е вепоuіт~о. Црииайwні иаw ие траnалося досі ві з иsmi~ ~ s чу
nй літературі ні рецензій_, ні хоч 6и коротних в1~ ~ ва иеt. KJ?S
l'a др~алася у ~ьзові,в вайтяжчі чаои, наnередодн1 большевицьІ<о~ аа
вали ~в оотаниій 11ент ледве вдалося1 . иад~вИіайиими . заосбаки, аи~рт 
звідти частиву вже ·надруRозавих приvірниRів. Через те RВ~га ие д1с~-
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ласв АО ~ор~а~ьиоvо дрод~жу і з~ Rоро~~ий ~ас.перетв~риласР. у бібліо
rрsфи,вки раритет. Зцича~но, при nepm~й наrод1, яR Тlль~и 7Rраїко~ха 
екіrрац;f.я nраnливе до я~оrооь бе'реrу та . стане. на ноrн, необхідне У! 
друrв видання. Кріи тоrо бажано та~ож, щоби автор підrотузав нове 88_ 
дания ців! npan.i, сt<орочене те. nоп~лs:рне, сnряt.!ова.не на ширші наои tt•
~ч~в. Ue необхідно то1~~ що иатер1яАи т~ висновки "Старого ГиАuча~ 8 
OПPl.tf інтересу Я:RИ~ ВОНИ ВИ1<.11ИКБ.ЮТЬ 1 С:ВОЕJ:Ю НОВИНОЮ ТЄ. Ba:~tнic'l'J) КаІІ;. 
3аа~іинв для історіІ JкраУни, науко8є • значіння книги спrе.е 3~ ке.t 
У~рu~ии, надаючи ці~ nраці eвpone~c~Roro мірила. 

Обмежені розиіри дів! иотат~<и'sе де.ют:. моЖJІивости ширше розІ'О _ 
нути nереrлпд та розбор змісту книг~, яхого зоне заслуговув та аа ~11 
чаке.е. MycmJo обие:.!·итис.я тут лише самиии загальними в~tазівками про у~ 
зwіст те. дesrnиi.rи тако3 загальними вре.жdннюш.-

Автор "Старого Галича" наводить історію та наслідки робіт своrх 
nоnередииків, що шу!<е.Jш змиШJ<ів Ге;шча т~ осооливо його собору, протя
rои_QО рОRіз. д~лі наводиться за хронолоr~~нии порядк?м., історія poa
JI1'YR1B те. роз:коnlв залишків Галича та насJІ~д:ка ци;~ роб~т 1 що орrанізу .. 
ве~ та nереводив вже сnи автор щоро!<у, від 1934 до 1941 р. включно. 
РоЗІ!ІУJ(И та роз~t,оП!-! переве.дил;Іся е.второї! ·в о~но.внщQ на місці Княжоrо 
Дзору та Кз.тедрального Собору. 01<pt;1r.и~ роздlл присвячени!·і розноnе.к ае. 
)lОН~с'1'ирищі ''Юр.-sвсь~<е". Відта:к праця npoф.fi. Пастернака під:Sива.s nіJt
отм~и всіх поnередніх розшуків і дослідів та завершув їх. ~е · в тах~му 
!ІКГЛяді та з ~іЩЮі завд!1ННЯ1-' ця. nраця була CS ш1ла nово..зtне зне.ч1нвп.Але 
нріи того автор, DJiacн ими е.рхf(ОЛdгі~ними~ доСJІ~дє.ми зиріmуе нззну сnір
них nитань та робить вив:аходи~ з яІ<их. не.v.важ:н1щ:-І1r.и мож-..на ра.ху&ати: 
1/Остаточна фі:ксnція міс~,. Галича те. його rоловних частин, 2/Віднритта 
~а досліди rRлиць:кого ха.тедрмьного Усnенського Собору та З(.аіднриття 
JlOI'WIIІ й nоховання І<нязs., APOCJI~'1Ba GcьMOlШCJie.. 

Вже за часи сво1:х дослідів та роз:коnів автор, в иіру віднриття тn 
нозстатnці~ нових 4-актів 1 nочине.ючи з 1928 Р• тr. ~до 1944 р. :з:ключно 
дР1RУе низ.ку статеR no оRремих nитаннях історії Галича, в газетах т~ 
nсріод;ичвих зидания.х JІьво~е-~ Праги 1 Вєtршави 1 • Поз~аня, БудЕ'.nешту та Бер
ліну ! мовах ук9вrЕс~>:кій, nол:ьсІІRій,чесьній та н~мецьz<іf4 • .Всі ці мате
рі.яJІи сnост.ереж.енн.v r.втор тмож вн~<ориотову; в своУй нонографі~. 

В 1-lfY розділі 11 Старого Галича" аа: ор нє.вvдить та. роз~нра.є JІіте
писиі тоnографічні звістки Зft стариН Ге.лич. З 2-uy - архі:ено-істори•иі 
·~а~і8RИ XII!-.x:t~ ст. ст. дл,я в:изнс.чення місця: Старого г~лича та ЙОІ"О 

· собора з тереві. В З-vу nослідовва описуються та n~реглядnютаса всі , 03 
шу~и залишвів Староrо Галича~ n~чинаючн з 1847 Р• В ~~-му -розкопи c~-
uoro а8тор~н~ иі~ці Галича те. в~днритт.яІ<~тедрал~ноrо 7сnенс•коrо ео60_ 
РУ• в 5-м:у - інші архітехтурві nаu"ятю·І Gтe..poro Гr-.лича. В 6-uy _ знахі 
ка сарRоф~гу князr. Sрославе.. ~сь~иисла • . в 7-м~- терен навхруrи ~сnеи-д· 
С~І<ОГО СО6Ору З& RВЯЗіЕОЬJ<V~ Ч8.СlВ Н~ П~дста.в: рОЗ~ОПlЗ lS,0-1941 рр. 
в 8-uy - розRОШ! та ~х насJадRи на коиастирmц~ ІО.Р~ївське 1 в 1939 те. 19t 1 рр. в 9-w.r - роз.коnи І\нязоrо двору нг. Золото&.('/ ToRy. UIOi зе.кtнчуsr•с 
DJtacнe монографія, . Далі с..втор Ііаводить широІ.<о 9хоnлену літературу те:И 
за хроиоло~і~Ню{ порядком, nочинаючи з 1585 Р• н~nрикінці додаетьсs 
сит~о широRе резюме моногр1фіr j13 німец:..кіtl мові. Пре.цs:. нае 238 сrоріи:о
теисту за числами, і~стров&на 16-ю таблицю~и, 1-ю в фарбах, та 86_~ 8 

фототиnіями, креСJІени~<ами та плс.ню4И в тексті. 
В с~е!й праді автор вииористовуе мабу~ь всі відо~і джерєла,~ ~ . 

иауJ<оио., l.НтерnретаціеІD, те. притяrав до оовlТЛеRF.я Ol<peІ.mx t.tита:вь -~ 
t pOJCY лі терr. туру в ріжних 1.юзах. iJ< архемог' з д~сJІідаевні па!иітон 
теріБЛ~tноr кул•т~ри, а~тор виявJІяе видатний досз~д тє ~нєння, ~Либ.:а
авалі3У»ЧИ е.кремl.,явища та роблячи з вих досит~ обrрунтозе.ві зионо 0 

' та узаrа~•ваанR. Всі ті риси підвод~• •старий Га~" на вищий 1 з~а су~~сво~ евроnейо~ноr науJ<и, ~ерез що й гвдаеио, що поява ціеУ ~ веи•. 
~· ии~в, •о ре•і арехраqио офорv~еиаr та друІ<ов~но~ нn добро~у nen~~нor 

JІІ.аJІ.ІІ.• оо6ОІ> аиде.тИ7 подію на фронті уt<раїи~•ко~ ~JЛІ.тури зе. о~т:Р11•-. J)~ІСИе : ВВ .• 
• 
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Не наводячи детаJІьного· переІ""JІЯдУ Tt>. иритичноrо :s:~~зітJІеЮі& 
ВСЬОГО 3J.tiOTY 1tНИГИ 

1 
l!ОЖНf, BK!\GC. ТИ JІШ!.е Б". ~JІіду:ючі дріб ві Н6дОJІіІ<И 

:картоrр&фічного боку прн~і,я:кі .nегно ус:п-:ути в nooJiiдyJ)чax :ви ·8ННЯХ 
:книги: 1/ Вє.~аяn ~vло б ио.ти неоr.1:nеред взодну ).Н?.ІІУ стЕlродо.вньЬ:і Г -
JШЧИ.НИ, 3 Гr JІИЧЄ:М, Пзранишлен те. іншЮНІ І<ЕЯ зівсь:кюtУ. tiCT!:..JlИ зr.хід-
ньо~ У'храl:ІіИ 1 Tlll<OЖ сусідЮШИ ~ерzазr:.:МІІ T ll нс.:·.jіJІЬШоt:~И Ш.ІІЯ.ХЕ\ И ТОІ'О 
чс.су, особJшво ШJІЯХО!~ Реге11з6ургr-. - F.п~9, що ~шов чеjез r.pr.R:.з .~е.JІИЧ 
тє. ВОJІо.ч,инир, і :еідог,Е:s чюшлу ролrо з істарії YI<pt' їБ.а. 2/Tn.Ror.t по
тр::...бн-:. ,..,руга :мf.nc, ненього обоягу, н·- які.tJ було 6 nо3ІіD.Чен .еоі ocS'eJ< .. . 
ти дооJІідіз та po~Roniв, в їх. взаею~Оl•ІУ звязку т~ відношенні З/ нn 
наведених мЕшr.х ОRремих тє,ренlв яІ< то ?JИс.1З, 18, ~9 т 86 - ·s1 е.е орі
ент~ції т ·· :мірил~., Ef· рио.24,28,5З,б8 т~ інш. есть 11ip:·.'lo, ме не-wє.е 
ОріеНТfЩіЇе ~:SИЧ ~. "rіні ny6JlИR8.ЦiЇ Иаn, nри S:.l<HX горішні. 1<р. ОТО:ріІІRИ • 
- ПіВНіЧ, npF BИ~ - СХід. В TnRИX БЯПВдІ<аХ окрем~ орієИТАЦі 6УВ~ 
не не.водuться. .В геог · ес;:. і ч:,дх же впобр ... н·~еннях, s:.Ri fіё ві -г.о аі.:..~. ть nо
ложею-:А> сторін~<и, nознєlченнs:- оріенте.ції - обов"я3І<ове. З згn. є..них ви
ще ~~Пl<~ .. х, nr.np. на рис. 18 - очGв~:дячRи ~ о горішнього R~IO ст оріF.ки · 
о6ерну·рІн :;є,;!.ід, r-. н:-,nJir.нi с66ору рис. 35 - до го;>~~ о6Е:р~ти ехі ~і .. 
uyp. В насJ!ідок того ю:.nр. нr.. І<-<rш<ах 13 та .18 то .. 1 s с .uz собор,є. 
pnзoV- з тш .. І і вся иісце:sість Н"'.:ве..-.ені в ріжних• нr>.npsn.ocr:.x. 

=~600ГZЧ?.і т:аер.·~ 'ЄННfі nрсщі :aИRJIИRG.:OTЬ Д.ЄЯRі СУ1ШЇВ і 6у JIO 6 
вr.жно т -..к..:.. нісця взсвітл:zт~ шляхом нє.tукової дио:кусії. 'lерво~~.' ne.cv.ou 
nрохо;::.ить nрt.гаеНЬF.. nідвzщити г.-..;шч т·~. ~іого собор, ШJІ.~ХО!! поріsкєвня 
~о Киїаського Софі~сьІ<ого Собору та інших пn~"яток У1<р~їю1, sє Е хо
ристь .остr.нгіх. ~ру.гє. тенденція - nр ~~г:-!ення довестv. са~оотн.ність -: 
і3О.ІІьов~ніоть гс.JІ:~ц:ьRих с•.рхітентурних nr.u' Р.ТОК т r. їх ніб·· то особJШ-

, :а.ніі віз~ нти:.с}>:ко-роt-'є.нськи!і х.:;.р ... І<тер. li.i теза фориуJ1Юютьсs;. а тахd 
cnoi6: "&~е nерші :~ос.лід:1 І. ~ахпріе~шчє. те., :roJio.sнo, й. nа ен~ькоrо 
Hf;~ ' . .f;xiTGKTYpOIO RНЯ'.іСОГО Г~:,JІИЧr. ВИЯ:В:ІJІИ, ШО ВОі ОП5Сr.ні ВИЩЕ; Гс.JШЦЬ
І<і церІ< ЗИ буJІИ ПО6У ~ОВ!'.Ні !3 ОДН".RОВ01!У' 1 ' np~~TВ.UЄ'.HHOuy ДJl..f: 3r.xi,..HO-y!C
pn.~HC~(tX зеиель стилі, що !ioro другий· зі зг t.даних до~JІідникі:а наззr.n 
Еідру6В8:Ю Г Е~ JI И Ц Ь 1< о· 10 Є. р Х і Т Є К Т У р Н О :Ю Ш 1< О Jl О І)• 
ПолАг~е зон~ у вдатні ~ ~noJIYцi о х і д н ь о г о в і з с н =· і j оьь 
R о г о і 3 n х і д в ь о г о р о u а н с ь к о г о с т п л ю 
о д н у . г ~ р м о н і й н у ц і л і с т ~ • Тому то г~~ицькі Це 
зИ не буJІІ~ с.ні ч~ІСТ(} ром1.lнсь:кі, ані чисто візr.н'1'і~·ісь:кі. В!;зР.нті •• ~-.RИ
wи бу JІ.И . воюt в n JI.. ~ н і, еле мr . .nи нn сво їх стінЕх в:!І<онв.ві рокnв
ськО}{'У отилі різ">бу і інші r.рхітентурні глементи. Витзоро. ціsУ rf'.-. 
лицької е.рхітеR-з=урвоУ Ш1tОЛИ був в цілості й' УсnєноькиV RC.ТG др~JІЬИИ 
собор І<Нюїtого Гг..JІичF." /стор.118/,. · 

Зищенаведені тоНд6нції n.й.Пе~енсьІ<ого скеровані ХІіб~ н~ недо-
сить досвідного в тz.х nитанnях читr.-чr. таJ оскількz · їх 6уJІо вv.сувуrо 
ща до першої світової зіііни, но>:-:.л:-пзо було обумомен!. ісц ВОІ::> поJlі"rп
ч.ною ~итуrщіею того чс.су, ~:.бо ве дост!'.тню· озна!іоилення п •• ПeJІoBCJt
Roг,o 3 ерхітехтуроІ) .Уирr.їнn та рооі .. ·1сьюіх 1-!іот ннязівської обв. Прп
нr.1-аші н~. сьогодня :~ого т:s с рд~ннs:.: оJ<~щнються більш нr4 прояви 1<QJШоь 
добре відоного "провінціою·.JІьно:rо nатріот'изиу 11 , re. . сnроби пі.::.sас'2:И 
іс~ор~Ічау 6е.зу nід бу діЗJІ:ю г _t? еио-:кr~тоJшць:кої церк •:~и j;зде.тнс. оnоJІУКЄ. 
зР.хі ·.,. ньої та охіднІІої І<ультrри нr. г~.личnні Щt;; dEl · каязівсьІ<ІіХ часів/ • 

.L-.OC~Irь добре відомо ,що Гс.JШЧИНf.\ протяг он І<і.Л!;)І<ОХ оторіч upr.вu~ 
УІ<РаЇНСЬ1<010 бplll.!OIO Hf'. 3с.хід 1 чо'раз яку ЙШJІ:t Н ." УІ<р"'.ЇНУ SІІJШЗН вa001t0S 
евроnе : .. : сьJ<оУ ку.1ьтури. ме ЦJО роJІю Го.JІичин~ починf!е грати піані•е • 
ПiCJig ПОСR\6Ш(JННЯ Уира~НИ,ВИ:КJ!И:КР.НОrО H:".BllJIOIO · тnтар~ Ві .... р;ІВОU Від В1-
3FJ.HTiY1 т~. зnиunr..дo).~ оотr.нньо~ з nоJІовини 15 ст. Від чr.>.су * приі;нs:-z-rа 
X}ЩCTis:.:SOTSf. Tt'. UpOTS:.:ГOW l<НЯЗіD~ЬИИХ Чt'lСі..В J<yJIЬTypr. ptpr.~HOJJKO~ АОр
)І!'.lЗИ з Qооредхон у Київі 

1
: n arAдfi~Zi ~. Львові, нс.зря.д чи бyJl. ниsчІ'. ві• 

anxiдв~to-(Jзponeto•:кo~. в осн~ву ціеr J<ультури рnзо~ о х.р~с~іяно:ІD. К• 
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.ЖЯI'J!.Rxl.re. иаціонаJІЬКОN ~ольор~. Центром ців~ Rультури у всіх її nро
язах, буз ва той ?.Jl'.c КИУа. vB~дcz ця висоJ<а. та ~огутн:я візе.нтіlісьJ<о
укрвУисІ>ІСЄ ку .ль тура роатіІ<є.JІnс.я И!'. з сі 6 оJ<и, в:кJІЮчно до КрF.хове. ,Ноз.:. 
rород~, Во.лодиuирr. И!І. КІІRЗЬlrі тr. Gузде.л.я, захопизши повністm і р _ . 
иію. В цьому процесі Гnлич rрав · роJІю н~~біАьшго осередR~ ціеr :ку~у
ри н~ з~хідній YRpnYнi. 

Вже в nбршій nоло~ині ХІ ст. н~ візпнтійсь:ко-у:країнсьRих церх
з~х Ки~в~ т~ ч~рнигоза з'явлF.ют,ьсF- дрібні архітектурні nри:крnои ~а 

' деталі ромnноь:к~го.стІ~. ~о галича ж цеlі ~тиль надходить вже в rо~о
зому вигJІ.яді, n1.зн~ше нr. Sїl<ИХ 100 років, n~дчас розвитІ<у T['.U KE'.J.P szнo
ro будівництва. 

Tr.Roж неяоне дJU:; чи-rачп, Б чону ссме nолягn6 віцрубиість та С"КQ
отійніоть ~рхітсктурного отклю R~N 1 Sїного бУдівництз~ на Гnличчині ;а 
:киязівсьІ<~~ часів. На доJ<аз того вазодиться uерелік де.як~х дрібних ' 
деRоре.т ""вн:их nодробиць ~аяІ<і вже гозорено. AJ!& ж оР.).{ е.втор :а багатьох 
~нmих :м~сцях инведить добре відоні факти наs:;:sности цих самих детмей 

110 во іх укра ~ноьких I.tepRвe.x те. рооіИоьJ<иХ осред:кР.х тоrо :11 ча оу. При
чо~q в дes:rJ<ИX з них ці ромаиQьRі детмі реnрезентозані в 6ільшН1 кіль
J<ОС'l'И тn вияБJІеиі значно вирr. зніше, ві~ D ге . .;шць:ких церкаах, .r..R напр. 
в соборі u.Володшr.ир~ нD. Клпзні • .аідто.І< ГА.ЛИЦЬRИfl собор не більше від
ріЬветься від і;нших церкоа Укрнїни, ніж останні~. між собою. От)~е ро
wансьхі д&тмі на візантіf!сь:иих цер:квr.х Гr.лича, не роблять ніяк їх 
sідрубн~:ми зід зr.гr.льного Dіз~нті~ІоЬІ<о-уRраїнського арХітектурного 
стилю. Нн.а:. ть r r.дe.eJ!O, щ~ кіJІькість напедених ро~а.нсьюrх детє.лей на 
І"МИцьких церюзе.х, nімя їх глибшого nерегляду, мож& ще зменьшитись 
Та:к нппр. "плетін:ка.•-орнР.мент більш sизе.нтійоьки;t, ZІіж ремР.нсью~. • 
Охідньоrо nоходnення, nлетінкА. нАбу!Іае роз:зитІ<у :з Візантії Т~"'. Херсо
ноо1, на~більш розвинева в царкз~х Грузії ТА Вірненії, а на з~хід ді~
ста.втьо.s:;. хиба зс.. часів Рr .. венського еJ<зархс.ту • Тє.кож .ш· . .лоймовірнс nри
пущеню:;: про вітрАжі у ві,кнах Г'".лицького собору ,шо нми ха.р~Rтер щі
JІии-СSН·.ниць, і т.д. Далі llBTOp нnnриклад nише, що :r..лицьки: собор . 
6уа 'Бі3-ЕШТіЙОЬКИ:М JІЯШG ІЗ ПЛSїНі, "ЗНОЕУ Ж :З НЄ..~36:ИН~Й СВОЇЙ 'UІ.СТИІіі 
с~бор мен:; багR~~ рио романсьJ<ого стиJІІ)" • • • Ue твєрд~енн.я Нб зовсім 
~очне. В візанті~ськоJ~ стилі буз не тільки nлllн xpAua,a і D r над
ЗЄl(Нt?. нонстру:кціSї буд~:вJІі, as до 6 ань Т!". J'а..;овок з хрестами. I.lsi то 
конструкція з ціJІону }; визнRчае е.рхітектурню• етил:. будівлі вае.га:.~~і 

Чє.рез те архі11ектуру І<нязі:зсьних ЧRОіБ Б ГRличі,srх і по ~сій • 
- У'J<ре.!ні, у.гвляsио собі SiJ<O візантійсько-укрnїнсь:ку,е. но аізннт~Jсь:нІ-
роuе.нську. ~ 

Звертаючk:.сь до іЮІІІІХ знахі ~oJJ всяких piчvti мa.тeplRJ!ЬHo:L куль
ту}Jи з розкоnів на терені Старого ГР.Л11ЧС• , 6ач.-шо'. що Dci ЕQНИ, без 
ніякого зиклю:бннSї, у~zл~ть собою бу:к~ал~ну р~n.л~ку до~рє зідоких ~а
е4Ьських rшроб~:s того ж часу. Позну тотожн~оть де.ють знаS1дені: kOБTI<n 

· ~оі залізні вироби, nри1<ре.си /напр •. о~~ ~и І<~е:ао~1<ог~ тиn~, ' са41-яиі' 
брв.нзолєти, то Щ()/. Таж еє.мс, що 'й ~ Киев~, t<срnм~ке .. ~ наз~ть 'rl. а 

. са)іі клс. .на на днищRх. ТаRим чинон ~ тут не 6r.чимо н~яІ<их QJJiд.SJa 
"nідру6ної ~ультури. 

Віцт~к гnда0ио, що зR князівсьІ<их часів виооJ<а культура,зох~ _ 
v.a s це~Rовнс ~ будівництзо, йшли не 3 заход~ ~арез , Галич ho Кве~а, ~ 3 
Візанті~ _Д о КИ6ЗР., а З$іцти до ге.ЛИЧ!1.,_ fi~ИV! 1 ~У.~ мабуть НRйбіЛЬІШІ)( 
осеред1<оu nposrE3и цівУ культури Б Зє.хіцній У:к~~-їн~ •. Не дnJiO с~.м аато 
оnопідав наnрИRJІР.д, що в одному місці не. nep1.q.epi~ Отє~рого ГnлnчЕ'. 0 Р 

, поле 1 що й досі· зsє,тьс;j "Rиївці 
11 бо Н"- ньому. ооалz.ллся на.1стрn те 0 «'іТRИJ<И з Киепа, що ОТР..ноr::или тут за J<нязіr:ських чr.сів .. Борисоглі; .Р :-

, / 59/ · v~в-СЬІ<ИJ.:l wс.наотирь о тор. ~ · 
· Нє~ведені шtще денІ< і тендонц1У nuтopa "СтаJ?ого г~лича" ,висуа 

uвт~иня ~исJ<усійноrо порядRУ, що н~ D пl<ОМ)~ раз~ н~ обвипуе зиаон~~ть 
науково~ яJ<ости роботи з цілому. г~дnвмо, що ЦSї np~цsr У~й.І!Rе аоб . ою _________ ..... __ _ .. .. . . 
х/ Пропущено! J<ультура візаиті~сЬRа, яJ<а · н~бул~ нu ~Раїні 

· кісцевоr переробки... ~еякоу ... 



• 
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nиооІ<е н~уІ<ове доо.яrне.Юія: і ві.':О<риЕае н:-~}l нові сторіНІ<И 3 істор1~ 
УКрnУии добм Уї nершого розхзіту.тии то ~х баиаи~ У! nопулhриа~ціs 
ро~nовоzд&енн~ серед широІ<ого загелу т~ 3паеденн~ УУ д~них до під- 1 

ручииніа історіУ УRраУни • 

Проф. Др. м.мі.uер. 

---:: :---

• 
І s с L L 

1. А31.АСЬ.Мі.t~ PEH.dCJL'iC ~ильu~ого. о. г t1. р w г. в в ст .тті п. а. -
"М.J\LильозиИ і наш~ до6~" /J~a."HP~~ Воротьбn",~.~,19•6,ор~ак 
Оргбюро У~П/ nише про "нсDи~єрnnний тnорчиn дух n3ійоьних ва
родів. Ззідси знаменитий "Азі;.тсьІ<Иl• роиоо'ІНС у ~иа.тсцтnі /Ьв
JІьо~ого/ И исоіsшізм У:кр:->. їни, s:;:кf'.. зr..nоч с· n<ozye соба» ~~JІИІ<с 
ЧІЗТ :.~рте їЗі.4рОд;Жt;НН.h JII>.~ CTDlltr • /сторн.51/. - . 

2. ВОЛО,.:Щ~:lіР BEJlliKtti!.- H.,j..... Е ч ~І соnису "За .ВоJІю" /~ 5-6, за JІУ.nевь-
с~рnснь 1946 р., Корн6ерг/ nодав • · .. · змістозвУ стnттю про 
11 ВоJІО.4ИlШр3. .3еJІИНОГО.t! /оторн. 6-8/ • 

' З. УКР .ВІЛЬНА АК. НАУК. Днr~ б. УІІ. 46 в Азrобурзі D:і';~буле.оSІ ч"ргоає 
нон<fс:.р t; нці~ Історичної Груnи УВАН. в~~JlR заолу.хе.ні ніж інши тnІ<і ' 
H!"lYRoвi доп•віді: 1/ н. По JI о но ь J< 11- В а 6 и · л он но : 
Вюзчєннs:r історії Піsденної Yxpr їни :а YJC стоJІ., т~ '2/У:гр. ОvеJІЯИ 
n р і n Q R : ЖDннец:ЬJ<6 перениррrr 1653 Р• 39. ТУ})uЦЬІ<ІІН хров~()ТОМ 
НВ:їм~ю /ди=:J."У:кр.Літоnис", ч.9, 1946, оторн.ІІ/. 

4. УКРАІНА НАд ОКЕАНОМ. МRРТИН З fi д е R n в "Yxp.Bioтraxw ІНо~ 
УJtьм, ч. 31 /41/, з днs·; 22.УІІІ· 46/ УJ.Ііотиа фейлеток •· 3. ~· ·а~ - , 
мо Колюн6із t·, "~ s:;хо:му :зисміяз брошуру іи:z.JІ.Б и І< о з о ь R о г ' 
- Укрє.ї.нr .. нrt._: Ою:г но~!. ФрЕнхфурт/1.1айи 1946, nид.Ухр.ОкоюІ.Іи~т -
туту ч.11. 

s. ТРІЄст. ТиЬе:=ИJ< "Унр. Трибунr." /ч. з з 25. nn. 46, )!І)ихен/ ПОДfІ.ІJ 
СТ~-". ттю п. з. "~ r~ лr.штунхаwи Тріsсту", D янііі івфор1lує npo nричиu 
~с.рост ".ННSі ніжнr.р•днього конф.1Іі.кту між сучР.сиими овітозmш nоту-
rами із :н:-:,оJtоцінюJ nортозим міотом Тр і вот .з Адріятично. • о рі. 

б. ~lИОТ щт.ао ПІд со:ВІТМШ. в ста.тті під цею наззоІ) - в. С - :к о ів
фор~!Уе npo Ttl, ЩО ноzза "DiдpOPEHHfi" ціоАреЬJ<ОГО, iv.nepi;;JtЬИOI'O 
CTИJDD, .r-iR СЮ.<ЗОJІ a600Jli)TИЗ).(:J 1 ТИ.РЕ>.НіУ і dруТМЬНОСТИ, ПODCT t.!.JlO :D 
•сrг.нвьону деоs:.:ти.літті нr~ Dе.ли:ких nростора,с СоDетсьного Со зу.в 
ц••и.'{ nоез.':. ооти.лі "•;;тиАі'fJ(И" поСSу ...,у;:;~JІи бе.ге.то :-.о; із у· ·оскзі тn 
інших осеред:кnх таІ<ож нr. ~JСраїні ЕІ с4·іuі~них, дер11tа::.впх cnopyr.ax, 
особJІ;І~о в n р' и ч о р н о м о р о ь І< и х uioтsx і он6~с1. 
/wУІ<р.ТриСSунє''; ч. з, ~ 25.nl:I•f6/ 

7 • .tИдІ.:-3СЬКZ СПРАВИ.-' А. 1~ r. 'l' :а статті n.з. "Хто nідтриwуе zaдiat• 
/дом·. тон ч.З2 дg Чf'.соnиаУ "Наше .!і<ИТТR", ч.sе /SO/ де~ ДQ 3розу

· м1~ІШ, шо ~ш;·~і~сьни~ рух цо ПnлоQтини та до Зn.хідньої Ез,опи iи
cnlpye тr, nідтриuуs Сові тсь:кr. Ікперіrї• 

в. СЕР Е.І.3Ш~НЕ МОРЕ. nід тtн<им l"flCJІOM А. С D с т о :J no?~r.• vіаа
рс»дній огляд біжучих п~nі~ у СсредзеwО)(ОрСІ.І<ОуУ Прооторі згє.ду»е
Чй пpotпpw~JJeJ~, npo.nю~~iD, nоJІожсиня t Иl\ БaJtt< . ие.х та но. hпзьІСОК}' 
Охgді, І'іІШєнсь:кі сnрnзи, nepcnoJ<tиви J.,{ирово! J<•н4ереІЩ1~./Див. 
МОQІІ:013СМ<ИИ ТЮКП€.:JИ1< "ПооеD", ч.З4/41 Бід 25.YIIIef6, .GКХО1'0Ф
Ка~е;:.ль./ 

9. Вий~~ у скоро~еному 2-ur зи~~ииі иn циІ<лоож~1, ~ рехАаді 
. н1м. .. ).!OORODO.JCY !СОЯ)' JCII117UC~ .... !3. П! 1 6 а р 'f В : Еuропа 1 

. ~nm Воото~tа. вид. "ПgceD•, М.оахоИ1'0Ф· 19•6· 
-\0. А.К ач ор n · waA~o~вaчouy penopт~si n.a. "АDто6rоом а ~·ua 
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З1.УІU.46/ агадуе пр• "наші чу.:~ оr.і 1\арnс.
Крv.моЬJ<ях ~ір, Ке.вr.:азу, шо ,•,Ос ь т ~u дМЄl<О 

/0Н~ше ~тти" ч.бО/S2, 
ти, снлєдчаоті спору~n 
ТУ•а 'rЬ 38 Hf'.NЯ. • • n 

11. ТИЖRС:.;:а!К "У~реJ~нсьR ~ ТрибунІ?." /ч.4:, :від 1.9.46/ міс-rи'l'ь СS:t.льшу 
статтю np~"t "~еи()J(ратизацію Турєччини". 

12. АндріtІ G т б n е. н і ІЗ D бі.льші:·; статті Hf, т t;J).t:y 11Rp!i3a ал013 ,.._ 
ноф~льстза" зrє.дуе npo кoвnerrцiJ> 1 )!011CJtйDoro"yтz:.op.;.ннs;: ф~;~·~ратw1; .. 
но- ~GWОRратичної югоолозhноької респу6ліRи з oc~p~-Ro~ у Uризі та 
з nриєднанням БoJira~i ї 1 що о6 'е"ну;:;а.м. б 7 nівдснно-зе.хідніх ~ло-
вянсьR:их народів" /"Укр. ТрибунЕ>.", ч.4,1946/. · 

13. IJJ>• СтG nан Ь а р а н з статті т " .. J1ocк .=.:~E'.-Tpt:: тiti Рии" /"11\р.ністі п 
HODИ~·l. УJІмє , ч.З2-3~, 2~.УШ.46/ no/~as nерІ..JГЛ . .:д історичного ро~;z.ою 
Третього Ряv.у". ОтаттЯJ<ін'Іаєтьсsі за:::шаг~ю, щ~ "~-:рzш;:. ?!-!~,ст~ри~ 
nолітични:1 , Рим уnав 4:76 р., другий - .tl+зан-r~я - 1~.:>3 р., існуе 
тр.;;ті .. Р~:н, совзтсь1<:1~~ - :мосJс:ЗА., ~о. хоч 6г:з~ож~иць!(ий, nос".~гае ви
ні на Rерму і з храстls::нсьІ<Оl{У с:з~т1., n~~tнai1~t.н~ на С:.-:о~і ••• Існу
:Jе.ннs: цьоrс созвтсьRого Рим-t J}(раїнсьRи,. народ /nр;шро/ :сідчу5а6 
иа~більшє з усіх народіD сsіту". , 

1 •• Уl\РАЇqСЬ.'..і.А КОЛОНІЗАІUЯ. АНІ'JІі•ісь:ка rз.з зтll "То. •. )•.с" /JJ.oн:,oнj 3nдру
ну=аJІС\ 25.сорПrі 1G46 JІИОТ Фі.п:іІІПіl Г і б 6 О S. , ШПРОІ<ознавоrо !З 
Авглії пу6Jtіцист і~ nисьмсннш<є., D опра!Jі укре.їнсь:к:ах С1\итмьці ... 

). . " '""'' D ~I<ow• він зп~ртnє ув&гу c _oro cycnl.Jiьcтaa на тє~ що ~ Сзбіру 
ос :..оевн:: nуст:1рі:: було про:. .: 1С НС з ;,.:;~ільшоrо укр є їнсь:кими RОJІові
стnми" ~~~.ТЗ2НvЗИК "Луна", ч.Зl,~ід 15.У~::.46, Г~д~ев~:/. 

15. Про ВІдРО~ННі1АР АБGЬЬ.ОГО СЗІТУ", :.нсf:ор~rє r; 1 iJiьmi~~ RО1ШіJІ;.Ція
ні ~·l статті l'ігр. о. П и т JI. ~ р /"~·~·Тr~"~Уне.:'_, ч.б, z:i.· 15 .• ::с::рес
нs: 1946. j. /В і ~ · Р є д ~- 1< ц 1 ї: ди:з • D za:. cnpe.<~l. те.Rож миит
RИ: 1/SCI-.ШITZ :r.: All-Islam. Viel tmach t V"0"-1. ••• orger~ .Leip3:!lg 1937 
2/ОЕНL:::псн с.: Das J.JOli tisch.e S:{sten der Orie~:.. ~·alisc.:1eri ~taat·e~ 
Leip:1 .~ , 2erl1n 19~0/. ' 

16. СУЕ3Ь.К1-~ КАНАЛ. 1\ора6.;;Jtьни~ .. рух у СуезьІ<ому ~f,EE\Jii n 1945 р. 
nерє:·-ищ~:: на 7а% nерd,т,:;Qеннzй . Зедн.t:.о.єркази П1. "3Н • .Ак:. РИRИ, що пс
реі~ ::~:~ною бу .пи на 10 місці шодо тонг.жу, n сре!Згз-оного Черз 3 }дві.Jх 
з~~~~JІа т~nер друге міоце /"Чє о", ч.37, 1945/. , 

17. u.Jl'.:-lb RИПР. "~.ї~nе тьсн, що остріп hипр, nісл~ .. .-... о~rих JІ.іт зє:б vтт::--. . н " ~:.&.# 
зно~)У nєре~кизс, тин о часи слаrзи ТІJ. :J-JJiичJ.. з. н~оrо з::~рнутs. УЕF.гг. 
не лише бритийських стр~т~rі~ 1 і'.А~ :::1 бє.г~т:ь~х J.IOJiиx. Сиріs:.: та Ли;:;r.н 
nИJІьно бере ~ть щонг .~(\:зно Зl\Обуту н.;,зА.лежнJ.сть. П:~.Jн:стинr: nмr.є 
егиnет ~:::~.~rlrєe Qстс.точногQ усуненнs; брити~~сьRОІ'С ni1 ськr .• r лиш~ 
Кипр лишаетьсп uіцною і зг.пядно сnоиі:Зною фортецЄ:ю В.-JІ!ІК ОбритЕІ.Ні~ 
.:& схіцні і'1. Ч!'.стюіі Серсhземного моря •. Прав.~а, дохто стnер~жуs, що 
з "~ ~т о.ю::і.1 .-~об і 'Бо і j.зо.пьо;зані оотрl.r;ні бr.зи :JTP". ТИJІИ свое зна- 
'Чt.Ю h і ЩО .3.:JПі!(О6рР.Т['.НіБ ПСЕИНЕіl ціJІ~О~ИТО :УСУН~ТИС$і із С:.рG ,~ ЗСJ·
НОГО }~Ops:, т .с. nеренастn ocepv, ,оІ< с :?ое 1 НШЕJРСЬІ<О ї оборонно~ си
стеми .~.. iюtts біJІьm б е 3печне ніоцо; -,~л~ nо.кн що ::ес це t~:ірІ<у:J~в
н;: песпміотіr.. R.пnp,i3 nJІощею 6~JI~: 9 • .:0J~_!<!:J.RJIH., мєє; ~50 :r>'{c. 
м~ШJ<r.нціD. Чу,)~ оvиr:і nорт Фе.~·~гуата, J(ОТРИ~1 може бути nc. ::.(:TEope~; 

\ :J цруrу ОJІ~J<с нн.~рію о nоршорgr.ного зис-.ч~нн.r; JІЄ:т;унсь.кою, бr.зою. .. 
З берегіз Kиnpr. ::идно Т)rрсчч:ину /45 M~IJI~/' 6лизьJ<о. ,о Сирії 1110 миль/, тr: П".JІест~ни. 230 NИJІЬ Dідrtіляе ~іОГО JІиmє. :S:l.;\ Єгнnту тr: 
Gye3ЬJ(O!'O Кr>н ~у. Кипр - це J<JIIOЧ до бrгатьох· .~в;р;:;~·. ! пкшо ц~tі 

. RJIIOЧ nо~раnить до рук ~~ржвпи, що стрєю:ть · о екоn~нсії, то Ве
JІ~ко6рнте.ві .... Н!'.тrш.:: чимало RJI·onoтy. Чr-t J.снуе оrе.ка ;., р;кс3 . ? НА 
,·~а.; · J:i 1•;~_6r::.ir; ь то::' фаІ<т, що рі чницm неtро.~жсннs: .Лені1ІS'. с:з~....,.:RУван~е 
на RиnpJ. тsк урочисто, И"І'Іеб-rо DiH був, що нn~-·1!~НШ..:, r r_,-00". .. . . f "П n ~ ....,_ CTD.-.- родn'JР.ьо~ Грещ~" · ПєредруІ< з ЧІ:. соnису ocen ' tе нх~нгосt-hе.с 
ч:.З4/41 1846/. сель, 

18. · вiJih ІРАНСЬКОГО ЗАJІИВУ- А. с. у:wісти:::з в nмьсьRо:му ч~соnас;)- "Пі 
.. . &олн.вжа tt jч. 35.1946. Нюрнберt' І DёJIИl<Y стє.тт:ю n. ~. "-!іr.д u~PCЬl<o с~· 

r TOKOJ)tt :; Ю<іЙ ОбГОБОрюs ЗрОСТаИН.Я МОС!<ОqОЬJ<ОГО ІІаБуn·~н~ , 7 І> ;jS.-' . ~ . " т. зв. 
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Оередньоиу Сході - Ірані. ~ . 
Ви.'..~,е.цницт:зо "KOJIIOu6iя Юни~єрситл Пре с" :Jиn :т сти.ло у 1946 р. КИИЖІСТ 
6уn.посл~ Унр.&~р.Р~сnУ6~іки з Анrлі~ А р н о і ь д а А. · n р -
г о . . " JI l. н е. Пl. .1 н~ звою. From Political Diar --=-~~ssia,Тhe tncrtdne ........ d 
Aroerica • • · - .~ · ·- · .. a.u; , 
1905-1S·15, 8{')!) 250 ст ори. J tо~..\атках до ціе~ иниЖJ<и у:wіщєио копі~ 
"іИСЛuнв:их ;..о:ку:wентів, EJ том~r числі: J\ eк.л.r;paцi:rv ур:_;~і~ Укр1 ~ни, Бі
лорусі, ;.:ону і Ку6ані usрг ,\с,ну Ш.т~бо ::зі Ант :>. нти ~ 0,'\u oi 1919 р. 
llicл;: n~;оч;І т г.ння :Rню:-ки ol'.J.{O собою нt.шрошу :: тьс.п зисноzзок: нu , .fl.ltИ 
~елі У1\рє.~ні 1 стре.т1.1Ш уир у с.віті І~из .р·:: цеhз:j.і> н. Г n и r ор ь
s 3 ~ у "G=o6o~i", ч.140, 1G46I. 
6-РУ vAЛZ-ii~ • Пc:-pm;,~.l І> ::t з :з і сторі~ ш:лt- ст инські прочанё зиб рс.лисs . .~.~о 
UекІ<и літr :кцm. /"Чftc" ч.37,194бІ• 
СБРZ,L,;;~ .;н Е НОРВ. .Зі ,:, о:Аи:~ nо.льськинnу6ліцист - РО)!аи Ф n r. н о n 
статті n. з. "Gop~ 1зеннс нор{J, кот~л оDіт є.. " p~q.~ py~ npo ~рс.жіюш з 
ПО;....оро:асі ПО кра~НС.Х C~pe ,\ 3Ct!'S>.., Н~шру:;:еНИ!l СТ ~1Н 1.:G Ш:К С'.RЦі~ Q ~pe .1-
36UHO-MOpCЬJ<OГO Проотару Jiflro"ить nодс:ку ;щ nриоутnіс'.і'ь н~ Сс ~~.~зск
ному Мор~ ЕШєрm<ансько~ ф.11оти. AJI~ чи .Joнr~ з І: ій сн!Іть їхні нс.;r;іУ,то 
є З"JШT l:HR.h - J<і.В'Ше ::J ін. І ...4і3• rr Cз.rrefourG днп: 2~ У .1946 - Передрук 
У "Pis!cte ~olniena'' , Нюр.зп6-::рг, ч.З2, 19461. 
T~PA1SCЬhh ХОРЕОГ АФІЯ· с. П е т р и m ~ с ь к и t 3 ст . тті "В~
л~.киі; Н !\:;, ст r;p НИСТЄЦЬКОГО T RRЦlOtt ,В')ПИС~Ній u з :;.r- зRу З 25-piЧ'tSilt 
НИОТt..ЦЬК~Ї .:\ Їf.J1ЬНОСТИ CJ1li l':'HOГ0 укра~.)іСЬІ<nГО На~стра ХОрєогре.фії -
.БacliJI.>i З а ::= а р и х и в а , ne>Di i~OJo.lJIБЄ, щ'-1 "Василь За=е.р:~хпн ~1 
СDОею дружиною nepe6y ::: n-:: п ера~ 1925 рО!<ОН У Unpгopo ~i " Зін z.ідкри~ 
т~н 6 алетну сту,:; ію хор е ог.рафі ~. .а це~ чя.с :~ ід6у :.: кільк г. гастроJІіD 
У ГрGх:;ії, С~..:рбі~, БоJІгаріУ, p~rJryнiY, А ::; стрії. Крін цього він ua~ 
м:іст .: цьІ< с турю; - Оле І< сан • ;рі~ J Бе!1рут-Нсr nоль 1 Мі.ла.н, P:t 1

, В:: н~ція. 
П·:=ршу у сnішну ертистичну noТi opo>rc зі~6у:-; ЗР.. -: Rрихин до Гр~ції /т(;.nтр 
1!Qліилія" ;:; J>..Т. ~ках/, , ,с ~ ін ::стуnи:з 6yr:> у члени тозєрист .:Р; 11 Орфе t" 
:.:.л~. :ЗИDЧ l: НН! старо-rрt-~ць:кого 1шст.::цтза~ Ше біль~х усnіхіз .~осnг 
Зе.=ари.хи ~оі і •• 0 ro груn з D -.iJI".Hi Ітєе..тр "Ля СкР.JІ,;" І та Рщ·і І"іш.ОJL
лон" І. 11 - I110JI'. nJ.oгo .uін noт.\a r;c» буrз ,_, с ~nроnейоьках столиць. J3 1 ,5 
Р• зін. nри~з ~ить ;,о Фр&.нці ї 1 д\j ;:зистуnаs У ;з ели:к~і .. ~ оnсро.:шх Тv~трах 
і Т lЗОрить такі 6QJI6TИ' ИR ~ "донька ч· ~рє.t;...Н~ n... та інші. І ..:t;:J. "Ук
ра~нсью . .:. Сло~о" 1 Р ..., г ьнзбург, ч.1.2 1 :зі .~ 15.9.19461. 
ВАНГ-.цА.О. Укрn їнськп.~ СJрієате . .ліст - в. А. О ;: и н е ц ь у .Харбіні 
оголоси_, стг. тт10 -npo т.зв .. nринціnи "Ванг-Де.о", , n\О ~-v:Jfa nоме..-еві 
Z' осно- v npa'3JtiНIHї к~JІО .'~Оl нє.ньч·~уроь~<ої І!шері~ .. /З "Г.етоJІ І ч око 
.В.астни:кt:." аа січє:нь-JІюти~ 19З7 Р• ,· D ).дрбіні .;.з n .. рек.11а~і з Х!І.Всь
ко ї 1-10 - и с.ло ,.Jа &нr-да.о означають "Путь Кн зs::" і ~ка ииз нача тьс~, 
як гумаНЕ.:; , му;~р .;; та cnpaD01 {JII·c=~ ynpe.:з.71.:.t .• 1. 1ih краеu та наро. · о}.. 
liJ.И-:J. "Тризуб", llt:>.pиж, 1937, ч.10, стор.1б·І~~ 
ПРОСТІР .fКРА.ЇНСЬКОІ 1-іОВИ· "Оуцільна територія укра~нсь-кої иози Б 
EuJ?OПJ. .зЕ нос:ить 718.300 :к J .RJitЛ·, а разо1-4 із мішаною тср;ІторіеІ) ух
ра):нсь.кzх з емє.ль - 930.500 к ~ . клн. Gу'Цільною ме. сою українці .сv.:.уть 
з Ге.лячлні; себто не. ехі~ !Зі ,'~ Р• Сяну, а не. з ахі~ зі"/. нього ::. nів;;св
.ві.і ni ;гірсь:кі}:. час'tині :краю, .~~aJii ІЗ nівнічrті ~1 Угоршині, ~ п.:.звіч
ві:>. і зюd ·~ні:t частині Букооини, :в nі:знічно-зе..хі.'\ ніt1 частипі Бr.оє.
рабіУ, н . По~і~JІі, Волnні, х~(ЩlШі, Пі~JІfШШ~, lloJІicci, на n ~ звіч
вому Чорноморі", n Сі~ ІЗ СJІВ.ЗШ.ХV!і, на.К~Іїзшиві, Черніrі~щані, :е Сі

_Dсрщині, ХР.рьні:Jшині 'fR О..Іtобt~:хе.нщин~,донсцьRQLУ 4сеі1н~, :не. Кубаи1 1 
D Криму, ошо. Поза с~оею етнографічно~ територівю у.крв,вцj .изу%ь 
~ _Ру) унії, . ПівГ-енній С.11оn;;нщині, А:3і ~, JЬLерщР. 1 го.л~зно :з СП-оJІучеІШЖ 
wт~~ах, 1\ана · і, т~щw"• ~~;:).}.1, .В . о е.н ЯК ; ~& р~дJ!а WODO. 1 
Збl.рЮІRу "РіJ:ва Уова" /'J,JI» yJ<p.мoJІOl •1 за ме.т~р~;.-JІО~ виьsого ето

дичного Кабінзту" 
1 
що иоrо yпopя;~y ::JnD ,ІJ;Митро С о JI о в і 1/Г -

н~::ерІ .1946·, сторн.1J., .Вt~ ~~ · · tІШJts;XИ на У'кре.їну" • 
П:::ї.~~отовльстьсs; .~о воnог-о оо.щнНБ :і,Jпоотро=: 9.на "Іоторія:- .,~tраУиИ. 
~.Ди.~ о р о ш с и ~ а , ~иде.на 7RpatнoьRu~ ~~а~виц~во 1 
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1942 р. /Ди:::з.ttУRр.Літопис"3 ч.10, 1946 р., стр.ІУ/. 
26. ЮРІА ЛИПА. Сеньор і голоnа уRраУисьRИХ журналістіз - _р.Стvnан 

Ба р а н . ~, r.тР,тті 11 h1< ще r..;osгo? " /"Но,::;ілs", Ашафен6ург ч.4Q 
:зі~ 22.ІХ.1946/ твер,щть що "духо:зі ,ціти тоталізму іта.лійсьRо~о 
ще в більшій 1І!ірі н~нець:кого ІЗИ ,аню-; , при:крашеного уRре..їнсь:r<иш/ 
D!іШН:JRЄ.НИ, зросли ::; ш:колі д. ·--'ОНЦОDа' м. Сціб орського і ю.л~ши. Ні
гі.lrістични~ не.сІ<різь ZJПЛИD J • .І,м. нонцова, 1А:айотра ::: обєзціню~а.Шіі 1 
висшію;:зf1 нні но::.очєtсної ,емоІ<ратії уня:::з r; сусnільно і •. є,ологічне рі-
чищ.:.- ll. Сц:lборьсьJ<иЙ .... ~-.оїй "Націо:кр7ті~" і ~оно. стале. наnре-
стольним. о:зе.нгt3ліам н~~мо-:rоr.шогс: покол~ннsr ~~дньо-;кр:. їнсь1<и.~ зе
мель. Юр~й Л и п а ::1.~61.ге.е ~~1.\ сучасностl. ~ У с:зо17 "Jр;1 знеt
ченні Не.ції" старе. є:тьоs: .. ~ати ~~зію ма~1бутво?т1., не зр2:заюч;1 осно-.
них еле:ментlБ тоталітарної систс1·Ш, srRY і :Jl.н :J Зf'са;~і rзизна::::;а.::.•·_, 
/Від Ре~е.J<ції:: ~::> з-~ол~:-=J>.ю собі скорегуза.ти :лцдозга,J,ан~ т~еDі~жен-· 
НЯ Ве~ЬМИШRНОDНОГО П~на Доитор& Ст.Барана DКа~ізкою ~а те,-що Юрій 
ЛИnа 1 ~.донце:з н е г о д и л и о г У сDої_х теор~Sїх, sзаз:мно 
се6є. n о 6 о р ю ю ч и • Hanp. і-;иu. наnє. ~;Rи ,.J.:м. ,....онцозе. на ю.липу 
:з І<НИW "дух нашої ,~а:-- нини" 1 Прага 1.944, тощо. ОсІ<іЛЬRИ на1.; :зi
.2;0JlO Юрі~ Л:tпа з засе .. ~і бу :з у:к;:>є. ї:ноЬІ<ИМ іУПерсьRин 1~ о н ~ р х 1-
с т о u, на ширшу о:каJІЮ ніж ;-; осьогоче.сниtі уираїнс:ь:кий гстьнансьюіll 
pyxl/. . 

27. IOPDi Л.ИІІА. Юрі;. h с с а ч nИШG " ,L.І.о ,1J?охріччs;: ~ltерти"~е. J:piSї 
ЛИпи 

1 
тшй r: сЕрпні 1944 ро~у :rібито. б~J!я сала Вит:.:шці~ no~.J-.o.OJIЯ.

нa, ;: ps-;,;ax по~ стансьиого D:l.д,'дЛУ, nl.;~чao ~ук аnашного 6ою, заг:ину:з 
я1< шеф ааніта,РНОЇ сJІУ~И- УПА nir:c11'~HЬ· /"Чє..с"~ Фюрт 1 ч.З4,:зід 
31.YIII.l946j. 

28. СТАВАНШі ІКВ'і ЇНСЬКОЇ НАІUЇ. j()рі_й Rt ~~ с ~ ч D ... ст~:rті -" .:.:о ·~·sePt.JI 
Україв:ср:кого тра1щціоналізму''_ / .Ц.ИD· 'У:кра lНСьR:и.о: Л~тоnис" 1 ч.10, 
1~46, оторн.7/ гозорить, що "На ро..со:ао-географ1.чн1 осоі5лиr;ості но 
JІеханізи :зі""носних еиономічно-соціяльн~х ;щн~~., з .о л Е DИр~с..е 
про nоЕсте.ння і ста::Jаннh jf3::.,p,r:.,eн/ уRраїнсь:кої на~ї. Волs; оn~ль
ноти, сли:зе містичної з сзойоrq нестриманому гов1. _~о могутности, 
_. п;>9~о:зж ,~озгих ,РО:КіD на широких пр~сторах >;dж J...<,онон /або Вол
гоюj ~ hE.pnaтauи jабо и Дунаем/ 6ореТРС~ за ЧlТКе зирізбленнh сnо-
11 '-'го 1.мени, сзоеї особли:аос.т~. Ile страшн~ боротьбє-.! Ца боротьба 3 
SОрОГО~-1 ЛЮ ,СЬRОЇ БОЛі - npиpOfOIO, Г80~0ЛlТИЧНИМ ПOJIOЖЄHHSill, з TIUL 

усіМ :КО~ШЛЄІ<СОМ Нll'ІУРаЛіЙ 1 TE11<IO·f траГlЧНИ:Н: дЛS:.:: Hr:c, SїR:I!i ПОбТ 
є;. Ме.лf'.Н..'ІОК О1<"1еслюе s:к "БогоріDне проІ<Лf тт.Е nросторі::з" о •• 

29. Др О/ с:ш/ г. h;.v~"к/ з дис:кусійнНJ. ст а.тті •• r.ір1<у::~.ннr. Hf'. суч~сні 
теuи" /"Унр.Літопио", ч.lо, 1946, сторн.12/ ::Jизне.чає негат4.зні 
про.нзи :::шлизу чужих, західних і східних сил не. Україну. мs- ПО""Но 
ти о6рс.зу зrе>.. YfJ й ,::еяІ<і поз ·итІШFі моменти .. Hanp . ще "Приня ... 6~ · -' • "ї ""• .Q.ill.CTЬ 
до Росії і боротьба з ва.f!з:ку з нею 1. :Ul.д ~ - nроrзо~он nринесла Ук-
раїні - r~оступ по Черного норя і 1\fН)}<азу l. зро6иле. те' ЩО Украї ... 
- це нині теж Сєrуе~ні"~ Сибір і Зелениt1 h.лин". н ... 

зо. АНТИ!\ОНУНІСТдЧНіlіl ВЛОR НР..РОдІВ. Т"-Й же А.3ТОр пшпе ~алі І от ор 13 І 
П,РО "Конценцію БИдвигнещr з уRраїнсьRих рсиолюці~них ~~іл : А.Ё.н. 
j Антпкоь.-'і.Бльок Hr.poдiD/ 1 Rотрий прии:маs в заложенні Ооюз наро "1 . 
"Межигіррп" / ~на.ю -Dід мтаю no P.c.pnn ти/. В цю Rонцеnцію о гл~~ :з 
умістяти сп і ,fnольська/ :концзпціh "не~~.{орп " '.· ~лє зtюд:а,фіRозt:.на. 
ре.;uпе н<: Союз "трьох слозянсьІ<их мореІ-І • . Ba.m ~-"сь.кого ;ПоJtьщ~:::.j 
Чорного /УRраїна/ і Адрійського ~~~олазlя/, п~и чому Польш~ n~
.::::;инна пого;:...итися з теперішньою "л~н1.sю :Керзона 11

• Це є: з · YR:ill .. 
ної сторони і таR велиІ<ою жертвою на :ко.ристь усунен ~~ г·)ан- ч~нсь .. 
cnopiD; тоді .Укре.~нl' боронило. 6 ПJ?а..:; ПоJІьщі до Одри і нlav.. ~.х 

~ ~ чи nOJI~I<И ииRажуть тут досить по.л~тичного рQзуму?n е 
31~ .АР АБGЬКІ СПРАВИ. w. v .D. умістив :а вім. ч~,сопис'У uБ&дішс Ц!lИт н n 

/Фрєtlбург, ч.70, ::і;~ 27.ІЗересня 1..946/ 61.JLЬпry стР.ттю про "іі"У6г бJІЬОR", ОбГОDОрЮІОЧИ ~ ні~ історію 1~ сучаонИЙ ОТ,..,.Н е.ра6ЩИ}Ш ~ . СЬ1<Иі1 
~ редній .Н.зі ї. ~ Пє-
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З2/ СОЮЗ .lСЛ.Г.!tJЬКИХ _.:.ЕР~. За слоDlН.!И трансйорданського :кopoJis.;· JiCSAfJІC., 
Траноі·tор; .... ніr і Ipt\R ду1шють злучитиси D о , :nн со'- :з... 06u .~ :зс. 1\рс-\~ , . 
затр~маJ>ТЬ о:JОІ> нсзt1.JІожність 1 о :~нr~че nро:о!?.;~и-:инуть е;nільву иіА1-
тnрну1 політичнУ, культурну й за.кордонну noJiiT:!кy /'тЧt>.с",ч.З8,46/. 

ЗЗ. "1\ОJІИ 3 • ~DP...1Ie.C;l Ht". УJ<рЄ.~Ні JІЮ,\ИНС.? n ЗГа .. уе h. У YM.J.r Зmt .. Тці 
зJttіЩен1.~ :; ч.2. "Не.у:ко :зо··Літз,Ратурозна::.чого збірни:кr," /hyrc,бypi', 
серпень 1$46, не. стор. 54-55~ /Те~< ст оупроrзо.·~ить "Плr~н Ко::!ацько • 
геопоJІітичної с,тснці~" .. PoзJ<on "~" 1934 ре ~ооліду т.т. Т е о .11 1. 

34. УСАТ:ВОЬК~ CErJD4E. В тому ж збірнику /на оторно55-58/ н. К о р -
д и ІП описуе "З.Разки nлетінь з Усатіr:;сьного Сал:ІІщR" з :\обуті 3 
poзRon:Вr: :з онолиц1 o • .Yonтo~r, біJІ; 7 RJI).(., нє. ni:::н:.чrrnti захід :з1д 
О~еси. Тенет ілюструють 7 оDітлин~ 

35. 1\ООР..J.ИfuіЦТоНИtі ZtRP.P.Ш.UTEТ НА Е~UГР;дЇ •. Учrнн ик2 nop -:>зyuiHНSi -
Комітз ту .з ооо6 ах пре ~оте. --:.:ни1<і~ rзi1r' 8 унр .• політпчR~·:х ПР.ртій 1 
орга~із~цій ~:-зt."tЖР.ють зt~ нонечне ПJ!~RD.TИ і nід'lрш~;:зє.~и доброоу
сідоьні ::завмzни з ;,емоІ<ре..тичними :зизз0JІЬFИ.~И р~~ m HApo.~iD Се
редньої і Східньої Е'Jропи та нr.ро., 8НИ Азії:~ шоб спі.льнm:и зуоІ!Jl
JІями прs:.му::.ати до мирного поло.го,>...:Іrу:юнніl госnо~є.рuь1НІ.Х 1 поJІі
-rично-,..-гржf'.":НИХ про6ле1.'. ціе~ чаотини 1!.7ропи і Азі~ нє. освоІЗr.х де- · 
U:ОRрІ?.ТИЧНОЇ націонаЛЬНОЇ ГЇІJНОСТИ ::. 6.~НОГре.фіЧНИХ reaa.x. /д.и:;. 
RомуніJ<е.т R.оорд. Унр.Ко:м:5.тату", :: ід 11..: верасин 1945 Pv/ 

Зб. дАР,:..І.А.nЕЛИ. - r. І з r. ш к о з черго :Jо:му чиолі"Укр.Т~шбуни" fч.9, 
1..946/ no~ ~-:J оте.ттю n .. з. "Боротьба з~ ..... ... ~ .~анели", і.JІ.юстро.:~- ну :,і;"
nо:сі..::но:ю охемоюQ В цій oбc.h.ГJii~t заJJітц1 а;:;тор nрихо.-'ить до ~Есвоз
ну, що сучнщrий стан ...,r.p, -.анельського питє~ннн с:з~.:..чз-ть про та, ш-.
СССР !lа6уть зноrза отан5 на ~' більшим ::орогом Туреч-чини~ 

37. БІБЛІО!"'РАФІЧНІ HOTA'l'hA .. "ZG1-tschrift f\h" O~teurop:~;.sche QesclU.chte• • 
.19ЗЗ, Y...Ili, сторн.421...д..25f міс·rпть рецензію н~ чє~ьку RІШ- yt J. 

- 1JACOu;3K: Z.::.p~,s Folskc. є. Hc.bs.burku\i' о :p::ristup k Ce:rnemu morin::.. 
skl onku 16 • s t ol. :Pr~.h:.. 19'31" 

оо. YhPь..lhCЬhO-TJ-P~ЬhA ПОJІІТИL>А. Hl'. цю теиу п'исе-'Ш аDого часу: 
D.OO:iOSE:IQ с. J еL\УІ'КА: Hejtmr..n Peter Dorosenko J jeho tureckn pol1-
t:-ku.... "Cc.sopis :~c.rodг.i:~ o 1 use~", :t:ro.h-:: 11 1933, N"'J" 1-!,str.l.-55. 

39. 4Р,;..о,АНЕ.l.:ЬСІ:КІ ПРОТОhИ. Пі .~ цим заголо:шом уl<істиJІа "Укр.Трабунn." 
/ч.10, 1946/ І3В.:МЇТRУ із ПJ!~НОМ ,:...ард~ЩЗJІЬСЬRИХ ПрОТОК• 

40. Бu?ОТЬБА ЗА ДАР.ЦАН.ЕЛИ. Іlід цю,! загоJІОr?І<ОН TJIB уніотиD бі.JІьшу за
м~тну у"т:-1вне::::.:и1<у "He.mc .;Киттп" /'l.б1/9З 1 1946, А~обург/. 

4.1. УКРАіШ.tr В БРhЗІJІІ1. НР. цю тєuу то~1же ч соnис nередрУІ<уваа"JІzат 
з Пі:::х~пної .ю:ериІ<и" /L.и:з.nА:надіtlоькі ••у:кр.о13іс•.:і",ч.20.,1946/ 

42. ~й-ІСТЕІІ.ЬF • .h 3;~СТА8КА у Ві зб". '\ані. н~ ч>Зрго3іі1 uист~:зці ,~о ~У зорrа
нізуzє.:з Краеви !:і ь:уза~ у !J_epe cнi-'!I!O!JTHili · 1.946 р. ззертми не. себе 
узагJ~ у ::.ід;:~іJІі м :і н і s1 т ю Р е.ркуm р.:>боти ... JE!:. .. COLO ШЕ Schule 
von Eour.;es 

1 
'1467-:.~29/~, к .. к ... -4645- "Die Erbзung der Вurg ~ro3a:1 • 

ЦSі чу дога }.!iR..L •• Lюpr. no>..\J ,ить із ~еJІюtого nарганентового руRопиау-
"Чіs toire de Тrо.:н~ а /Deckfa.rben auf ~er5c.ment, 502х330 crn../ 
в Ч~::Т з_ерті ·, с _Jii :музею CSyJIИ :C.ИOTCLF'JtOHl робо~и - s;.:·D .. ~9 BctTICELLI 
/1444/45-1510/, 4-льорЕІнція", Піза_, Рю.t,- є •. оЗl{Сі 5 oparlHD.JI1.З з чис
ла ~1..-~О)ШХ tt100a :iJ!юoтpdltt ~о D···''f• ст-.знної Комоді~" ... анте, ~! кова
ні nєром нr. nсргю~анті 1 рОЗ1!1рО~{ пересічна З25х47С см а 

43. ПІ.ВдЕНnО-0!-:З:РОЬlі..h 3.АЛ13НИUS· З r.ocR- и nо :зі,. о: JisJO·~ь ~ шо УР .д СССР 
· заnJІ~щт~~= буду=~ння ~іDдонно-оибіроьRо~ з~лізниці, що _ опо~чати
не нє ~:-' OJI LI! G.НOЬRi облnо~і з і~о;шною ріки Енісо.. /з Сірій УкраУв1/. 
/ІoJ.ИJJ •• кр.Трисіуне.n, ч.11, 1946/. .' . 

44. ? ..ШлТРТ.Ь.ііІ~ ВІРМЕН • .Люд::зіг Б е р г е р ум.:з...а-ти:з D noJI:!>OЬJ<OJQ' чn-
оопису п "зsннік noJtьcRi і Дзоннін J!OJIH<sжatt,jлoндoн -ч.~17 Di~ дШі 
14.~.46/-~доnис з &pyoє.Jtnмy нро те, "SiR ~іти penaтJ?iюmJш :!ірУеиr • 

~. ШФТО.SЕ i.UCTO НАд КJ:..СПІ..;СЬr.іІН МОР~ M0.CRODCЬ1<6 pnдla no~i "O~:J 
що HR нqq:тоr:я.х по~;х D Б~у нє.д R.є.сnіllським :мораt бу~є по6v;:;о~. ае 

• HODe н.:·фто:ае 1~іото, БRO't'O вnceJIOHHf:" аrгатине до 50 ~иояч о d. 111-
сто Це ІillЗИ.SRTi-~eTЬOS! суv~щ1т. В КіОТі uаюТЬ nо6уд-у:заТИ 7 ВеА ИХ 



аро~ис~ових ааводіз; ~лючио а фабрикою иафтозих проводів ;nУRр.три: 
fуиа n., ч.11. 19•6/. 
~. ПОНЕВ~ЕНІ НАРОдИ ЗAКllliКA.IfrЬ до СПРАВ&іІ.ЛИВОСТИ • Під ЦІШ заІ'оJІов 

~ом · ~ижиеsик "У~ра!нсь~е Олоа~• /РеІ'єнзбурr, ~-17,1946/ кістить
апеАь.хриwсьихх татар в справ1 схаоузаина ро~яваии КримськоУ Ре
сnубА~ка ~ ааСА&ииs ~аіх татар D "ке столь отдалевнне ue~a". 

4?• З ВОЛОдиВООТОRА "добровільно" nливуть на кораблях тисячі поселен
ців з усіх чаотин Сов1ць~ої Імпе~ії н~ Саха~ін · та RурzльсьRі ост

рови. Це nереважно селяне з ROAX03lБ· /див."П~сУо ~о~вежа", Нюрен-
6ерr, ч.З7, 1946/ • 

.В. ЮРІй ЛИПА. ПисьиевниІ< Юl і й К о с а ч уиіоти:а в "Укр.СJrові" 
/Регенз6урr, ч.17, 1~46 більшу статтю 13 сsітлz~ою npo Юрія Лиnу 
яко "організатора у~раУисьRого почуття". 1 

49. КОНФЕР EНlliJI lUЖА31ЙСьКИХ ВІ.l.!;НООИН. Голове. . ТИWІасово:о У?яду Інді У 
Диавагарла Не~ру виСАав запрошення до Росії та З1 аз~~сьхих де жаз 
на •кон9еревціJО міжаеій.сьхвх відносин"~ що uає :аідбутис.я l3 Ню-~еJІі 
15 люто~о 1947 р. /диз."наша Пошта", Гайден-а.а, ч.2, від 20 жовтня 
1~46/. . . . 

50. У дНZПРОВОМУ ЛИМАНІ зловлеnо біАУ~'У ва~ою 104 хг~ Це ду~ рідхий 
випадок. З.sЕ-.айно 6iJIYrи держаться Чорного морл І"Час".Ф:юрт ч.42 ~4~ f І І 

51.. МУJ\ОдАеВОЗНАВСТВО. У миколаї:ась.JСому історичноМJ· муеею організvетьс 
окреuа заJІЯ історіУ и. :,,ІихоАаїsа /"Там>хе", ч.42, 1S46/. ~ R 

52. РУ~WНСЬ~А НАФТА. В€лихо6рітансьхИй наn~тал є зааgгажованиМ у nяти 
руJжунських нафтових nідnрив:мстзе.х. З чотирьох із цих nідnриє:иств 
ВелиІ<а Британія має більшість акціИ. ді пять товариств контDалює 
nоJІовину sоіеї рукунс.ьJСої нафтозої продукції. тобто два wіл~оии 
двісті тисяч тонн заr~ьної кільности продукції, що становить 4 3 мільони тонн. Зартість хаnіталу тих товериств о6ре.ховуsтьсА на 22 иіліони фунтів стерлінІ'іs. /~ив."Укр.Три6уна", ч.~4,від 10 JІисто-
пада 1946/. -

53. DPiil ЛИЛА. ~ статті "В обороні Ииі~оли Оuіборсьноrо" /1'Heд1Jtat' 
m 47, 1О.ХІ.1946/ h. А у :к а ш пише, що: "Здаsтьс~,ду~е прос;о 
відрізнити аоо~оrічний "наnіона~ізх" Донцева що зводиться до гасла 
- "боротьба дJІя боротьби" від глибоко соціологічних nисань nохійн 
Оціборсь:коІ'о і Липи. ~ иr 

54. 3Е1rЕНА УКРАЇНА. В статті "Боротьба за .Вnонію" /nepeдw Rовані;І 
3 nарz~ько~ rа3ети "Ле Монд"/ автор nиш~, що rоло?но не ·вимозл~єтьс 

а~е одначе nостійно відчуваsться що: америк~нц1 розnор~цзають Sn~' 
нією m< не потоnаюЧЮ·l JІітаноgосцеt! і хочуть його зоргані~~~зати в -
могу~ню силу nроти Володивостока~ щоб nерегородити Сибіразі ВИХі на 
Тихий 0Rеан". /~иs."На Чужині", ч.25,від 1О.ХІ.1946/. д 

55. 4k? ~НЕJІИ І Yr:? АІНА. Під таІСИМ загалоs:кон часоnис nYRp. Трибуна n 
/ч" 16, 1S46/ містить sит.яr зі сr:атті мtери:ка.~сь:кого nубліциста 
7 0 л т з р а л і n м а н а - "Істотна річ , що бу~а дру~ована· в 
"Нь~ ~о~к Геральд Трібюн". 

56. fКРАLз~ЬКА ~РХБОЛОГІЯ. В серії "Університетських ви:кладів" н~~л . . ~ а-. дон ату ден~оької Громади з Авrс6урз:l розnочато в~д жоsт:rя - JІИсто-
· пад~ ~46 р. публі~узати npa~ nроф~ П.~. R У Р ~ н ~о r 0 n.з. 
•НарrtсИ 3 історіУ уRр~їнсь~ої археології~ Книжка подlлена на т і 
частини: І.Історія унраУнсько1 архаолоrіУ, ~І-~рхеологі~ Унрау:: 
ІІІ. Методи археолоr~чноrо досл1дження~У.Б~бл~оІ'раф1я ~ археоло~ 
rtiY Укоаrни. 

5'1. rtEOГ , AФ.ls УКРАІЕ:И • .В Ті ~; же оерії БИЙШJІЄ. КНИЖІ<а/tп<р.иnти/ ПрОф 
Роuв.на І щ у І< а n. з. "Фізична0і економ~чва геоr.:: аф~я YI<par·~ 
Чаотиха ~•р~а. АSrсбург 1946, 4 ' 80і с~ору. В~з:аданіи nраці· аз;ор 
арвозачує баrато уваrи Uричорноморсьх • І<ра~и~. 

·58. ГРЕUЬ.1\~ ~ОСОФІа. в. tй же се_ріУ почали sиходити .SИВJІади ПТ'\J'\А.. •• 
Чи s е з с - ь и о r о по "!сторії філософії. ~·Ае 

бі. УКРА!НсrьКА IC'l'OP ІЯ! Проф. Во рис . К Р ~ n н и ~" ь І< и й сво)) n а 
"до ·мвтодо~о~і•иих проблем украtвс•кої історії /Asroбypr,~s4Ї,~ . . . 
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УЗАН/ закінчує словs.:ми: "Незабаром заиісць европейа;, коУ l'е}{атшса. 
донедавна иіродатноУ д~я цілого світу, прийдеться говорити про 
світову t"euaтиRy. А ЯR говорити про Україну в світовік Уаштабі, 
коли ми ще історично не оnроvоглися ЗАУчити У~ з загажьво-европой
оьким розвиткомІ Чао не с~оУть і нам кевільно зре~о» залишатвоя 
позаду" /сторн.23/. 
~ГИІІШ'. Др м.n. містить в тижневику "Час" /ч.45, j.g46/ бі..tьщу ~а~ 
тю пт,:о "егіпетсьні клопоти Анг.r.іУ". 
ТУFЕЧ~НА. Віктор U а р и н н и к в статті п.з. "Боротьба за Дар
данелли" /"Унр.В~сті", ч.44, 194~/ висловлює ~у, що "незик~ 
чено, що Тураччина в б~зькому майбутньо~ може стати тим, чии б7-
Jta Польща восени .1939 ронуn. 
дУ~. Федір О д р а ч в GХатті "БорбТьба за ~най0 /"Уr.р.Тnибу
на", ч.17 1 1946/ кінчав свою ін~орм&ці» с~овами: "Обидві сторови 
/Оовіти і Альянти/ вnерто готуютьс~ до оотаточноУ розвтни ~вай• 

. оькоУ проблеми, якз uo3e або зблизити /чи надозго?/ uia оо6о» ц1 
два світи, або стати початноu нового світового ковфлівту 0 • 
ЗЕЛЕНА ~~РАЇНА~ Під таким заголовком часопис "Не Чужині• /ч.27, 
1946/ чістить nередрук статті 8 "Океанічного 36ірнина" /kн.і!, 
1946/ про Зелену УнраУну nідчио друrоУ світовоr sі~ии. 
КРЕйм т_; А.ЛЯБАСТР. В тому ж чаооnису на отор.6-й закидавтьоя Oo
Sf;xaм1 шо вони завозять х р е t~ д у і а JI. я б s. о l' р 3 1\)'р -
ни та Вороніжчини на ~лений Схід і не uожуть викори~ати ісцевих 
сирізців. Треба ок&зати, · що Заб~якальське nлато - то в т.зв. "дав
не темя Ази.!''• Це бу.;rа та nерша n~sшa 'зє.твёрдіння на 1.1агмі нєшоr 
плянети, звідни nочав формувs.тися 1штерик втарого Світу. Іlв t1JІЯТО 
в: і R о л и пе 6}-..-1о а і д иорем. Тому 1 Р.ат:,rр& .. "ІЬВО, • там І:ІеУа і 
н е u о Е е б:р:и нрейдz в усіх r1 видах. То>~ завозиt"и кра д.у і 
аля6астр ту~~ ~оведеться за всякої ~ладие Справа ~zше s ~~, що 
мі~ було б зишуАати ці коnалини десь 6.лиЖче, а опрs.вді не пер•.rи 
їх з такої далечвsа., . 
IOPL~ l'.OC.dЧ 1 зідови~t українськиі1 nисьменник 1 . налеsить до б.пІЖЧИ 
співробітників Ю?ія Лини. "Сnрава Понтиди Понті.ськоУ ку~ьтури 
заь1Lала ~~ого, за hого sла.сними с.лова.ии, ~д~вен• Ir.e;s Півдн.я, що 
зідІ<ри.зs.sться nе ;·ед Укрє.їною Jti к:rльтурно-іоторичв~ та iwne~lь.r.ьвo 
-nол~ТЕЧНі ПdрСnеКТИS.З е гez-.epaJIЬHOlO rtOГO і;~SЖІе J35оДоННSі Ва~ I:IQ 
~уику ~рія Rоаача Е к~уг середземномор'я 'е вe~ИRZV заа~аннgм. ~ 
:Jого збірці віршів 111vlmть із »аіістрон 11 /1936/ єсть бЕ&.rnто о віD 
з цього циклю~ Керківітn, Боспороьне -Uарство, тащо. Тепер nись
J&евни:к збірает::,оs; зицати збірочку "Понl'іИських елегі " ::; ц]Аооті 
присD~чеwлх ті~ьки nонтійоькіИ тендеиціУ. ~ - романі про Наnолеовв 
і Наполеоніду /що розnочати і друноu/.- цз 5НОЗ тани о~но~лєВЕs 1де1 
Босnорського Царства. Про Иітриде.та УІ. Езпатор!. і Косач хоче 
писати ~оман або ~раму. 
ЮР L ЛИПА. Юрій К о с а ч заходився бiJ!h Баnо.легJІИвоІ пре.ці ::: 
напрhМЕУ nереви~ання сnnдщини по Юрію Липі. Вів I:Iaoro»e в~ БЕддRві 
тзоріз ю.ливи, nринайuні антольогі~. Ции uав завя~исn 8У ~.Тр бу
на", або регенобуроьне - "#нр.С.лоБо" Одночасно мае зи ти брошура 
D.Косича про Юрія Лиnу, встуnного харант~ру. Згодох готуеrься nід
nозідна монографі~ про цього, як ка~е ~ій Кооач, "~е~ого уирn
Унця і еsроn6~іця, t<осачеDого 1r.с.~стра 1 ::чи теля й _друга". 
О.ОЛЕСЬ. Василь Ле~ Б ст~тті npo "~:Олеся", D друrі роно 
його смерти /"РіІtне слоuо", ~mнхен-Ке.рJІьссЬАльд, ч.7, 1~46, cl'op. 7/ 
зга~уе що "особ.лzзо прсгарь~uи краснами живо опиоуваz пое~ пр род7 
hpю.r~J". 
3і.вдАШ-Ш УІ\.Р .n.lНY.. покійний 14о.лоди~ ніuецьки11 зчаниИ - • -во 
Ф -_j ю х . т ."l L ::зов:зв..:з, що "заnдавня ~'.країни nомгnо ~ ІtЬО1оІУ • Od 
Б назрі~аючіfі заХідвій і сJІов"яноьній синтезі _щодо Сходу pn а 
іШІШuи - відог .~ти nаредову ро.1110 по охідвьо-еDрС?nt):ські aYopold.~ 
будучи рі.5ночаоно по1.1осто t і - ~nотіовом" /Диз.отf..Т'Ж» ~і!Р~ от. і : 



- 76-

ЧJsивець upo УRраУну. "Рідне Слово", ч.7, 1946, ст.ЗВ/. 
&9. АТОМОВІ ДОСЛІдИ ~~~ ЧОРНИММОР!u. Згідно з повідо~~єнвяк англійсько~ 

rnзети •ньюс Кронікл", по6ли3у созsтсьRо-rрузинсьRого чорноморсько
го DOJ::TY.C~xy),(i, ~уцуеться ~еnєр ~е.личезІ!у .ляб~раторію AJLя ато~о
вих дос.л1д1з. Буд1вницт~о D1~бувае~ься П1д кгр~sаицтвоу совєтських 

. учвнкх при доnомо3і ні~ціs. З тівї око.лиці висе~ено иешканців-се
JІяа. а сильиІІЙ nоліці:tlний і jі)ійськоDи~ хордон допуснае на терен 
будівництва ті.льRИ сnеціял~ких осіб. /диs.•Укр.Трибуиа~, ч.2О,від 
3.12.1946/. 

'70. ОдЕОJ... "Контенента.JІь НJ:)с Сервіс" з 24.10.194б .подав, що Ei.:t черDня 
1945 .Р• noвe..h щ;.ооо офіцері4З із оателітии.х держl41 сссР /nо~ьщв. 
Чехословаччина, ІОгоСАааія, Руvунія, Болгарія, Аль6анія і т.д./ ~е
реuшли 5ійсьRовий перевИШRіJІ у соsвтсьних ві~свко~их одиии~. Це~ 
nep~Dи~iJІ nродоs3Уеться. Длn цього ~ибираеться т~льии колодШИх 
офіцерів~ ререхонаиих ~~мv~істі~ і.та~их, що з~ають косковську УО~у. 
Особлиsюr. осередхо!А у цьому на.прmп. є: Одеоа. В~д початку 1946 р. 
генеральні штаби держав-еnтелітів - стоять nід б~зnосередні~и нака
захи со~етськоrо гаиера~ьного штабу. В червні 1946 Р• призначено 
6УАО бО% продукці~ 34-х совєтс~~их фабрик sслRогс промислу для 
nійська цих дер)Т(аБ із тим, що тю . .rчасово .зброю і Еоенне знарsщдн 
зида.ет~сs:: тільки ЮrосJІавії й А.ль6анії. На виnадок :війни, ~·осюза хо
че Dитя~ти ~тих країн від 8 до.10 міліоніБ воЯІ<ів. /Аиs."Уираїнсь~ 
І<ИЙ Бю.'іетезь Іи(j:орма.ції~ ч.2, Б~д 27.11.1946/. 

71. ФОджLа. г~л~иа на. російсьRі nлянц. Созетськи~ nари3ькиИ часоnис 
"Ооsетік" /ч: .15, 1946/ nодав тю<у ре.ляцію Пірко:аа: Іта.ліисько-а1rе
риІ<е.нські nераговори шодо rзина~млення аз::>одрому в Фодж::l.S&, Зе.R~нчилиса 
це має 6ути одна. з на~аажлиr.і:аших стратеr~чних баз у св~ті. вона • 
дозволить прозадити .летунські оnе~ації в наnряuі Югослв.зії, дарда
аеліз і ПіЕІденної Росії /України/. Ut':Jii aepo4p01.r ua.e підземни~ анго.р 
і ніби то улаштоЕс::'.Jrя ~JІ.я ато)ІІОІЗИХ 6он6. Ззнчайна, аu.;;рике.нські Е; ..:• . ~~оь-
козі ROJia не дементують цих ~істоІ<, але и~дамо, що аuе~жанськs 6n~ 
за в Фо;:tжія га.:'Іьмуюче. ;~і~ н:-. n.:;,яни Росії щодо Дардn.ленліЕ і Тріесту 
/ди::. "Укр.Бю.ле~те.nь Іж;.орнац~й" 1 ч. 2~ 27.11.1946/. 

72. ТУРЕЧЧИНА І CGCP. Архі:sн~ уnраз.ління Міністерства 3аRордонн.их Cn~an 
сссР ІГJ6.11і:куе тепе; .. ОJ<у}.{6НТИ :иіністерств~ 3С.КОр,-:онн.их cnpas Нікеч
чиии~ зинори~овуючи ~х 7 озоїй nро~~г~r-д ~ nро~и невигідних 6оль
шзDицькі~ Мос~Бі держєD і ур~ді~. ~ ~~домо~ D~дnозідні документи 
що торкаmт~с naJ<тy Ріббнтро~- Мо~отоЕ т~ ~нші, ЯІ<і ~икривають n~
літиІ<у .JCC-1" і 1lіОТЯТЬ ;:що:кредИТ~~lОЧ~ матер~ЯЛИ в ~E>.J<OZ і В руке.х 
Анrлі~ т.є. Амерш<и. ме ці дoJ<y).tu-qти дасі не nу6.л:Lк~тються. Інакше 
nоотуn~ють бо.льшевицькі політики •. соввтсьниь ~ря~ ЕИКористовуе з~
хоnлбні до:нунанти уже теnер у С'JО~Й nponaraн~!. таJ.{ he треба.. Ян аі
домо, т~nер СССР робить вг.ликий натиск н~ Туреччину 3 6ороть6і за 
Де.рдан.:3.'Іі· В цьому нo.npsmi Москва. діє:. DC~\<a сnособе .. ~и. З цьогс nог
ляду nрив~]тав ~о оебе увагу nуб.л1кац~~ ~ру:ого зипуоRу доRумеsті~ 
що торкас;rьсf; зімеu:Ьхоі nо.ліТІ-ШИ Е Туреччин~ /1941-1943/. ,:..,руги~ ~ 
nуск ;~о.І<унент iD ніl·lЄЦьRоrо 1.-rіністерства за.кордоннv.х cn;·n::з ха~.:~а1<тс _ 
ризує нім.nолітику ::з Туреччині, а тР-кож "виJ<ривае турецьких Їп~е.пв
теліп, як васалів гіт.лероасьRО~ Ні~еччини1 ~~ ворогіо рос~доь~ого 
иаро~у, та 1F-Лих на~о.-\і:а Оо:сетськоrо. Gою~а" • TaJ< хараRтерv.::ують ц1 
.~ОКУІібНТИ lX ЕИДS.ЗЦі. 3 ЦИХ ДОКУКЄН't~Б Н16ИТО ЗИХО,L~ИТЬ, ЩО Туреччи
на иаJІе. аt1хоnити КаDказ і СQрвдюо Азію тn особливо хотіла д1отатn 
советськиМ hзарбайд~Lн 3 його багатими нафтозими раf"онаин. Ту~ец _ 
аи~ посол у Берліні :u одні~~ із рознов 3:~ува:з npo nрикордонні ь 
пле).{ена тю:rс:ьноrо похо,.ження на ооnет~ьк1r.1 територі~, де є мо:а:.ли
зість антисоDsтсь~о~ nроnаганди. "Пот~У D~н.досить од~ерто гоm и 
про те, що піеніше иожна о6"еднати каsк~зьк~ народи ~ одну буф ~ ~ 
дa1>SSБf . :1. не.тякнуз, що на охід зід :Кs.сnl{;оьхого UO:!_:~~ ТШ<ож ног:~ну 
:::JИІ1ИКнУТЙ се.мостіkша. Тюрксьюl дep~ItaDa" • Турбч~инs. І: наtвmці.й 1l аі ~ 

р~ 
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еаціRав.лена :а зниш.євні росН1сь:кого :ає.летня ••• " 11 Тур:ки :ra :сtдв.л~ свое~ 
давньої мірії про J<Оl.щронісний ~.k-!p :м~ж німецькю,{ фаn:из_ю~ і англо-сак
сами за рахуно:к СССР." l\оментуючи АРJГИЙ виnус:к до:кументів ні t . !іні
стерствс. " -курна.л 11 Бо.льшевиІ< 11 nиme: "Пtдчас ві .. tни nє.н:кт рсь1<а npeca НJЗ
двозн&чно занлик8...ЛЕі до загарбань за рахуно.1-~ СоssтсьІ<ого Союзу. В світ
лі nімецьRИХ документів дозодитьс~ визнати, що ці заклики слід розгля
д&ти но п:к вистуnи безвідnо:аіда.льних"хоч і вnливових ~іл, s. яі зідо6-
р~,ження зє~ду1l.ів осіб цілF.о:м офіційних. Читаючи нінець:кі доІ<у ент1: ,и.и
t-юзолі згs.дvето, наnриRлад, мащr, в:иіщену в т:,•рец:Ькоv.у sypнeJii "Боз
~~~ут'' в лиnні ~941 року. Не. ,u.t маnі "тюрксьJ<и .и" област.ям;. nознача. 
ле.сь :маtі'Іі{Є по.ловпRЕ, Gовзтсь:кого Союзу; увєсь t.авRаз ~ о6.;1 сті нr. Пів-
ніч від •нього до Ростов\.. ; річ:ки ;..lон і до Gте..лінг·,е.ду , вс авоJІ. від 

. г • • • • • 
устя ВоJІГи до nунк:rу,що є виn~~~ ~·.азан1 1• вс1. наm1. середЕЬОRЗ~~.ськl. ре-
сnубліки, Кр~ , зе.ли:ка частин& Сибіру - до 5о-го стуnr.я nіввічної ши
роти на n1вночі' і 110 річки Лєни на сході. І-.рін nеречисленн.; соввтсьRих 
областей, тюрксь:кими виGначались С~ндзянь, Північний А~гавlс~ан і весь 
Північнии Іран. Очезидно, трудЯІцЮ~ Совєтського Союз"r не слід забувати 
nодібні вистуш: турець:кої nреси, що мали місце в тя:оккі для нас часи". 
/~.а. "У:кр е.їнсь:к ий ЗJ JІет ень ІнФормації", ч-. З, . :від 4. ~~.1946, сторн:. 7-8/. 

7З .. ТУРКМRНІЯ - обіто:sаною зеилею. Я:к nодає КиУ:аське рздіо - в:!готовл но 
плян ю1ра:кумсь:кого :кє,Р алу, я.:киИ че ,е з piR~7 Gир-,.....арію сnс!Іучить Араль
сь:ке море Чеr ез Касnій-е<>лгу з ЛонінгJ адо:н . }(.анал •arm!e 700 :к • 
довжини. ,~дя ::-.ого виконання т:;Jе~а виJ<опати 85 міліоніЕ J<убо етр1в 
землі. Самі на~иnи nотре6у.ватr·шуть 15.000.0:>0 Rубометріз. ~ан JI nро
ходитиме через nустиню- зрошуючи ~у частинпо і дr:.сть 200 т:сяч ген
тарів нової ~nрв.вної nлощі nід базовну. Тоцу о Тур:к бн·я не u:at:J ні 
аели:ких рік, єні вугілля - проб.лещr д~:ерела ен~ргії nер&д6ачуе ·nлян 
розв'я.~зти сnособом шхи:аuшш: у hаліфорнії'1 , через т.зв. соняшві тур
біни. для цього установлю,ться веЛикі збірники, що не від6&f:s~ють,n 
nр~Іт.ягс..ють соня~не nроz.а:нн.я • .d тих збірниках нахо;:я.тьсF- Р.У ни зJІеГRО 
зRкиш ... ~очою рідиною,яю:. nідо вnливом сон.яшного теnлr .. n pys -z д· е пару 
до турбін. І:;ідвші збірнаки нажне. вящвсти длf: огрів .. пл.я бу ЕНІ<і , а 
Rол.и до ціе ї ріДини додати aJlOHяR~-, то 1Jо·;:на охо.r.одsсуве.т1 R • .r: ~ти . 
Т-.О.?сТJ.:;чро б.:;ручи,цим спосоuон І.:..ол~н: .. з1fіН!·tТИ 1<JI:::..1 ат .. В n.ля:н.:!_,~ зв:;.ч 
не в советсЬких nлянt:..х, не uодано ROPtтopиcJ. А :!П:коде.. lii··a:ao сІ<і.пьІ<л 
1<0:' rуЗ!'\ТШt.:~ Ц6 нозе ДОС.F..ГН6ШНі УRр&їну? 0КlJІЬ1<И ЄІ.СТЬ ЗОЕf.. RОШТЇВ і 
.люде:а? /Від Рєд"'..кції: ..:.А.ИВ. в цій сnрс .. ві тс.:кож RHIOia<y -"Пpv6JI ·<и Волго
Касnlя.",т.І • .Зид.Акє,денії Нщ1:к СССР. Леюпіград-Нос:ква 1934 /?//~в . 
"У:країнсьRий БЮJІотень .Ін(:~ ормцції",- ч.З від 4.12.1~46/. · 

74 •• ;;;J-І~ОЬЮ·:.. ПРОВЛ.ЕІ•!А. д.К и 'О и JJ ь ч у н в стат-:і "Жйх.ливє· tt!)OjлE:Іuc..П 
· /..:.:яз~ "Укр.Бюлетень rнс;.ор1mції, ч.4 від 11.12.1~4бj .говt>рить , щq nро
блєна Па.лестиюі, nобіч на··~важніших n~)облем Б.JІизьRого С~оду /е:rиnет, 
Ірнн/ , Дє.JІеRого Схо~у /Індії, :r..итай, lі.орея, Індонезія/':'!:. Схі ·ньої 
Евроnи з Бu.л:к.з.но:м ЕЗ чолі /Трі~ст" fіярдr...н~JІИ, :..гн.е. ... / є тівю cш:Syxo-
3\JIO силою, .яка може ІJ.Уж. легRо сnr)ичинити нозу світову пс е • . ' 

~-----:::::------

• 
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, ви д .А н на 
~раУисько~о Qуходолозоrо Інституту 

1. · !ИХDП ОЛЕСІЮК - :Мапа Укрє..~нс'ькоІ метроnоJІі~ з nо.ясненн.nм,КИ~:з 
. 1944 /З1х22/1 стор.10 і 1 _маnа. 

2. ВОЕУRРАЇНСЬКИЙ ЗБІРНИК - книга nерша. ВР.йиар,1945 /З1х22/,стор іО 
з. ВЕдЕ - Оучасиий мент і НQШЇ запданая. ГерофеJІьд 1945 /31х22/, • • 

оторн.4. Відбиткr.. 
' t. ОТАТУТ пврафі~ Укра~ноько~ Апто~сфально~ Пра3ославної ЦеркDи. 

. Гсрофсльд '1945 /З1х22/ оторн.4. Відбитка. 
5. ОК~~ВЕСТ?, еnискоn - UepKODHI~ Устрій D Укрє~ні. Ки~~ 1945 /21х22/ 

стор. за. 
б. МИКМА JІІВИUЬКИ4 - J.i;yx Базе..ру. ки~в 1946 /З1ж22/, стор.18. 
?. ІВАН SАГР.зиn- ЧоуУ · fі HQ хочу позерте..тиоь до СССР? Відень 1946. 

/З1х22/, отор.1б. 
8. З РІЧНИІШ 1КРАЇНОЬКО1 .:...ЕРJ.t.А.rШОСТИ - 22 оіЧИfі 1946. Jies:eDa 18166. 

/З1х22/ стор.12• .. 
Q. до п.FА!НСЬКИХ ГРШ!Ац.fLЧ 3 g,iiГP~Ilii - .ІWнеза ~46 /ЗlxZ>./ стор.1.0 

10. ВОЕУКРА1НОЬКИИ ЗБІРНИК - Книга друга. КИ~D 1946 /З1х22/ отор.40. 
11. м~о МІЛЛЕР - нот~тка до nитання за тризуб./З1х22/ 14 оторі

нок і одна ,і~юстраnіи. Відбитка. ~єнеDа,194б. 
12. ЮРІИ Л~, 1900-1944. Збірник ~. jдру~увтьоя/& 
13. ЮР!И ЛИПА - Ки~~ - ~чне Місто. жsнeDEt 19-іб /З1'Х22/ 1.5 ето~.і 

одна ~DіТJІина. ll5~ед~уи: • • 
1-'• ВСЕУКFА.ЇНОЬКИЙ ГРО:ММСЬІ'Иt1 РЕ.Л.1ГL1НИЙ ЗБІРНИК - Кm1га nерша. Не. 

чужині 1947./З1х22/ 66 стор.•S' сnіт~ии та 1 мапнг.. 

'• 

, 

І • 1~раУноь~ого мороького Інститутl: 
1.. ЮРІй .JІИІІА - чориоwорсьJ<а до~трина. ве.рШ~::)r.!1940 /~9х22/ стор.124•6 
2. .ЛЕВ RИКОВСЬКИі - Туреччина. Біб~іа:rрt-tф1.ЧН:l uare Рl.»JІи.Варпnш~ 1940. 

/З1х22/ стор.б8. 
З. r.I.EPAT~НJ - По~~тии торгі~Аі на ЧopHQUf wop1. Баршаое 1940, 

. /З1х22/ ~ стор. 42. 
4. ОЛЕГ КУУ~НЯК - Чорноморськ~ nроблеУа D уRра~нській nрокис~о~ости Варша~~ 1G41 /З1х22/,.сто~.50 і 1 схема. ~ 
5. I~\R шовrЕНlВ - Чорн~ моро. ГідрогРаф1.ЧНИИ нарис Чорного моря ТЄ 

його басе~иу. в~р~е~а 1941 /ЗІх2~/ отор.1l2 і одвn 
карта.. 

б. AНnTQ.llЬ ОГІеЮ\0 - 1\0l!YHl.~Gцiklнo летунот:;о :> Ч<:>рноuорсьRсw у npocтo-
v • рі. 02часНИЙ стан .і UОЖЛИDОСТ1. P,03~ETRYe В8рШаLе. , 

1941 jЗ1х22/, отор.З2 і 2 схеми. 
7. І&Н ШОВГzН!Б І ВАЛЕНТИН ОА.и.ОВСЬКШ1 - Укра!нськиІ Чорноморський 

. Інститут. Проrра~а діuльности.Баршаза /ЗL~22/ 
от ор. 20. 

8• 'Юf!n JІИ~ 1 ЛЕd БИКОВСЬКИ» - Чорнокороь~й ~оотір. Атлnо. с~ 
,. риоу::зР.:: от.в. варшаD~ З.v41 f31x22/ отор.4б. 
9. .ЩАИТРО НЕСТrЕРЕНКО - Орrаніас.nія r:.Д1.(іністре.ціі !!Ороь:кнх nорті:: У~

ре ~ни. О;~е оР. 1941 /З1Х22/, стор .. 34 і З охоuи. 
10• ЧОРНОМОРС»R;І~ ЗБZРНИ1\ - 1\ЕйГ~ nерша. Одеса 1g42 /З1х22/,стор.б8 

і 1 схека. . ;.. 
11• DPLL. АИШ - S~оці.йні nер :оні D чорноморQь:кот: У oDi тоrляді. а~ з ес. 

1942 /З1х22/, стор.15• БідсНtт:кn. ' 
12. -.utcaaJIIaН ПЛЕЧКО - У'крr.~нськv. rетьuаисьаа фJІьот::.. 1918 Р• Стlіо

лий н~~ио.одєса 19-'2 /З1х22/, отор.17. Відбитмn 
13. IOri1 ЛИПА - ЧорвоморсьR~ до~трииа. Друrе зиданнп. О~еоа 1942./З:-~ , отор.165 1 1 мP.nJCn. .A..AG2/ 

• 

• 
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14. ЧОРНШІЮРСЬКіlі1 З~ ІР НИК - :Книга друге.~ Од~сn 1942 /31Хи'"'2/ 1 отор.67 1 
4·арнуші охем. 

15. ІЛАРІОН, Архиепионоn - Uepi<D~ nід монгQ~ами D 13-1~ сто~ітті. 
Одеса 1942 /З~х22/, стор.ЗЗ. . 

16. ІЛАРІОН, АрхиеписІ<оп - УJ<раїнськи~.; ~аnорозьJ<ий СRИТ .н~ Афоні. 
' О~еса 1942 /28х2О/,стор.16 і 1 ілюстр. ВідбzтRа. 

-17. ЧОРНОМОРСЬRИИ ЗБ1РНИК - Книга третя. О~еоа 1943 /З1х22/стор.64 
і 2 іJUОотрації. 

18. ст~н РУ Щ!lіUЬR.ИИ - УІ<рС': їнська опрє.Dе. зі СТЄ.НОЗЮ.!JЄ. ПОJlітичної 
rеографії. ~у~е вид.з пєре~мо~ою Л.БикозоьRого. 
Одеса 1943 j31x22/1 150 сторн. 

19. ЛЕВ виковськиа - 1~ан illODГ6Hi~,1874-194З. Біо-6і6Jlіоrрафічні уа
тєрі~ли. Одеса 1943 /З1х22/ стор., і ода~ !люстра
ці;... Ві.~6И'1'І<Є.. • 

20. ЛЕЗ БИКОЗСЬК~Й. - Hanp.r!JLHi .ВсеуRре.їнсьної .Qno~s'ЛDtiJІ~~or no.a1'l'DII• 
В порі<ЦRУ диоRуоії. 0~.6сз. 1g43 /ЗІ.х2~/ стор.б. 
В:і.д6ИТRа. , 

21. ІD~Ч ФЕllіЕНКО-ЧОПІВGЬКИИ,-.Проб~еу~ технічного =исоноmні.11ьницт~n 
:::з УJ<ря.їні. В nор5їдІ<у ~иснусії. 0.1бсє.. 1943 /31х22/ · 
отор.4. Відбитна. · 

22. ЮР:д ЛИІL-'1 - Міт Пі:зднs:. Одееа 1943 /З1:х22/, стор. 7 • Ві .~бИТR:lе 
23. !ЛАРІОН, архиаnесRоп - Русоинон на ~фоні. ХОJВ{ 1943 /Зіх22/, 

'Стор.l1 і 1 ілюстр~ці::. · · 
24. ШТО.1ІЬ~ КJUНГЕР - ~рі~нг. Ф.Ла::зі.!=;: з НіІ<ОУід1ї "Плаз~ннs; доnІ<ОJІє. 

. Понту ЕDRоіноьRого" /Чорного мер~/ Одєоа 194~ 
/31х22/, стор.13. ВідбИТКRе 

25. ЛЕВ БИКОВСЬКИЙ - Стеnан Рудницьний. Б~о-бі6ліогрефічні УР.теріnлх. 
• Одбса 1943 /ЗІх22/ стор.14 і 1 ілюстр. Зі.битхи. 

26. ЧОРНОМОРСЬКм ЗВІРЮ'..К - Книг~ чет~.:рта. О,!..єс r. 19« /Зlх22/ стор. 
?З і 1·}~юстрація. · 

27. ЧСJРНС~.uн:ькип ЗБ:р'НИК - Книга nята~ О;;ос('. 1944 /З1х22/ стор.79 1 
1 СХ6!Ще - ~ 

28. ЧОРНО~lОРОЬКИИ .ЗВІРНИК - Книга шео'l'(' •• Одес~ 1945 /31х22/ отор.40. 
29. .dhCYJ:Ь дУБРОВСЬКИ!-1 - "Батько Нестор М:!lхно" ••• ·Г~рсфзJІЬ fі 1945. 

/З1х22/, отор.26. Відбитха. 
ЗО. ЧОРЕJ.ЮFСЬКИЛ ЗSІРНИК - Книг~ оеуа • • Одесr 1946. /З1Х22/ отор.4 

і одн~ »anRa. . 
~1. ЛЕВ БИКОВСЬКИЙ - Аnостол Нозітвьоrо УRр~Унот=~ /Юрі. Лиnа/. 

. Киї:J 1946. /З1х22/ от ор. 9. Ві~битке.. 
~2. НИХш.ЛО МІЛЛЕР - СтудіУ з ран:nьої історі:L Приозіз' • І. ""'о істо-

. рі~ Танаїоа. /План міот~. О~ео 1946. /З1х22/. 
стор.16 і одна 1.nюотр~ці~. В1дбитха. 

33. СТЕПАН ГАО . .::ЮЬКИ.Й - n АJ!ЕЖОЄ'.Н!~рія" !З ~ЕшнН1 УJ<рr~їв:с~і<і JІітсре.1'у
рі. Одеса 1946. /З1х22/, ~тор.8. ~дбитка. 

34. МЬ?RО ЬВТОНСЗИЧ- Чи були Кіиерійці D Україні~ Одсw~ 1946. 
/31Х22/ о1'ор.15. ВідбИТІ<~. 

35. MИllЙJ10 МІJІЛЕР - МогиJІа Князя Cзs::тoc.na..:.r .•• !'ене;:е. 1946. /31%22/ 
· · 13 стор. 1 одна ілwатрація. · 

Зб. ЧОРНО~ОРСЬКИИ ЗБІРНИК- КНига аооьu~. ЖеиеDа 1946 /З1х22/ 54 
. о тори. і 2 і.шострац1 в. 

37. ~ло ~алЛЕР - Отуді! з равньо~ історії Приозіз'r.• ІІ.Ан% чи 
~олоиізаці~ . Приозіn•я. Жене~е 1946 /31х22/ 20 · 
сторн. 1 2 ~люстрації. . · 

зе~ ТЕО~ОР РАhНАХ - Мітри~ат ЕЬП&ТОр Б~зіАе~с Понтійськm1. н з 
1946. /З1х22/ 14 оторв.і 1 !Аюетр. Ві бит n. . .. - ... . . . ... -... . ·- .. 
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з~. UИХАdдО ~ЕР - Студії з ранньої історії Приозів'я.ІІІ.Бі6ліоrра

фія до nитакня за античnу колонізаці~ Приозів·~ _ 
. Пониззя Доку. ЗСаеза 19~ /3lx22/ 15 сторн Ві 6 •о. ЛЕВ SККОВСЬКИЙ- Чорноморсь~а~ ~~у~ьтет Та~ійсьхоrо Дер&а~но~итка 

Уніnерситету.З коррефератом доцдра М.А н т 0 а o-
D и ч а.женоDа 1946 /З1х22/ 10 ото~и.Від4vтиа 

41.. ЧОРНШ10РСЬКЮ1 ЗБІРНИК - Rниrа де!Зя-rа. ЖЄиепа 1946 /Зіх22/ 48 с;орв 
і 1 арkуш ілюстрацій. • 

42. Л&8 Б~~вськин- ~nостоА Н?Jітн~о7о Укр~їнстDа /ЮР~й. Лиnа/. 2-re 
DИд.Фрнюс<руртfм~іН 1.946 /20,~ х l<i:,S/ 8 стори. 

43. МАРКО АНТОНО~ИЧ - СRитін і еrипdт з nнтичи~у nисьменс~і. Жеио~n 
1S4~ /З1х22/ 15 стори.Відбитха. .~ ' 

. ••· .КИХJ.йЛО tШ.ЛЕР- Отудії з ранвьа~ історії П"риозіD 1 н. І.У. СкільRв ~-
. .110 ТD.вr:ісів?. ~енаr:с. 1946 fЗ1х22/ 9 сторн • .аі.~~И~Jtn. 

<65. J1i3 ВИК030ЬКrШ. - П!ости.л~~т~ д~nл:ьности ~~tp. ОуходоJІо;зого ,11орського 
ТЕ'. OZ<<:.O.Hl'ЧHOI'O ~вст;tтут~:з. ж.еиеnа 1946 /'JJ..x22/ 7 
сторн.і одна ~~юстрація. Відбитка • 

.а&. M..к.iUJ1.110 АаЛдЕР - Отуп;і~ з ранньої історії Приозіз'а. У. дос;dдаев
в4 Ня~не-ГНИдОDСЬКОГО rо~о~ища. ЖВНОDа 1946. 
/З1х22/ 19 сторн. і 1 іл~страція. 

-і7. ЧОРНОМ.ОРСЬ!~И.tі ЗБІРНИК - :Кни~а дооята. ~z~нena 1947 /ЗJ..;к21/ 8О с·1 орв. 
7 1 ~~кvm 1люотрацій. ) 

48. МН.1АЙJ10 IOJIJIEP - Сту.::і~ ; рr.нн:<:>ої і сторі~ Приозі!j' ~. УІ .. J,ослі,:щ 
со.рматоьRого некrоnQЛЮ та селища 6ілн ст.Н.Гни
ло·:с~І<о~. Жене:!а 1947 /31~/ ... ~.А сторн,і оден 
о.ркуш і~стрР..ціn. Відбt1ТRа • 

.а;. ~ОдИl~Р г~~\~КОВ - У.оз~ча про6JІема. .~неuа 1947 /3!~2/ 2~ сторв • 
.5ід6и·rю.~ , 

ЬО~. ~10 ІпЛЛЕР - Gту.ці~ з історії ІІриозіз' Я• УІІ. J.нтичнс. торгіF'..JІЯ 
на Приозі:J'~· жене=-:::.. 1947· /З1.х21/ 2'7 стороі одна 
маr::-<а:. 
Gту~ії з ісrо~ії ПриозіD'Я• ~ Візnнтtі:ська тoD-
ri~JI~ та куJІьтуре. r: Прио3іD-'Ї - басейні ..J.ону ..... 
~неr-& t1947 /З1х21/ 2'7 оторн.і одна маnкао 

Укро.їнського Океrвічиог~ Інституrу: 
1 • . JlEВ БИ..-.ObGЬKrlli - 3eJIИROдcp~DBi прОСSЛС:аlИ . :крп їни. КИЇЕ 1942 /31722,/ 

отоnн .. 2~ і о~~иа о:хе}.(а. ш. .. ~6итка. 
2'• ~ СЗІТ - .fІ-tр<-lЇНСЬRИЙ lltiiUOHS.JIЬHИ:J ~ r; ~др6іні. Сде~r.-Lєtр6іи. 

~~.;;з /31х22/ 42 і 4 о~1 ~тлини. Передрук. 
з. I,d.;.H сrют - УУ.ре.їнс:=-І<ИЙ .ЦйJІеJІ:И,l Схід. з ПбрG.~~'МО!:ОJ) те. дono~вelm'nt.ш 

&.СИJІЯ КійОDИ'Чt: •• от.ес~-ХN1е.ропськ 1944 /31ж22/ 
· сторн.З? і одна маnа. 

4. шru~ ЗЕЛЕНОЇ УКР.r.l.НИ - оzт~, оа-.'<а6аро~: ськ 1944 /7Зх4.9/. пє. рє,друR. 
5. ТИ..'йШ OЛEClDR - ЗeJlGHa У:країиа. Q_.~г аа· 1944 /Зlх22/ ст. 47 і 1 Yana. 
б. JIA;j Zjlli~O.iЗOЬКИil - У1<рt1їна над океаНО1'• Ог.еоа ~945 /Зlх2'2/ атор.1.9. 

Віhбитка. 
7. Оt:.ь.нrчни.u 3.БJffiiR _ книга Пс:')ШS• Одеса-Воло :,и::остоR.1946. /З1х2 2/ 

СТО'О.З1.. 
8. АНдР:Л КhЧОР - Ь.мзр.rЇ<ансь!<а Україна. )~о.н~~а 1g46 /З1х22/ 9 сторн .. 

/ Ві 7'6И'l'Ra. 
9. Jl.&з ~}\СоGЬКИі-1 ..:. Україна над океаиои:. ,..~.pyre :з~.;. О~еса-Воло •.и~о-

стоJ< 1946 /З1х2'2:./ 16 стор~ Б~~~итна. 
10. ~РТІl 06' s;;нани:х НаціР: .. J(.N!.'; .-:а 1946 /Зlx2G/ 30 сторв. 
11. JIE.6 .БИКС~СЬІ-~Шl - ~vкра їна на~ ОJСЄ&ноu. Третfі :зид. Фра.Ю<фурт,Іsаіін 

1946J 8°, 23 оторв. 
12. ОУ.ЕАН.ІЧНАh ЗБlі'Шй. - І·;нига ,~руга • .jjieнe;;a 19 6 /З1х22/ .-;1 стор .. і 

о~на ілюстра~и. . . . 
J3. fО~Ч hOP~ - ~з~она Україна ~ час друrо1 с~~то~ої зі~пи. lkн~ - a 

194 /Зlх22/ 9 стори. Ві.t.:.бит~Са. ... .. 

.............. 
... --.. -..... 



' 

3 м l о т 

І • 

1. ПРОФ.В~1ЕпТдН СА~uвоьк~~ ~ Перед зовіоою . . . ' . . . . . . . 
2 .. ПРОФ • ...;Р :....::~XA..<w10 1·йЛЛЕР - ~(\сліди сарме.тсьRого 

Ііі::й~ІОЛОJІКІ Та ceлrma 6іля ОТ • n• ГНИЛОБСЬ:КОl • • • 

З. ПP0-.2.~.".I.:l'I'FCI ,•.С ?о:· p·1}.u - У:крr:~.ЇЮ'. 1і :Кри1' 
і 1918 · році • • • • • •••••.• 

' . 
• • • • 

4. fLFOФ . 3АG1~11Ь wБPO.t3CЬr:UЙ - Кр;шсьі'.е. 11ЗТО1і01U!О. 
респ·.тбл-і:ка /нє:~<ролог/ • • • • • . . • • • . • • • 

5. ІН.Ж. В.Г.ГУ.А3h0.:3 - Коза'!:-. nроблема •••• 
' 

• • 

б. ПРОQ. В..м.с:v~::ь д:УБРvЗСІ:.?-.ііtl - Аzзт ономю1 рбсnуб;п.:ке. 
:r:.~~i:s Позол~е. /tїеRролог ;,' • • . • • • • • / • • 

8. ~.1 r·ІСТ& ... Ь пьт:н. :•t2:.Г .• l\·. - ::ей:кі зt::::5зс.ги до отuтті 
!Т.АН~:ї=·:rсіза: 11 .13 спр.:::.zі орге.нізаці,У Тс.:арН~оь1<о~ 
АRє.,цамії Мистецтв" •••••• ' · ••••••• 

• • • • 

Сзs-rтослаsа • • • . • • • .· . . . . • • • • • • • 

11. П.? ОФ. ВАСІі~ІЬ ~~ВРО.:ЗGЬ:..Ии - БогдаН Х1!6ЛЬНИЦЬ1\ИЙ 
і Т:·реЧЧИ с. /Ь.:аторє.'сі:ерt:\Т/ ' • • • • • • • • • • • 

12. п.:·о~ • ..:3СЛ\).:...-r~:иР . .:..ЕР.tА.ВИН - Рецензія н~. кю!ЖRу 
- J;. • .3 -~ н д е р с а t' Схі.::,ня Европ!?. з :кон..:инен
тальRо-е~гопсl~оьхі~. перс~ехтиві. ~Rст.І. ~юнхбн 

' 1944 • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . • 

13. ПРОФ. ;.:.Р і.ЛИХР42ЛС ::.йJІЛЕР "" Рецєшзі~: нє.. У.·.и>;а<у 
Проф.~. П є>. ,с т е р в r, R є,: Сте.l)Ю1 Г·~лич, -
Ль~ів 1&44 • • • . • . • • . . · • · • · • • •· 

14. ~йс...:ЕЛд~-:.НЕА • • • • • • • • • . . . . . . 
15. ЗІ1~n...ЧЬ .• J. .У:кр . с~ .:~о~~ОЛОБОІ'О' l.fopcЬ.l<OГO т:.. О!<ЄС.

нічного :~ст~тутlЕ • • • • • • • • • ~ • • • • 

і.! о д с~ т о :к : 1. с.р:ку:п і.~-:острсН.. до статті 
Проф. ,....рє. И.І~1іллер~: ,!...ос.ліди 
с~рматсь1<ого некрополю та 

СLЛИЩС 6іЛ~ ст.Н.ГНИJІОЗСЬ1<0r. 

------~-::::::--------
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