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ВШАНУВАННЯ ПАМЯТ1 ЮВ1ЛЯРА

УДК 001:94(477)(092)

СергИх Копилов, ВалерШ Степанков
(Кам’янецъ-Поди1ъський)

ПОДВИЖНИК 
(до НО-рИчя вщ дня народження професора 

Леонща Антон овича Коааленка)

У cmammi розкриваютъся основш вЬси життя та творчий 
шлях eidoMoeo укратського icmopuKa A.A. Коваленка, розглядаютъ- 
ся його педагоячна дшльтсть у Кам ’янець-Подиььському педагояч- 
ному iHcmumymi, наукот досягнення. Докладна проаналгзовано мо- 
нографп, тдручники та cmammi ювтяра.

Ключоо< слова: Коваленко Леошд Антонович, iemopuK, icmopio- 
графгя, цъкування, педагог, професор, кафедра, iHcmumym.

Установи, особливо освггш (на вщмшу вщ шших, убитих фор- 
мально-холодним бюрократизмом, як правило, «живЬ), як i люди, 
мають свою долю: щасливу, буденно-невиразну, драматично-прку 
чи нав1ть трапчну. Трапляеться й так, коли ix, сповнених внутрцц- 
ньо1 духовно! вели™, свщомо й цишчно вбивали -пльки за те, що 
вони ставали для обездоленого народу свп-очами вщродження ду- 
ховносп, пробудження юторично! пам’ят1 й свщомосп, формуван- 
ня нащонально! самоповаги й самощентичносп, вогнищами осв1ти 
й культури, будителями вщ вшов1чно! сплячки духу, внутр1шньо- 
го рабства й темряви мовчазно! покори, провюниками людсько! 
гщносп та свободи. Така лиха доля стткала перший в Украйй, 
власне украшський Кам’янець-Подальський державний ушверси- 
тет, народжений у жовтш 1918 р. -  у вихор1 революцщних зма- 
гань украшщв за незалежшсть. Вирок йому винесла бьльшовиць- 
ка (комушстична) влада, утверджена росШськими багнетами. 
3-го вересия 1920 р. нарком освгги марюнеткового радянського 
уряду В. Затонський розюлав в освггш установи краши телегра- 
му, в яшй пщкреслювалося: «Слщ звернути увагу на Кам’янець- 
Подиьський державний украшський угаверситет. Кам’янецью ко- 
мугасги перебувають у полога петлюр1ВСЬКо! щтел1генцй‘. Реальних 
сил для пщтримки на висо-ri ушверситету в Кам’янщ немае (? -  
Abt.). Контингент слухач1в шкчемний. Непрацюкга давищ i попо- 
вич1 {? -  Abt.). В  самому ушверситетп продовжують засщати боже- 
в!льш старики i науков1 светила на зразок гетьмашвського, а зго- 
дом петлюр1вського скарбника Лебщь-Юрчика, який викладав там

© Серпй Копилов, ВалерШ Степанков, 2017 7
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фшансове право (? -  Авт.). Професори добре влаш товат за раху- 
нок ушверситету i позирають на Захщ. Bcix ix слщ розтаати. У тому 
вигляд1, як вш icnye тепер, угаверситет компроментуе радвладу»1.

I розправа не загаялася! В лютому наступного року ушверси- 
тет було знищено. Його реоргашзували у два самостшних шститу- 
ти: народно1 освп*и i альськогосподарський. Правонаступником 
ушверситету став 1нститут народно! освп~и2, якому вже в ста- 
Tyci педагопчного шституту 1968 р. урядом присвоюеться iM’n
В.II. Затонського, 1 поколшня викладач!в, KOTpi викладали у ньо- 
му, i студент1в, якл навчалися тут, i гадки не мали про славш ви- 
токи свого вишу, а хто i знав -  помовчував, боячись наразитися 
на обвинувачення в поширенш щеологи украшського «буржуаз- 
ного нащонал1зму». Так i функцюнував, а радше скшв у районно- 
му центр1, мщно «закршившись» на нижнгх щаблях рейтингу ВНЗ 
республши. Однак, як i в долях людей трапляються чудодшш ме
таморфози, що докоршно змшюють на краще Ьсне життя, так i в 
долях виишв бувають випадки ix «воскресшня». I, як правило, у 
другому випадку воно вщбувалося виключно внаслщок подвиж- 
ницьких зусиль вщданих йому oci6.

На щастя таке диво, породжене д1яльшстю професора Леонща 
Антоновича Коваленка, сталося i в Кам’янець-Под1льському педш- 
ститут1. BiH розпочав викладати у ньому восени 1961 р. У « ,  хто 
мав щастя слухати його лекди, не кажучи уже про тих, кому випа- 
ла нагода працювати з ним, завжди пщкреслювали (а хто ще про- 
довжуе торувати свш земний шлях пщкреслюе i ниш) його провщ- 
ну роль у формуванш1сторичного факультету. Це абсолютна прав
да! Але й дониш HixTo належним чином не поцшував значимос- 
Ti uic'i видатно! особистосп для майбутн1х (уже теля  смерт1 вче- 
ного) трансформацш вишу. Не тому, що про1гнорували чи свщомо 
замовча^и. Просто не помп-или зв’язку М1Ж ним i змшами, що по- 
чали вщбуватися з юнця XX ст. А вш був не опосередкований, а 
безпосередшй, генетичний. Справа у тому, що, зваливши на сво! 
плеч1 важку i вщповщальну ношу офщшного промотора форму- 
вання кадровото потенщалу викладацького складу факультету, 
Леонщ Антонович, за активно! пщтримки декана доцента Анатолля 
Олексшовича Копилова й завкафедри icropii СРСР професора 1она 
1зраЬ\ьовича Винокура, зум1в витворити ядро (переважно з випуск- 
ник1в), яке з часом i спромоглося домогтися вщновлення 1сторич- 
Hoi справедливост, а саме: статусу нащонального ушверситету.

Згадуючи його образ, у нашш уяв1 постае лггня, середньо- 
го зросту сивочола повнотка людина з дещо круглявим облич- 
чям, що випромшювало щирють, доброту i спокШ. Вражав по- 
гляд св1тло-с1рих (з ледь пом1тним сишм вщтшком) глибоко поса- 
джених очей: легкий, ясний, прямий i, як у д1тей, допитливий (з 
щкавинкою). Надовго його не затримував, але й постш но не вщ- 
водив, а пщ час спккування намагався не бентежити ствроз- 
мовника пильним поглядом у Bini, а тому спрямовував його на 
нижню частину обличчя або дещо в 6iK вщ нього. Розмовляв над- 
звичайно спогайно, неголосно, неквапливо, зважуючи кожне сло



В ш анування пам'ягт' юв/ляра

во, по-суп питания. Не вдавався до багатос/йв’я, явно уникаючи 
довгих д1алопв 1 монолопв. Спшсувався виключно украднською 
мовою, справд! солов'шою, джерельно! чистоти, багаТо увшчаною  
переливом приповщок, присл1в\'в, метафор. Украй рщко згадував 
свое минуле життя, тому мало що знали про нього. Школи не хи- 
зувався участю у подаях Друго! св1тово! вшни. Викдикав також 
подив у багатьох остб той факт, що залишався безпартШним.

Дивували уох  скромшсть 1 надзвичайно висока ште.мгент- 
шсть (аристократизм духу): нжоли не шдвищував голосу, не лаяв- 
ся, н!хто школи не чув вщ нього ма-прного слова, хоча у чолов1чому 
товарисга н1хто б 1 не здивувався, знаючи його фронтове минуле. 
бдиним «лайливим» словом у лексикош «дща Деонща» (так з пова- 
гою 1 любов’ю називали вченого М1ж собою колеги, ствробггники { 
студента) було «ф1лька*, що охоплювало надзвичайно широкий д!а- 
пазон вщпншв сутносп поняття: вщ нейтрально-поблажливого до 
саркастично-зневажливого. Сердився рщко, а, висловлюючи не- 
вдоволення, промовляв юлька фраз, теля яких або замовкав, вщ- 
мовляючись вщ продовження розмови, або виходив. Воднораз у 
раз1 необхщносгп не боявся наполягти на своему, наводячи «зал1зш» 
аргументи на користь власно! позици, що змушували опонента «ка- 
гптулювати». «Божий дар» стратепчного мисления, винятково ви- 
сокий професюналхзм й ендиклопедизм знань, помножеш на бла- 
городш людськ! якосп стали фундаментом формування безумов- 
ного авторитету не ткьки у факультетському колектив!, але й ви- 
ипвському. I, мабуть н!хто й не здогадувався, який тернистий шлях 
довелося йому подолати до пере>зду в Кам’янець-Под!льський.

Вш народився 12 березня 1907 р. у с. Ступична Черкасько! об- 
ласп у ам ’! вчителя початково! школи. 3 семи роюв залишився без 
батька, а згодом - !  без матерь Деякий час проживав у с1мг1 родича 
(селянина-бщняка) у с. Щербашинщ Кшвсько! обласп. I вже у пщмт- 
ковому вод почав заробляти на шмат хлдба -  працював р1зноробом. 
1925 р. вступив до лав ВЛКСМ, членом яко! залишався до 1939 р. 
3 наступного року почав прадювати у рЬних установах: б1блюте- 
карем у Медзни, завщуючим райальбудом у Володарщ, а з початку
1930 р. -  сгавробггником газети «Радянська нива» (м. К ла  Церква). 
Одночасно наполегливо ! старанно вчився. «Навчання набирало ви- 
разно гумаштарного ухилу, -  згадував Леошд Антонович у своШ ав- 
тобюграфи. -  На 1930 р. я вже мав фактично гумаштарну середню 
освпу й шсля певних перев!рок був прийнятий на випускний курс 
робетфаку, де вже факгачно! юридично завершив середню осв1ту»\
1931 р. вступив на кггоричний факультет Кшвського державного уш- 
верситету. Матер1альт нестатки спонукали його з 1935 р. викладати 
юторйо на р1зних курсах, у школах I техткумах Киева. Наступного 
року усшшно захистив дипломну роботу з всесвггньо! ютори на тему: 
«Класи \ партц в Англшсьгай революцй' XVII ст.». Одержав диплом фа- 
х1вця з кггоричних дисциплш з правом викладати 1х у старших кла- 
сах, виконувати обов’язки асистента у ВНЗ та молодшого наукового 
пращвника в науково-дослщних щ сттугах“. Обравши шлях науки, 
1939 р. Леонвд Антонович вступив до астрантури Ки!вського уншер- 
ситету, навчання в яюй призупинила вшна.
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3 червня 194; 1 по березень ,1944 р, воював у диочш арми на 
Швденному 1 Ш-ому Украшському фронтах. Дослужився до коман
дира мшометного взводу в званга лейтенанта. Пюля важкош пора- 
нення у праву руку майже твроку лжурарся у вШськовому шпита- 
Д|, а в  серпш 1944 р., як швалща 2-1 групи, демобшзували з арми. 
Як справжнш фронтовик, котрому доводилося не один раз зазира- 
ти у в1ш смерт!, надзвичайно скромно оцшював свою рольу военних 
подшх: «У роки вшни шчого видатного не зробив, а воював, як усЬ5. 
Поновившись восени 1944 р. на навчант в астратур1, т д  кер1в- 
ництвом видатного вченого М. Петровського (доробок якого належ- 
ним чином непощнований i ниш) почав працювати над ■ кандидат- 
ською дисертащею «Украша в кант XVIII ст. 1 Французька буржуазна 
революц1я», яку усгашно захистив влггку 1945 р. У цей час уже пра- 
цював старшим науковим ствробйгником 1нститугу кп-ори АН УРСР6.

Як це школи трапляеться у жигп, безжальний удар слшо! дол1 
трапився саме тод1, коли молодий дослщник менше всього того 
очжував -  на самому початку злету науково? творчость У б-му но
мер! часопису «ЕИтчизна» 1946 р. з’явилася його стаття «Поет, но- 
ватор 1 патрют», присвячена висв1тленню рол1 I. Котляревського 
в украшському нацюнальному вщродженш. Автор змалював 
його видатним д1ячем нацюнального масштабу, палким патрЬ 
отом Украти, котрий наважився написати «Ене!ду» рщною мо- 
вою. Проте вона побачила свгг у вкрай лих1 часи, коли комушс- 
тичний тотал1таризм перейшов у наступ на «щеолопчному фрон- 
тЬ, обрушивши репреси проти мберально налаштовано! штем- 
генцн. З ’явилися постанови ЦК ВКП(б) «Про журнали «Звезда» й 
«Ленинград», «Про кшоф1льм «Вольшая жизнь» та ш. Традищйно 
украшська партийна номенклатура, намагаючись засвщчити 
Москв1 свою в1рнють й непримиреншсть у боротьб1 з «лютим во- 
рогом» -  «украшським нашонал1змом», розгорнула репресивну 
кампатю  у ще б^льших масштабах, шж у Росп. Поява шлькох по- 
станов ЦК КП(б)У (серед них «Про журнал «Впгчизну») стала ддео- 
лопчним пщГрунтям для розправ над украшськйми патрютами. 
До списку оголошених «воропв» (Ю. Яновський, М. Рильський,
О. Дорошевич, М. Ткаченко й ш.) потрапив I Аеошд Антонович.

У прест тднялася хвиля пошуку й шельмування «воропв», 
посипалися доноси. Не випадково ВАК Мшютерства вищо! освь 
ти СРСР на 25 мюящв затримала видачу його диплома кандида
та юторичних наук. Шквал критики, неприязне ставлення кер1в- 
ництва установи, вщчужешсть бйьшосп колег морально надломи- 
ли молодого вченого. Вш, фронтовик, котрий,пролив кров, захи- 
щаючи Впчизну, змушений тепер був (аби врятуватися, уникнути 
потенщйно) загрози тюремного ув’язнення) каятися у «гр1хах» су- 
проти суспкьства й влади, яких не вчиняв. Неодноразово у пуб- 
л!чних виступах, включаючи збори колективу АН УРСР, засвщчу- 
вав «справедливють» гостро! критики його творчоеп з боку кер1в- 
ництва компарти Украши7. Мало цього, до активного полп-ично- 
психолопчного тиску на Леонща, Антоновича вдалися сгивробгг- 
ники оргашв державно! безпеки, котр1 змушували його вдавати-
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ся до самовщречень, славос/ив’я на адресу режиму та доноств. Цей 
жахливий коток на певний час майже розчавив його морально 1 
психолопчно, але, на щастя, не випалив дощенту душл, хоча вона 
дуже обгор1ла. Збереглося ядро (людятстъ, доброта, щиргсть, лю
бов до науки й Украши), що з роками вщродило и. Пережитий шок 
у бороть® за збереження життя не перетворив його у марюнет- 
ку й прислужника режиму (у 60-70-х рр. у делжатнш форм! вщ- 
хиляв неодноразов1 пропозицц мгсцевого партшного кер1вництва 
вступити до лав КПРС), але назавжди у глибинах свщомосп посшв 
страх, що проявлявся у надм1рнШ обережносп у висловлюваннях 
1 д1ях. На закиди колег щодо зайвосп перестраховки (мовляв те- 
пер не сталшсью часи) або промовчував, або промовляв без комен- 
тар1в наступну фразу: «Ви не куштували жареного Ькака». Саме 
тому, щоб уникнути зайвих питань 1 не спокушати дом, у подаль- 
шому в жодному 31 списгав сво!х наукових праць школи не помь 
щав назви пращ, через яку так багато вистраждав.

Не витримавщи цькувань, у верест 1947 р. залишив Киш 
1 подався на роботу до Житомирського педшституту, де спочат- 
ку обшняв посаду доцента, а згодом -  завкафедри загально! 1Сто- 
ри. Викладав курс ново! 1 стори зарубшших краш, У лютому 1950 р. 
одержав атестат доцента. Наступного року паралельно з викладаць 
кою роботою почав працювати на посадД старшото наукового сшв- 
робгсника нещодавно вщкритого вщщлу кггорюграфп та фощив 
Iнституту 1 стори АН УРСР. Саме у стшах Житомирського педхнсти- 
туту Аеонщ Антонович започаткував дослщження репонально! 1 сто
ри, пщготувавши нарие про 1стор1ю Житомира, що для багатьох чи- 
тачш виявилося «свого роду прозршням» про минуле рщного м1ста9.

Проте нлтеу 1956 р. кггоричний факультет закриваеться, че
рез що вш змушений був переосати на роботу до Ужгородського дер- 
жавного ушверситету, де почав працювати доцентом кафедри за
гально! гсторн, викладаючи нову 1сторио й спецкурс з *сторй' м1жна- 
родних вщносин. У 1958-1959 рр. започаткував читання спецкурсу 
з юторюграфи загально! 1стори й гстори Угорщини10. Продовжував 
наполегливо працювати над текстом докторсько! дисертащ!, при- 
свячено! дослщженню демократичних течш в украшськШ кторю- 
графи XIX ст., обговорено! на заадант кафедри у травга 1961 р. 
Однак, минуле продовжувало цупко тримати його у своему полош. 
Окрем1 працшники обкому парти Й шших структур шииювали нову 
кампашю шельмування вченого, вдаючись до «шантажу, погроз, за- 
лякування» й звинувачень у «нацюнал^змр {посилаючись на уже зга- 
дувану статтю у «Вггчизш»), Намагання Леошда Антоновича доступ- 
ними засобами захистити свое добре 'т’я устху не мали. Вщповш  
на його лист до секретаря ЦК КПУ А. Скаби не надШшло, а вщтак 
зрозумш, що цькування тут не припиниться11.

Тому, за власним бажанням зв1льняеться з роботи й перйз- 
дить до Кам’янця-Под1льського, де з 1 жовтня 1961 р. став пра
цювати у педшетитуп доцентом кафедри загально! 1 стори, яку 
очолив з початку 1962 р, У червш наступного року Рада 1 нститу
ту обрала його професором кафедри та 'й зав1дуваче.м. На час по
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яви у нашому вшш Леонщ Антонович уже був вщомим кториком, 
автором 37 друкованих праць i мав 3-х пщготовлених кандидата 
наук. За спогадами тодшшього студента А. Гавришука: «"Пльки й 
було розмов серед студента про його ерудищю, своерщне бачен- 
ня юторичних процеств, демократизм i доступшсть.,. Стаючи за 
кафедру, Леонщ Антонович мав текст лекцИ, але заглядав до ньо- 
го в окремих випадках (зачитував план, л1тературу, цитати, наво- 
див приклади тощо). ЕНн зачитував питання i зразу ж розкривав 
його. Не прагнув до особливого зовнгшнього ефекту. Студента 
вражали його грунтовне знання кожно '1 теми, глибокий анамз Ai- 
тератури та 1сторичних npoueciB, орипнальне i широке мисления.

Нам студентам, яга поряд 13 спещальшстю вчителя icTopi'f од- 
ночасно здобували i другу -  фмолога, особливо 1мпонувало те, що 
Л.А. Коваленко у кожнш лекци широко використовував твори за- 
хщноевропейських письменнигав. Захоплювала нас багата, гарна, 
чиста, барвиста украшська мова лектора, що була насичена вда- 
лими афоризмами, влучними пор1вняннями, дотепним гумором. 
Студенти до сл1з см1ялись, коли Леонщ Антонович використовував 
pi3Hi uiKaei егнзоди, уривки з тсень, жарти, приоив’я та приказки.

Ми з nepuio'i лекци звернули увагу на те, що викладач на дошщ 
робить записи .-йвою рукою. Запитувати не наважувались, та одного 
разу вш сам сказав, що це наслщки Велико! Вп-чизняног вШ:ни. Згодом 
дазнались про те, що перебуваючи на фронт, Леонщ Антонович був 
поранений у праву руку. Поранення залишило слщи на все життя: 
пщносити руку було важко, щоправда писав правою рукою.

Леонщ Антонович sie також семшарсьга заняття i спецсемь 
нар. Уважно вислуховував вщповад, був доброзичливим i тактов- 
ним, н1коли не пщвишував голос. Ум1в роз1братись у знаннях сту
дента, хоч i допускав поблажливють до них»12.

Новий завщувач кафедри вщразу ж завоював великий авто
ритет серед колег i ствробпиию в факультету cboim надзвичайно 
високим р1внем професюнал^зму, людяшстю, привстшстю, щирк- 
тю, працелюбшстю й р1шучим несприйняттям штриг, шдлабузни- 
цтва та ябедництва, я и  безжалюно викоршював у зародку. Не ви- 
падково саме йому випала светла доля стати промотором форму- 
вання кадровото складу не лише кафедри, але й 1сторичного фа
культету в щлому, розробки його стратепчного курсу розвитку, si- 
ссю, навколо яко! вирувало життя колективу, прикметними риса- 
ми якого ставали демократизм вщносин, взаемодопомога, вщчут- 
тя цшносп власно'1 пдносгп, повага до особистосп кожного, неза- 
лежно вщ наукових ступешв i звань. Сповна подьляемо м1ркуван- 
ня доктора 1сторичних наук, професора А. ФШнюка, що «дев1зом 
професора було гасло -  жодного дня без npaui. Завщувач кафедри 
володдв рщкгсним вмшням. слухати людей, був щкавим ствроз- 
мовником i дружшм порадником, завжди проймався долями та 
болями 1нших пращвнигав i студента. Привстна усмшка, душев
на простота, шанобливе. ставлення до Bcix незалежно вщ роюв i 
звань, створювали сприятливий сощально-психолопчний кллмат, 
атмосферу демократизму, дковитосп, поваги i доброта. А вони, в 
свою чергу, задавали тон юимату всього колективу шституту.
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Як завщувач кафедри Л.А. Коваленко ншоли не був адмшкпра 
тором. Сповщував виключно демократичш методи управлшня. На 
гпдлеглих впливав силою своЬс переконань, глибокими знаннями 
справи, винятковою компетентшстю, життевою мудр^стю, добро- 
тою та шшими високими моральними i людськимй чеснотами.

Авторитетний вчений i педагог схвалював vci шкавг починан- 
ня, я й  лягали в основу ягасно! пщготовки студеитв до учитель- 
cbKOÎ npaui, удосконалення квал1фжацп вчител!в, пошугав ефек- 
тивних метсдав навчання. За його пщтримки на юторичному фа- 
культет1 були створеш шгальний кабшет icropiı i поспйно дточа 
виставка студентських саморобних об’емних поабнищв, лаборато- 
р!я педагопчних дослщжень*13. Додамо також, що саме з його ini- 
цгативи вперше в Укрш т Мшстерство ocbİth УРСР дозволило сту- 
дентам педшститупв захист дипломних po6İT на держекзаменР'.

Усшшно захистивши у лютому 1965 р. докторську дисертащю 
у спнах рщного йому Кшвського державного угаверситету, bİh до- 
клав максимуму зусиль аби на баз! 1сторико-ф1лолопчного факуль- 
тету в kb İth İ 1968 р. було утворено два самостшних факультети: ic- 
торичний (декан доцент А. Копилов) та ф!лолопчний (декан доцент 
1. Гнатенко). А в ж овтт 1969 р. на ochobİ кафедри icropi'i виникаюгь 
кафедри icTopii СРСР i УРСР (завщувач доцент I. Винокур) i загальнсй 
icropiî, яку очолив Л. Коваленко. BİH беззшнно керував нею маяже до 
само! смер'п -  (до 16 листопада 1983 р.), а помер 22 червня 1985 р.

Важко переоцшити його роль у сприянш написания канди- 
датських дисертащй викладачами факультету. Вщомо, що вже у 
перон роки роботи у виип консультував О. Степенка на завершаль- 
ному eTani пщготовки до захисту дисертацп «Питания про поход- 
ження слов’ян Pyci i боротьба з нормашзмом в украшсьий icTopio- 
храфй' кшця XVIII -  першш половиш XIX ст.». Як завщувач кафед
ри, всхляко допомагав А. Копилову в написанш дисертацп, при- 
свячено! дослщженню утворення Вп-чизняного фронту Болгари та 
його рол1 у встановленш в Kpai'Hİ народно-демократично! влади. 
Погодившись стати науковим кер1вником, майже щодня контро- 
лював процес пщготовки тексту. Як згадував тзш ш е сам дисер- 
тант, «обговорення ıT окремих acneKTİB школи затягувалося дале
ко за nİBHİ4, а вже о сьом1й ранку професор приходив до нього на 
квартиру i прохав показати, що bİh зробив за шч»15.

Важливою була роль А. Коваленка у становленш сучасного 
видатного украшського icropuKa, директора 1нституту icropiı Ук- 
paiHH HAH У крадни, академжа НАН Украши В. Смол1я. Адже саме 
b İh  запропонував йому тему дипломно? роботи «Возз’еднання Пра- 
вобережно '1 Украши з украднськими землями у склади РосШсько1 
держави», яку той пщ його кер1вництвом успешно захистив 1970 р. 
I саме у свого вчителя майбутнш академш отримав найважлив11хп 
для наукового зростання основи профеайного вишколу. I в нас- 
тупн! роки А. Коваленко залишався для нього порадником i noMİ4- 
ником у вир1шенн1 багатьох життевих ситуащй16.

Назавжди вдячний Л. Коваленку за пщтримку у скрутний час 
«Oaiccei» İ3 захистом дисертацй В. Степанков. Осюльки де-юре bİh
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залишився без наукового кер^вника (О. Апанович, внаслАдок репре- 
сш супроти патрютично налаштов^но! 1нтед1генид1 восени 1972 р., 
була звкьнена з роботи у вщдьи 1стори феодал1зму) А еотд  Антонович 
перед зшшстом дисертаци увшшов у його становище 1 погодився 
ним стати. Внасладок чого у травш 1980 р. вона була устш но захи- 
щена!7. Надавав вш також допомогу порадами пщ час навчання в 
астрантурах 1 написания дисертащй Л. Баженову, О. Григоренку, 
I. Козловш, О. Котошй, В. Нечитайлу, С. Трубчаншову й щ.

Професор привню у д1яльгасть кафедри ютори (з 1968 р. -  за- 
гально! 1сторЩ таку форму науково'! роботи як обговорення й рецен- 
зування автореферат1в кандидатських 1 докторських дисертацш, ре- 
цензентами яких виступали вш 1 члени кафедри. Систематично об- 
говорювалися також рецензи й вщзиви на монографи дослщнишв.

Важко переощнити значим1сть його зусиль у справ1 вщро- 
дження краезнавчих дослщжень з ютори Подкля. Разом з моло- 
дими колегами I. Винокуром та А. Копиловим стали фундатора- 
ми утворення першого в Укра1ш обласного юторико-краезнавчого 
товариства, що об’еднало у сво!х лавах як учених, так й аматор1в- 
краезнавщв. 22 лютого 1965 р. вщбулися оргаш защ йт збори й 
проводиться Перша Подиьська юторико-краезнавча конферен- 
щя, в робот! яко! взяли активну участь науковщ виилв обласл, му- 
зегв, арх!в1в, учител!1”, Кр1м цього, з метою стацюнарного вивчен- 
ня давшх поселень, могильниюв, кургатв  й шших археолопчних 
пам’яток Хмельниччини А. Коваленко 1шщював утворення цього 
ж року при юторичному факультет! Подкьсько! археолопчно! екс- 
педици, яку очолив вщомий в СРСР учений член-кореспондент 
АН УРСР С. Бiбiкoв, а його заступником став доцент кафедри ш- 
торп I. Винокур. Е функцюнування сприяло яюсному пщнесенню 
рдвня студентсько! педагопчно! практики19.

Мало хто знае про активну участь завкафедри у вдосконаленш 
методики викладання 1сторичних дисцишйн у ВНЗ та середн1х шко- 
лах. Зокрема, у середиш 30-х рр. вш долучився до впровадження у 
навчальний процес на 1сторичних факультетах виипв Украши про- 
грамового навчання. Ним передбачалося застосування компоненту 
хронолопчних таблиць 1 пакетте контрольних запитань з провщних 
тем курсу. Експериментальне використання щеТ методики, за спо- 
стереженням Аеонща Антоновича, допомогло студентам «система- 
тизувати сво! знання, ч!тко уявляти соб\ не просто «юторичну ариф- 
метику», а глибше зрозумш! саму суть 1сторичних процеав»20.

У 1966 р. А. Коваленко шщдавав започаткування систематич
ното вивчення студентами ПМУ куршв ново! 1 нов1тньо! 1сторп за- 
руб!жних слов’ян (ця навчальна дисциплша викладалася тзльки в 
ушверситетах). Вона читалася юториком-слав1стом А. Копиловим 1 
принесла позитивний результат у пщготовщ вчител1в 1стори. 3 ча- 
сом слов’янська тематика стае також важливою складовою курсо- 
вих 1 дипломних робгг21,

Одним з основних напрям1в його науково-методично! дiяльнocтi 
була розробка курств еторюграфи у виип. Одним з перших науково- 
педагопчних пращвниюв ВНЗ Украши в 1964 р. oпyблiкyвaв

14



Вшанування пом’pmi ювтяра

»Конспект лекцш з укршнсько!' кторюграфи XIX ст.«. Невипадково 
вщ одного з M e rp iB  радянсько!' icropm Hoï науки професора L Галюна 
одержав запрошення взяти участь у написани одного з розда- 
л!в шдручника з юторюграфп нового часу краш Свропи i Америки, 
над якими вщразу ж розпочав роботу. 3 його ж шннативи у люто- 
му 1967 р. на 6a3i Кам’янець-Под1льського педшституту проводиться 
науково-методична конференщя {сторичних факультепв педшститу- 
т1в Украши власне з проблем викладання 1сторюграфи22. А з середи- 
ни 70-х pp. уже розпочав читати новий курс «1сторюграф1я hoboï i но- 
BïTHboï icTopiï». Водночас для допомоги слудентам в його опануванш 
гидготував методичний поабник, акцентувавши увагу на найважли- 
в1ших темах теоретичното курсу й семшарських заняттях-’

Досвщ кафедри загально! icTopiï у викладанш «icTopiorpa- 
фй' hoboï i HOBiTHboï icTopiï» Леонщ Антонович узагальнив на все- 
союзнш конференцп викладачхв юторюграфп, що вщбулася у 
Кал1ншському державному ушверситеп у вересш 1976 р. У свому 
вистуш зауважував, що «використання студентами методвказ1вок 
допомагае ïm краще ор1ентуватися в MarepiaAi предмета,..»24. В на- 
ступш роки штенсивно прадював над розробкою методичних по- 
а бн и тв  i методпорад студентам. Так, у 1983 р. виходить з друку 
постбник «1сторюграф1я icropiï Украшсько! PCP вщ найдавшших 
час1в до Велико! Жовтнево! революцн». Виступив також ствавто- 
ром «Хрестомати з hoboï icTopiï: Навчальний поабник» для учшв 
середгах шшл. Разом з I, Винокуром i В. Кушшром, на замовлення 
MiHicrepcTBa oceirn, склали проект програми та проект посгони- 
ка «1сторичне краезнавство Украшськхи PCP». Визнанням визнач- 
hoï рол! Л. Коваленка у наукошй та навчально-методичшй сферах 
функцюнування укращських видпв стало проведения у Кам’янш- 
Под1льському (травень 1983 р.) сп1льного засщання кафедр загаль- 
hoï icTopiï Вшнидького, Кшвського, 1вано-Франювського i Кам’я- 
нець-Подмьського педшстшупв з метою обговорення актуальних 
питань викладання дисциплш кафедри для вдосконалення вищо!' 
1сторично ‘1 освети. Леонщ Антонович виступив на ньому з доповщ- 
дю «Пщготовка учител1в icTopiï до викладання проблематики icTO- 
piï м1жнаро/ших вщносин на початку XX ст. у 9 класЬ. Й обговорен
ня обумовило прийняття ухвали щодо направления листа до ре- 
дакцц загальносоюзного журналу «Преподавание истории в школе» 
з пропозищею передбачити у «новому пщручнику спещальний роз- 
дал, присвячений цш проблем!»25.

У першШ половин! 80-х pp. його здоров’я почало помптга по- 
пршуватися. Тому в листопад! 1983 р. звернувся до ректора 13 про- 
ханням звкьнити його вщ виконання обов’язюв завкафедри (ïx став 
виконувати доцент М. Кукурудзяк), залишивши на посад1 професо- 
ра кафедри26. Вщ продовжував читати лекци, але тепер на першо- 
му noeepci навчального корпусу кггоричного факультету (ауд. 3). В 
силу можливостей прадював над завершенням монографп з про
блем украшськох кпгорюграфп XIX ст. («Прогресивна та демокра
тична течн в 1Сторюграфп Украши XIX ст.» (35 др. арк.))27. 9 кв1т- 
ня 1985 р. останнш раз взяв участь у  засщанш кафедри. 22 черв-
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ня серце видатного вченого Украши, н справжнього громадянина I 
патрюта, перестало битися. Похований на центральнш але'1 нового 
цвинтаря Кам’янця-Подкьського.

Анаиз науково’1 спадщини Леонща Антоновича промовляе, що 
прюритетним напрямком його творчого пошуку були проблеми ю- 
торюграфи Украши та всесвггньо! [стори-28. Вагомим доробком у цш 
сфер1 стала стаття «Icтopичнi погляди О.М. Радвдева», в якш спром1г- 
ся з’ясувати ключов1 моменти його кондепцц ктори. На думку авто
ра, вш «першим в Роси 1 один з перших в бв р от  виступив з1 спро- 
бою сформулювати законом1рност!хустльного розвитку»29. В 1951 р. 
вперше у радянсьшй 1сторюграфп зробив спробу з’ясувати 1сторич- 
ш погляди Т. Шевченка. По-перше, дов1в, що гешальний поет був обь 
знаний з тогочасними працями украшських 1 заруб1жних 1сторик1в, 
що дозволяло йому «виявляти глибину знань 1 широкий пол!тичний 
кругсшр у потрактуванш 1сторичних факпв». По-друге, вияснив, що 
вш особливо щкавився «1стор1ею Руав» аношма, 1сторичш концеп- 
цд якого широко використовував у сво1х творах. По-трете, встано- 
вив: Т. Шевченко розглядав кторш Украши як боротьбу «проти раб- 
ства за свободу», в ягай провщну роль вадгравали козаки, Позитивно 
оцшюючи дмльшсть Б. Хмельнидького, р1зко засуджував колошаль- 
ну полАтику царизму30. Вельми позитивно Л. Коваленко охарактери- 
зував творчий доробок видатного 4сторика А. Лазаревського, котрий 
грунтовно дослщив сощально-економ1чш вщносини Гетьманщини
XVIII ст. На переконання автора, саме вш розкрив складний процес 
закршачення селян й спром!гся у монографи «Опис старо? Малороси» 
«подати живих людей». В щлому ж на цьому поприиц «шхто в утсраш- 
ськш 1сторюграфи не зробив так багато»35.

Важко переоцшити внесок вченого у вивчення науково\' 
спадщини гетального мислителя, письменника, поета й шторика 
I. Франка. Вш встановив, що останшй розробив власну концеп- 
Ц1Ю гсторичного розвитку людства, що передбачала виокремлен- 
ня таких стадШ розвитку як первюне сусп!льство, середньов1ччя, 
буржуазний лад. Вони змшювали одна одну як шляхом еволю- 
ци, так 1 революцШних стрибшв32. Леонщ Антонович одним з пер
ших дослщнишв присвятив спец1альну прадю анал1зу погляд1в 
I. Франка на середньов1чну юторто Украши. Це дозволило йому 
довести, що украшський мислитель розглядав продес утверджен- 
ня феодальних вщносин в УкраМ  як невщ’емну складову Ьсньо- 
го розвитку у Схщнш €вроп1, що за своею суттю був аналопчним 
захщноевропейському, Недвозначно стверджував: «Франко пер- 
ший в украшськш 1Сторюграфи ставить питания про феодамзм, 
насамперед як соц1ально-економ1чний лад, единий у своему змн:- 
Т1 (кршоснидтва) як для Захщно!', так I для Схщно! ввропи»33.

Л. Коваленко цкком слушно виокремив в окрему наукову 
проблему висв1Тлення доробку I. Франка у вивченш украшсько! к;- 
торюграфп. Першою з П пам’яток вш вважав «Повють временних 
л1т», пройняту в окремих мюцях «поетичним вимислом» та драма- 
тизмом. Характеризуючи лтш иси  XV -  перщог половини XVII ст.,
I. Франко, на думку Леонща Антоновича, справедливо пщдавав 1х
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критищ за «щейне зубожшня» та «убопсть»м. Хоча, висвтадоючи 
лггературу Середини й друго! половини XVII ст., автор констату- 
вав факт появи значно! кiлькocтi праць, проте обмежився !х стис- 
лою характеристикою, акцентуючи увагу на «СинопсисЬ. 3 праць
XVIII ст. вйдШ й лггописйТ. Граб’яйки та С', Величка, «нав!яних га- 
рячою любов’ю до Укра!ни»в . ’ ’

Л. Коваленко, ощнюючи внесок I, Франка у вивчення гсторга- 
фафн XIX ст., пщкреслив той факт, що автор з-пом>ж !сториюв ви- 
далив значилпсть праць М. Костомарова й П. Кулшга, хоча обох кри
тикуван за «л1берал!зм», а останнього ще й за безпринципний комп- 
ром1с з польськими авторами36. Вщзначив Леонщ Антоновмч й важ- 
ливу роль у його творчосп дослщження проблеми кггорп слов’янських 
народ1в, якою займалися не т1льки професШш вчеш, але й аматори 
з-пом1ж свщомого украшства. Вш встановив дв1 теми, що виявилися 
в етцентр] наукового пошуку: гстор1я Польшд та слов’янсьга вщноси- 
ни у перюд новото часу. При цьому зазначав, що I. Франко заперечу- 
вав прогресивне значения визвольно! боротьби поляюв у 40-60-х рр.
XIX ст. за «всяга замахи реставрацй Польцц поза етнограф1чними гра- 
ницями польського народу», вггаючи врдночас щею вщродженкя п 
незалежносгп як демократично! держави у сво!х етшчних кордонах,7.

Найважлш=»шим доробком Аеонща Антоновича у 50-х рр. XX ст. 
стали пщготовлеш ним тексти роздшв з юторюфафй Укра!ни XIX ст. 
у багатотомному акадешчному виданш «Нариси кггорп кторично! на
уки в СРСР» (Москва, 1955. Т. 1; Москва, 1960. Т. 2). Вщзначимо, 
що у першому том1 автор наважився.висловити цдлком справедливе 
м!ркування, що обставина вщсутносп власно! держави украУнського 
народу й обумовила «стльтсть суспь\ьно-полггичного та щеолопчно- 
го життя Роси та У к р а д н и . с е б т о  вадсутгасть незалежно! концепш! 
нацюнального !сторичного буггя украшшв.

Щлком зрозумко, що потрапивши у друпй половин! 40-х рр. 
гад прес щеолопчного мфкування, Л. Коваленко аж шяк не м1г до- 
зволити соб! проявляти украшський нацюнальний л1берал1зм 1 тому 
вельми чаего «дмухав 1 на холодну воду», вживаючи для означения 
(школи у занадто гостр1й ! в^дливш форм1) методолопчних засад ви- 
датних украшських гсториюв юнукта щеолопчш штампи комушс- 
тичного тоталггаризму на кшталт «нацюнал1стичш погляди», «укра- 
шський буржуазний нащонамзм» тощо. Це правда! Але правда I те, 
що вони подавалися не як науков1 судження чи умовисновки, що 
випливали з ана/изу зм1сту праць вчених, а «сакрал^зованЬ чуперда- 
ла для вщлякування «злих дух!в» «украшського нацюнал)зму». И уваж- 
ний читач не м1г не пом5тити ще! смислово! роздвоеносп (суперечли- 
восп), а вщтак 1 збагнути, що автор вдасться до них не з власних нау- 
кових переконань, а з1 страху за свое життя. В силу чого витвореш 
ним ощнки доробку аношмного автора «1сторй Руств», М. Маркевича, 
М. Костомарова, П. Куташа й шших науковщв вщзначалися двули- 
ю с тю . 3 Одного боку, подавалися !хш позитиви! аспекти, з друго
то -  лунала критика згадуваного гатунку34.

У нариа в другому том1 Аеошд Антонович позитивно оцшив 
наукову спадщину С. Подолинського за його анамз розвитку бур-
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жуазних вщносин 60-70-х рр. XIX ст. на теренах Украши. Схвально 
охарактеризував доробок О. Лазаревського, О. Сфименко, I. Нови- 
цького та О. Левицького у сферах вивчення сощально-економ1чних 
процеав у Л1вобережж! ХУП-Х1Х ст,, функцюнування сЬ^ьсько! об
щини, еволюцп козацько! старшини у росшське дворянство, жит- 
тя 1 побуту правобережного селянства тощо. Як 1 рашше, високо 
оцшив складов! концепцИ юторц Украши I. Франка. Торкнувся ви- 
сваления погляд1в представникав л1берального напрямку украш
сько! 1сторюграфн -  Д. Вагамя, М. Драгоманова й I. Лучицького. 
Воднораз тддав гострш критищ науковий доробок видатно- 
го вченого В. Антоновича, котрого назвав «лщером буржуазно- 
нацюнал!стично1 !сторюграфи», за те, що, мовляв, той обстоював 
ще! демократизму украшського народу та «в!чносгп украшсько! на- 
цп». Крнтикував також представнигав «великодержавно! буржуаз- 
но1 юторюграфи -  В. Владимирського-Вуданова, П. Голубовського, 
П. 1ванова, Г. Карпова й шших40.

У третьому том] «Нариав !стори реторично? науки в СРСР» 
Л. Коваленко написав роздш, присвячений украшеькш кггорю- 
графп 189,5-1917 рр. У ньому чималу увагу придкив показу кон- 
цепщй револющйних демократа -  I. Франка, П. Грабовського та 
Л. Украшки, котр1 начебто «викривали» погляди «буржуазних нацю- 
налкпчв» М. Костомарова та М. Грушевськош. Торкаючись харак
теристики спадку останнього, пщкреслював хибн1сть його твер- 
дження, що сутшстю народних рух!в було прагнення розв’язати 
нацюнальне питания. Водночас наголошував на науковш цшносп 
використанош М. Грушевським фактичного матер!алу у багатома- 
штнш «!сторп Украши-Руси».

На основ! згаданих роздшв Л. Коваленко вперше в Укра1ш 
пщготував для студента методичний поабник «Конспект лекцШ 
з украшсько! юторюграфИ XIX ст.», що складався з 5 лекшй, ! мав 
передувати вивченню курсу юторюграфп С Р С Р 2,

Звичайно, найбиьш вагомим доробком вченого став захист 
докторсъко! дисертащ! «Демократичш течи в !сторюграфн Укра1ни
XIX ст.» (1965). Для и виконання використав новаторський елемент 
у методищ проведения досладження. Вш полягав у поеднанш «пер- 
сотфжованого» (по/цевого) та структурного чиннигав. При цьому 
останнш з иих об’еднував у соб1 соцюкультурш, штелектуальш та 
щетитуцщш умови функцюнування !сторично1 науки в конкретний 
!сторичний час. Звертае увагу на себе фактор критичност!, пщ 
лупу якого поставив як пращ !сторик!в, що анал1зувалися, а також 
неопублжоваш й опублшовага джерела з !стори Украши. Вивчення 
праць дослщнишв демократичното напряму дозволило автору зро- 
бити грунтови! висновки, а саме:
• вони активно вивчали найактуальн!ш! проблеми ветчизняно! 

штори, починаючи вщ утворення Давньорусько! держави й 
включно з под1ями Визвольно! вшни середини XVII ст.;

• юторики сформулювали низку нових проблем, я и  намагалися 
розв’язати; функщонування первюнообщинного ладу, сощаль- 
но-економ!чш процеси, що вщбувалися в Укра!ш у XVIII ст. ! 
рОЗВНТОК буржуазних вщносин у XIX ст.45.
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Необхщно вщдати надежне доробку Леонща Антоновича у ви- 
вченга науково'1 спадщини П. Кумша. Чи не вперше у повоеннш ic- 
тopioфaфü' Bin спробував виокремити годовн1 weï його кггорично1 
концепцй icTopiï Украхни XVI-XV1II ст., критикуючи воднораз хибш 
уявлення. По-перше, слушно зауважив, що погляди П. Кулниа фор- 
мувалися в умовах боротьби р1зних течш тогочасно'1 1СторюфафН. 
По-друге, вщзначив цшшсть джерельного матер!алу (переважно ет- 
нофаф1чного характеру), використаного у «Записках про Плвденну 
Русь», хоча у тлумачент причин i зшсту Визвольно1 впЧни та по- 
встання 1768 р. припускався помилкових ьпркувань. По-трете, вгга- 
ючи обширтсть використаних джерел i науково!' /итератури у фун- 
даментальних монофаф4ях «Icropifl возз’еднання Pyci» та «Вщпадтня 
Малороси вщ ПолъщЬ, критикував П. Кулша за довъльне поводжен- 
ня з документами i фактами, негативну ощнку ним рол! козацтва й 
ЗапорозькоТ Ci4i в icTopiï Украани, «очорнення» дш гайдамацьких за- 
гогав, щеамзащю полдтики Польщд на украшських землях тощо44.

Кидаеться y eini фунтовне дослщження TBop4ocTi М. Гоголя як 
юторика Украши. Насамперед Л. Коваленко вияснив, що на ста- 
новлення його погляд1В виршдальний вплив здшснили ifleï npocaiT- 
ництва й романтизму. Подь\яемо висловлене ним м1ркування, що 
гегпальний письменник широко залучав «як джерела для вивчення 
icTopiï icTopH4Hi nicHi та думи», яю «впливали на формування icro- 
ричних понять Гоголя, складання його icrropn4Horo св^огляду за- 
галом»45. Леонщ Антонович cnpoMircH з’ясувати och obh î проблеми, 
що найбш>ше щкавили його: поди XIV-XVI ст., 1Стор1я козацтва та 
народш рухи початку XVII ст. Найголовшшою з-пом1ж них була 
проблема козацтва, народженого потребами боротьби украшсько- 
го народу проти загарбниюв: <Це була земля жаху: i тому в нш Mir 
утворитися лише народ войовничий». Попри певну романтизащю 
й щеал1защю рол! Ci4i, як пщкреслював Л. Коваленко, М. Гоголь по- 
пуляризував «серед широких читацьких мас героУчний i в основно- 
му правдивий образ козацько!' республжи'4Ь.

Упродовж 70-х -  початку 80-х pp. XX ст. вш опубл1кував 16 ро- 
6iT 1сторюфаф}чного характеру. Вщзначимо головниш з них. Так, 
у статп «Питання icropiï заруб!жних слов’ян в украшськш icropio- 
фафи nepmoï половини XIX ст.» автор вперше у радянськШ icropio- 
графи порушив проблему вивчення минулого слов’янських наро
да в украднськими еториками цього часу. З’ясував, що саме М. Бан- 
тиш-Каменський започаткував дослщження icTopiï Польищ в аспек- 
Ti польсько-украшських вщносин. Встановив також, що основш 
слов’янознавч! центри сформувалися в XapKOBi, Одеа, Киев! та 
Львовг47. Не втратила й пониш своeï науково! щнносп праця Леонща 
Антоновича, присвячена аналЬу 4сторичних погляд1в вщомого вчено- 
го М. Максимовича. Вияснив, що його сильною стороною, як досад
ника, був критичний анал1з джерел, уточнения фактгв, намагання до- 
могтися встановлення науково!' ютини. На щй ocHoei розробив влас- 
ну концепщю icTopiï Украши, в якш важливе мюце займали критика 
нормансьгай Teopiï походження ДавньоруськоУ держави, висвп^лен- 
ня походження козацтва та його pOAi в украшськш icrapiï, характе
ристика подш Визвольно! вшни та з’ясування сутносп Коливщини48.
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Помггне Micue у творчосгп А. Коваленка займають розроблеш ним 
методичш рекомендацн i навчальний поабник з юторюграфи icropiï 
Украши. Адже вони стади першими серед навчальних видань з icro- 
рюграфн i, зрозулило, сприяли опануванню студентами uieïнавчально!' 
дисциплши у вишах. 1983 р. вийшов з друку поабник «1сторюграф1я 
icropiï Украшсько! PCP вщ найдавтших чаав до Велико'! Жовтнево'1 
со1цад1стично1 революци», написаний на ocHoei лекцш спецкурсу, що 
викладався студентам Кам’янець-Под1льського педшституту разом 1з 
нормативним курсом «юторюграфи icTopiï СРСР»49.

Помггний iHTepec становлять й неопублжоваш (в силу багатьох 
обставин) пращ автора. Серед них особливо важливе мюце посщае 
робота «Проблеми гсторгографп Украши в працях польських ютори- 
гав 19 ст.» (57 с.), ймов1рно написана на початку 60-х pp. XX сг. 
Маемо пщстави висловити м!ркування, що саме вона започаткува- 
ла дослщження uieï тематики, що стала предметом спец1альних до- 
слщжень -пльки у ганц! XX -  nepuii десятнр1ччя XXI ст. Автор з’ясував 
чинники штересу польських науковщв до icTopiï Украши, погля- 
ди А. Нарушевича й Т. Чацького, що вчинили помптний вплив на 
концепцц icTopnKiB nepuioï третини XIX ст., фактори формування у 
польськш iÙTepaTypi течи, вщомо! як «украшсько!' школи», й визна- 
чив приKMeTHi риси 1сторичних конструкцш ïï представнигав, зо- 
крема С. Гощинського, котрий намагався збагнути справжню, а не 
вигадану, icropiio польсько-укращських взаемин50. Дослщники 30- 
50-х pp. XIX ст. (М. Грабовський та iHixii) уже почали визнавати, що 
украшський народ «дшсно окрема i самобутна нац1я», але, як i ïxHi 
попередники, намагалися «довести», що польська шляхта виступа- 
ла ноаем культури у «диких степах Укра1'ни». Особливо велику ува- 
гу прщцлив характеристищ науково! спадщини Й. Аелевеля, котрий 
позитивно ощнював козацтво за його демократизм й, на вщмшу вщ 
решти польських колегчеториюв, трактуван подц Визвольно! вшни 
«повстанням народ}1» за право «на свободу та гснування»51. Вивчаючи 
доробок польсько'! юторюграфи 60-90-х pp. XIX ст., окреслив юну- 
вання серед не! трьох напряляв (крагавсько!, варшавсько! та льв1в- 
сько1 ш ш ). ÏxHi представники, попри юнукта методолопчш розб1ж- 
Hocri, у «трактувани! питання icropiï Украши» виступили «i3 зворуш- 
ливою одностайтстю, без дискусш i з тим же горезвюним «Польща 
вщ моря до моря». Пщкреслював особливо яскраву антиукраш- 
ську спрямовашсть прадь К. Шайнохи, Ф. Равгт-Гавронського,
А. Яблоновського тощо52.

Значно скромтше мюце у дослщженнях Аеонща Антоновича 
посщае виа«тлення 1сторюграфи проблем BceœiTHboï icropiï. 
3-пом1ж низки прадь вщзначимо значим1сть його доробку у з ’ясу- 
ванш юторюграфи таких тем як «Украша i Велика французька бур- 
жуазна револющя» та якобшський рух в Угорщиш дщ час революци 
1848-1849 pp.53 Чималий штерес викликае написана, але неодуб- 
лжована, праця «Питання загально'1 icropiï в працях украшеьких ю- 
ториюв у пореформенний перюд» (37 с.). Ймов1рнгше всього автор 
працював над нею на початку 60-х pp. (десь вщразу ж теля  пере- 
1зду до Кам’янця-Подь\ьського). Де-факто вона стала не ть\ьки од-
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шею з найбкьш орипнальних 1сторюграф1чних роб1т Л. Коваленка, 
але й важливою в1хоюу розвитку в1тчизняно! юторюграфп всесвгг- 
ньо! юторп. I! чначимкггь полягае у тому, що вчений зЪсував масш- 
таби впливу московського професора Т. Грановського на посилен- 
ня штересу укращських вчених до вивчення проблем загально! ю- 
тор!!'. По-друге, дов1в вагому роль О. Бодянського та Ю, Венелша 
у вивченш нсторп \ культури слов’ян», розкрив вагомють дороб- 
ку М. Костомарова у вивченш юторп Польшд, а Ф. Деонтовича та 
Т. Флоринського - минулого гавденних слов’ян. По-трете, визначив 
наукову шннють праць М. М1щенка й В. Вузескула у дослщженш 
антично!1сторц, 1. Лучицького -  ново! 1сторп Центрально! й Заидно! 
бвропи, Драгоманова-Давнього Риму. 1, нареигп, по-четверте, Пере- 
конливо дов!в «колосальний» характер внеску 1. Франка у з’ясування 
важливих проблем !сторп 1 лггературознавства слов’янських наро- 
дш, у першу чергу польською- \

Пщводячи тдсумки творчих досягнень Леошда Антоновича 
у вивченш вп'чизняно! 1 заруб1жно! юторюграфп (переважно
XIX ст.) вщзначимо найголовшип з-пом1ж них:
• витворення щлюно! картини розвитку юторюграф1чного про- 

. цесу в Укра!ш з кшця XVIII й до початку XX ст. на сторш-
ках фундаментального академ1чного багатотомного видання 
«Нариси !сторично! науки в СРСР»;

• вперше в юторюграфп Грунтовно дослщив наукову спадщину 
демократичних течш украшсько! юторюграфп XIX ст.;

• у спещальних статтях грунтовно дослщив науковий доробок 
таких вщомих юторигав як М. Максимович, Г1. Кул1щ, О. Лаза- 
ревський, I. Франко, а також реконструював юторичш погля- 
ди гешальних Т. Шевченка й М. Гоголя;

• висвгглив питания юторп Украши у французькш 1сторюграфп 
останньо! третини XVIII ст.;

• окреслив нов1 напрямки оторюграф^чних студ1й, а саме: пи
тания юторп слов’янських народ!в в украшськш юторюграфп
XIX ст.; проблеми всесв!тньо! юторп у вттчизняшй юторюгра- 
фй друго! половини XIX ст.; стану вивчення юторп Украши 
ХЛ/1-ХУШ ст. у польськШ юторюграфп XIX ст.;

• пуб/икащя навчальних поНбнигав з укра!нсько! юторюграфп та 
юторюграфп ново! I нов1Тньо! 1сторп для студента юторичних 
факультет1в укра!нських вшшв.

Ощнюючи роль 1 мюце Леошда Антоновича у розвитку юто- 
рично! науки упродовж середини 40-х -  першо! половини 80-х рр.
XX ст., слщ пам’ятати, що його становлення як юторюграфа про
ходило на мщному фундамент! фахових знань украшсько! юторп 
ХУШ-Х1Х ст., як1 1 визначали дух ! концептуальш засади його ю- 
Т0р 10 граф!чн01 концепцп. Не слщ гаорувати й то го факту, що пе- 
реор!ентаидя наукових уподобань з проблем вп-чизняно! юторп до 
юторюграф 1чних сюжет!в була вимушеним компромюом вченого 
з державними структурами тотал1тарного режиму. Як нами уже 
зазначалося, уг 1944-1945 рр. вш, повернувшись з фронту, актив- 
но працював над дисерташею, що передбачала вивчення змюту 
1 масштабу впливу Французько! революцп на украшське сустль-
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ство кшця XVIII -  початку XIX ст. Вперше в юторюграфи (включа- 
ючи 1 заруб1жну) вщ зробив устш ну спробу показати канали по- 
ширення револющйних щей у р1зних регюнах Украши й реакщю 
на них розмаггих груп мюцевого населения.

Паростки нового бачення початкового етапу епохи укра!нсько- 
го вщродження, що почали зароджуватися в автора гад час роботи 
над дисертацдею, дозволили йому в значиш М1р1 подолати вульгарно- 
догматичний пщхщ оцшювання д1яльносп оаб виключно через 
прицм класових штерес!в. Це виразно продемонструвала невелич- 
ка ста-гтя «Поет, новатор 1 патрют», опублжована 1946 р. у часотга 
«Вячизна». Характеризуючи постать I. Котляревського, А. Коваленко 
слушно зобразив йош видатним Д1ячем нацюнального масштабу, ко- 
трий, будучи щирим патрютом, написав й живою украшською мо- 
вою55. I, як уже нами вщзначалося, за прояв об’ективносп у тлума- 
ченш сутносп д 1яльносп цього украшського письменника й поета та 
вцрод вщ щеолопчних штамшв у зображенш украшського просвети
теля й патрюта Аеонщ Антонович зазнав репресш 1 цькування.

Тим часом у перхшй половин! 1947 р. побачила свгт його дру
га стаття «Про вплив Французько! буржуазно! револющ! на Укра!ну», 
написану на основ! тексту дисертацц. Викорисгавши обширну дже- 
рельну базу, переконливо показан, що частина французьких револю- 
цюнер!в розраховувала «на УкраГну як свого можливого союзника». А 
тому вона вважала за необхщне «вщродити в ще! наци почуття сво
боди, аби вона змогла знищити н-о, пад яким знемагае I щоб дере- 
во свободи розцвко у КиевЬ56. Вивчаючи сприйняття громадсьюстю 
А1вобережно! Украши ще? революцп, автор встановив наступне: пе- 
реважна бмьшгсть украшського дворянства вороже поставилася до 
револющ!, пщтримуючи полггику росшського уряду, проте «передова 
украшська дворянська щтел1генц!я сгавчувала щеям французько! ре
волющ!», у свптй чого розкрито д1яльшсть гуртка О. Палщина на Сло- 
божанщиш, бра'пв Каптспв, В. Каразша й шших оаб. Вияснив та- 
кож, що на Правобережзю революцшш ще! «викликали ствчутливий 
вщгук» у невеликого прошарку штеллгенци. Обгрунтованим е висно- 
вок про те, що пщ !х впливом серед захщноукрашського населения 
посилилося прагнення «до возз’еднання Укра!ни», доповнений, зрозу- 
мь\о, щеолопчним пасажем <ц до союзу з великим руським народом»57.

Звертае на себе увагу стаття «Про приеднання Правобережно! 
Украши до Роси» (1959), у якШ А. Коваленко дов^в посилення тут 
соц!ального й нацюнально-релтйного гноблення постльства у дру- 
гш половин! XVIII ст. Висловив слушне зауваження, що неспромож- 
шсть польського патвного прошарку провести реформування пол1- 
тичного устрою Реч! Посполито! й перетворення у сфер1 соц1ально- 
еконоьмчних вщносин, стала основною причиною ненавист! укра- 
шщв до польських порядгав, появи у нього проросшських настро!в. 
Водночас мала мюце щеа/йзащя полп-ики Москови58.

Ллберал1защя комушстичного режиму наприкшц1 50-х -  по- 
чатку 60-х рр. позитивно вплинула на еволюцно методолопчних за- 
сад науково! творчосгп вченого. Вона стала покптною у статп, при- 
свяченш з’ясуванню впливу подй Французько! револющ! на роз-
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виток громадсько-полггичнсн думки в УкраМ. Зокрема, вщмовив- 
ся у нш вщ традищйно! критики на дану проблему «буржуазно- 
нацюнаистичних» !сторигав (насамперед М. Грушевськош) й не так 
яскраво педалював на значимост! класово! боротьби. Нерщко у за- 
вуалъовашй форм1 (натяками, недомовками) пщштовхував чита- 
ча до думки про антиукрашську спрямовашсть поетики Москви 
гасля 1654 р. У пор!внянш з попередтми працями значно глибше 
проанал1зував погляди В. Капшста та В. Каразша, котр! зробили 
пом^тний внесок «у розвиток прогресивното напряму громадсько- 
полетично! думки на Укра!т наприюнщ XVIII -  на початку XIX ст.»5’4. 
Справедливо зауважував, що аношмний автор «1сторГ! Руав» осу- 
джував «класовий его!зм украшсько! козацько! старшини», котра в 
нади отримання маетгав у XVIII ст. залишила свою «нацию ожидать 
обетования Отча свьгше»60. Кидасться також у в1ч! глибина розду- 
м1в з приводу погляд!в I. Котляревського, щеал якото «сформував- 
ся як вщбиток народних уяв про сощальну справедливкггъ, вперто- 
го прагнення до не!,.. Це були ще! европейського просвтггельства
XVIII ст.». До чест! Деонща Антоновича вш, попри надмфну обереж- 
шсть, не об1Йшов мовчанкою рол1 «Енещи» у розвитку нашональ- 
но! самосвщомосп украшщв, коли винйкали «передумови для вищо! 
форми нащонально! консолщацн, для переходу вщ народност! до 
над!!». Г! новаторство полягало в тому, що I. Котляревський написан 
тв!р «мовою народних мас(украшською розмовною мовою полтав- 
ського даалекту), розкривши величезн! поетичн! скарби та худож- 
ш можливосп мови свого рщного народу». В силу чого «Енеща» «зву
чала як заклик вивчати, поважати сво! демократичн!. нашональт 
традиц!!, культуру та !стор!ю украшського народ)’»61.

Наважився тепер Л. Коваленко й вщзначити юнування нашона- 
льно! спрямованост! у доялъносп В. Капшста та О. Пал!цина. Зокрема, 
наголошував на тому, що перший !з них в «Од! на рабство» мав на ува- 
з1 не лише !снування сощального гноблення у форм! кр!падтва, але й 
«гтту нащонально-державного». 1гащатива гуртка О. Палщина щодо 
вщкриття Харювського ун!верситету й запропонований ним проект 
навчального плану засв!дчували, що вони розглядали цю справу й «у 
певному нацюнальному аспект!», вважаючи наступне -  ун!верситет 
мав стати «центром розвитку науки ! культури на УкрашЬ“ .

У друтгй половин! 60-х -  на початку 70-х рр. учений наполег- 
ливо прадював над вдосконаленням змнтгу монографп про вашв 
Франпузько! револющ! на украшське громадсько-пол!тичне життя. 
Вона побачила сви- 1973 р., коли в УкраМ лютува^а реакщя на все 
прогресивне, украднське й серед штелетенци проходив активний по- 
шук «буржуазних нащона-астгв» (виявилися репресованими таю до- 
слщники як О. Апанович, М. Врайчевський, Я. Дзира, О. Компан та 
ш.). Як засвщчив подальший плин життя вченого, ця праця Спала 
остангам масштабним дослщженням з украшсько! !стор!!. В!дразу ж 
зазначимо: вдало обрана ним структура дозволила оргашчно поедна- 
ти сюжетш л!нп у цшсний панорамний образ, а вщтак реконструю- 
вати р!зш форми як сприйняття громадськ!стю Украши щей ! духу 
Французько! революцц, так ! реакщю на них р!зних груп суспиьства.
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Новими барвами творчосп видатного (сторика заграли ч1тко 
сформульоваш ним м1ркування, що засвщчували пом1тну еволющю 
поглядов у бш дрейфу вщ офщшних догм, що панували в юторю- 
графц. Так, уже у «Встут» автор одним !з перших радянських на- 
уковщв поставив пщ сумшв верхш хронолопчш рамки власне са
мо! Французько! революци: зам1сть загальноприйнято! дати 1794 р. 
пропонував використовувати 1799 р!к -  подй 18 брюмера“ . У ньо- 
му ж зв1в до мтомуму критику погдяд1в украшських 1Сгорик1в XIX -  
першо! половини XX ст., вщмовившись вщ використання щейно- 
пол1Тичних штамтв 1 догм та навш1ування на багатьох з них обви- 
нувачувальних ярлишв. Показово -  жодним словом не обмовився 
про реакцшну роль творчого доробку «буржуазно-иацюналкгшчних» 
1сторигав! Мало цього, наважився (вперше) побачити у  працях бур- 
жуазних !сторишв I рацюнальне зерно, стверджуючи: «буржуазна 
1сторюграф!я кнорувала поди французько! революци як об’ект до- 
слщження 1 як матер!ал, що становить важливу сторшку в жит- 
■п укра!нського народу. Та було б помилкою вважати, що укра!н- 
сью буржуазт юторики XIX ст. не займались цим питанням зовам. 
Навпаки, юторики та л1тературознавщ Укршни, яга деякою м1рою 
вивчали питания соща\ьно-економ!чного, громадсько-пол1тичного ! 
культуриого життя Украхни 90-х рогав XVIII ст., незмшно наводять 
факти 1 матергали, що свщчать про вплив Велико! французько! бур- 
жуазно! революци на Укра!ну. Проте у працях цих 1сторик1В факти 
подаються коротко \ до того ж у зв’язку з викладом чи дослщженням 
шшо! теми (видкено нами -  авт.)»6*. Отже, мала мюце щлком вива- 
жена критика погляд1в опонен-пв.

У першому роздм  монографп висв1тлюються р1зш фор
ми боротьби прогресивно! громадськост1 Украши проти кршац- 
тва у 90-х рр. XVIII ст. у зв ’язку гз впливом на не! революцш- 
них щей. У портвнянш з попередтми роботами, помггно позитив- 
шше А. Коваленко охарактеризував погляди В. Капшста та роз- 
мах поширення вщомостей про револющю серед захщноукраш- 
сько! громадськость Так, на його думку, «Ода на рабство» пере- 
гукувалася з щеями «ПодорожЬ Радодева «1 була ствзвучною  з 
французькою революцюю». Вчений вияснив, що деяга семшарис- 
ти Полтавсько! семшарн, студенти 1 викладач1 Ки!всько! акаде- 
мп також сгцвчутливо сприймали вщомостт про французьга по- 
д!з'’5. Констатував факт поширення «серед найширщих шл насе
ления Захщно! Украгни» звюток про револющю, що доходили «на- 
в1ть у глух! закутки». Розмови про не! точилися як серед греко- 
католицького духовенства, так ! серед викладач1в 1 студент1в 
Льв1вського ушверситету66. Значно глибше, у пор1внянш з попе- 
редшми працями, автор осягнув значимють погляд1в В. Каразша, 
зокрема з ’ясував чинники формування його свггогляду, в якому 
стала домшувати щея скасування кршацтва та р1вносп сташв у 
суспкьствк Проекти й до В. Каразша, спрямоваш на звкьнен- 
ня селян у Кручиках, знайшли вельми позитивну ощнку ютори- 
ка, бо «набули значного звучання в громадсько-полп-ичному жит- 
Т1 Укра!ни не сткьки сво!ми безпосередшми наслщками (для се-
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лян с. Кручики), а як документ пол1тичноТ думки, де було сформу- 
льовано положения про необхщшсть лжвщацп кртацтва»67.

Показово, що наступний роздк автор присвятив показу впли 
ву револющйних щей на украшський нацшнально-визвольний рух. 
Слушно зауважував: «Увагу до нацюнальних проблем визначала та 
обставина, що довгий час украшський народ був роз’еднаний i за- 
знавав жорстокого нацюнального гноблення... Ось чому 1де'1 нашо- 
нально'1 свободи i патрютизму, проголошет Великою французькою 
револющею, досить чутливо сприймалися в колах тогочасноТ укра- 
шсько! штел1генцп i громадських д1яч1в...»6Н. Оаме пщ таким кутом 
зору проанал1зував щейну спрямовашсть «Енещи» та «Оди на раб- 
ство». Не можна не погодитися з висновками Леонща Антоновича, 
що названа праця I. Котляревського «яскраво декларувала увагу до 
нащональних проблем», а в *Од1 на рабство» В. Капшст висловлю- 
вав протест проти посилення нацюнального гшту в Укршш, проти 
кологаально! полггики царизму69.

Розглядаючи вплив щей революцп на визвольний рух населен
ия Правобережжя, Л. Коваленко констатував позитивну роль пра- 
вославного дух1вництва, представник якого розробив «Меморшл» 
до Чотирилпнього сейму. Аношмний автор справедливо зазна- 
чав, що власне релтйна полггика польського уряду призводила 
до повстань украшщв й мршв «про Польську респуСшку на заса- 
дах права власносп, педоторканocri особи, piBHOCTi перед зако- 
ном». Спод1вався, що врештьрешт у «демократичнш Польдй по- 
ляки й украшщ могли б ствроби-ничати»70. У захщиоукралнських 
землях пщ впливом зв1сток про французью революцшш подп, як 
з’ясував автор монографи, окреслилося зростання iHTepecy Mic- 
цевого населения до Наддшпряисько! Украши та Pocii, куди по- 
чалася MirpaiuH представнигав щтел1геици, зокрема закарпатщв 
М. Балудянського, В. Кукольника, П. Лоддя та шших71.

У третьому роздш книги розглядаеться низка питань про роз- 
виток просв1тництва, бо «Програма ocb ith  i просв1Тительства , про- 
голошена револющею, знайшла свое вщображення у громадсько 
пол1тичному жито Украши»72. Так, вивчення погляд1в О. Палщина 
й д1яльиосп створеного ним гуртка у с. Погпвка дозволило А. Кова- 
ленку зробити наступний висновок: вш захоплювався прогресив- 
ними щеями доби, в яку жив, грунтовно знав подп Французько1 
цеволюцп, перекладав росШською мовою пращ Вольтера й Руссо. 
Иого, як й in ших членш «ПотвськоТ академи», непокохла пробле
ма вщставання Pocii вщ Захщно! €вропи. Тому вони схилялися 
до розумшня необхщност! проведения у шй реформ аби подола- 
ти його, вбачаючи в о с в т  «головний 3aci6 до здшснення прогре- 
су людства». Керуючись дим мотивом, сформулювали шкцативу 
«щодо засиування Харшвського ушверситету»73. Аиамз проекпв
В. Каразша дав пщстави вчеиому зробити висновок наступного 
3Micry: по-перше, у його розумшш «новий ушверситет мае служити 
засобом до лжвщаци станового подку»; по-друге, у иьому мав до- 
мшувати природиичий цикл иаук i, по-трете, ушверситет мислив- 
ся як центр «розробки украшсько! культури i науки»74.
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Останнш розди присвячувався висвггленню майже не дослщжу- 
вано! в 1СТорюграфц проблеми, а саме: ставлення французько!' гро- 
мадськосп до Украши. Вдалося вияснити, що французька державш 
дшч! цдкавилися нею з полп-ичних м1ркувань, вбачаючи потенщйно- 
го союзника у боротьб! з Роспею. Виношувалися плани оргашзацц тут 
антиросшського повстання («вщновити 1стор1ю Пугачова»), тому, не 
виключено, що на ц терени направлялися агенти75.

«Висновки» монографи вщзначаються чгегистю формулювання 
думок, сгислктю, новизною та глибиною осягнення сутносп нау- 
ково'1 проблеми. Дощльно вщзначити наступш з них:
• поди Французько? революци «були широко вщош на Укранп 1 мали 

помпний вплив на прогресивну фомадську думку, щеолопчну 
боротьбу навколо центральних проблем тогочасного сощально- 
полггичного та нащонального життя украшського народу»;

• революцшш ще! ставали в Укра!т здобутком свщомосгп настини 
дворянсько! штел1генци, посилюючи и виспупи проти кршацтва, 
свав!\ля адмшгстративно-бюрократичного апарату царизму, 
«здшснюваиого ним нащонального гноблення Украши, шдкорен- 
ня частини украшського народу феодалам Польщд та Австрй»;

• саме з настро!в «велико! весни» 90-х рогав XVIII ст., з!грптн поду
мам революци у Франци, щ ейт зв’язки ведуть до майбутнього 
руху декабристгв»76.

Отже, маемо тдстави стверджувати, що Леонщ Антонович 
став першим радянським ученим, котрий Грунтовно дослщив 
вплив Французько! революци кшця XVIII ст. на укра!нську ф омад- 
сько-пол!тичну думку.

Неоохщно зазначити також, що одним 1з важливих напрямюв 
науково! творчосп вченого виявилася проблематика ново! кггорц ев- 
ропейських кра!н, що й спрямовува\а його педагопчну д1яльшсть у 
вишах -  викладання курсу 1стори нового часу Свропи та Америки. У 
центр! уваги перебували три голоаних проблеми: Французька рево- 
лющя (масштаби Ггвпливу на громадсько-полггичне життя Украши 
нами уже висвгглено), криза феодально-кршосницьких вщносин в 
Угорщиш й пщнесення нацюнально-визвольно! боротьби угорщв юн- 
ця XVIII -  середини XIX ст. та окрем! сюжети 1сторично! полошстики.

Упродовж 60-х рр, XX ст. Л. Коваленко опублжував кш>ка ста- 
тей, присвячених окремим аспектам Французько! революци. Одна 
з них приурочувалася 175-й р1чнищ вщ п початку. У нш слушно 
гидкреслював, що «з багатьох буржуазних револющй епохи утвер- 
дження буржуазного суспь\ьного ладу саме 1789 р!к, час почат
ку буржуазно! революци у Франци, виступае визначальною в1хою 
св1тово! 1сторп». Автор правом!рно поставив пщ сум тв  1стиншсть 
тверджень окремих радянських 1сторигав, що «тби  французька ре- 
волюшя була револющею мануфактурного перюду». На його пере- 
конання, «при вивченш сощально-економ!чних передумов фран
цузько! революци слщ придиити належну увагу процесам початку 
промислового перевороту, його зв’язкам та впливам на Франщю 
кшця XVIII ст.»77. Заслугою вченого стало об’ективне вияснення пи-
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тання И хронолопчних меж. Пщдавши критищ утверджену в ра- 
дянсьгай юторюграфп думку, що «юнцем революцп став термщо- 
р1анський переворот», наголошував на тому, що вона, попри су- 
перечлши полггичш процеси, продовжувалася: «без сумшву, часи 
термщору ! Директори вщркзняються вщ попереднього п’ятир1ччя, 
осшльки револющя йшла на спад». А завершилася по/дами 18 брю- 
мера 1799 р., тобто тривала з 1789 по 1799 рр. включно78.

Опублжував також дв1 стагп про вплив поглядш Ж.-Ж. Руссо 
на сустльно-пол1тичну думку Украши. Вбачаючи у ньому «лще- 
ра» лгво! теч!! французького просвггництва, зауважував, що його 
творчють викликала суперечки серед сучасникт, яга пщсилюва- 
ли «громадське звучання його радикальних м1ркувань». З ’ясував, 
що з його творами були ознайомлеш й представники прогресивно! 
украшсько! штелЛгенцн, зокрема Я. Козельський, I. Богданович,
I. Котляревський, О. Палщин, В. Каразш та ший. Вельми щкавим 
е зроблене ним спостереження про «перегук з щеями Ж.-Ж. Руссо 
мотшмв деяких твор1в Т. Шевченка»79.

Окреме мюце у науковому доробку М. Коваленка займае ви- 
вчення 1 стори Угорщини ганця XVIII -  першо! половини XIX ст. 
Защкавлешсть щею проблематикою виникла пщ час його викла- 
дацько! роботи в Ужгородському ушверситетп 1956-1960 рр. Так, 
узяв безпосередню участь у пщготовщ колективно! монографи 
«Нариси ново! 1 новггньо! гстори Угорщини», до яко! написав 2 роз- 
д1ли: «Криза феодально-кртосницько! системи. Розвиток каштамз- 
му 1 пщнесення нащонально-визвольно! боротьби (1790-1847 рр.)» 
та «Револющя 1848-1849 рр.». Пщ час роботи над ними використав 
багату джерельну базу: подорожш записки росшських мандршни- 
ив, щоденники й спогади учасниюв револющ! 1848 р. М. Танчича й 
Ш. Петефь статистичш описи Угорського корол1вства й шии, вклю- 
чаючи архшш матер!али.

У першому з них автор основну увагу зосередив на висвггленш 
наступних проблем: вплив Французько! револющ! ганця XVIII ст. на 
угорське громадсько-полетич н е життя, республжанський I рефор- 
маторський рухи, шднесення нащонально-визвольно! боротьби у 
1815-1847 рр. Вш обгрунтував важливе теоретичне положения про 
перетворення угорського дворянства пщ впливом французьких ре- 
волюцшних щей в серйозну «опозищйну силу монархи». Проте його 
сощальш й групов! штереси виявилися сильнщшми за нащональш 
(прагнення до незалежносп), чим вдало скористався австрШський 
уряд для придушення опозищйних настро!в. I все ж, як з’ясував 
дослщник, «проблеми, виеунуп учасниками республжанського руху 
(нацюнальна незалежшсть, республжа, лжвщащя кртосного ладу, 
свобода нащональних меншин), так чи шакше займали угорське 
сусгпльство в наступш десятир1ччя I були об’ектом жорстоко! класо
во! боротьби I кривавих битв 1848-1849 рр.»80.

Яскраво описаш поди боротьби угорського дворянства з пол!- 
тикою Габсбурпв у 20-30-х рр. XIX ст. Зокрема, Грунтовно розкрито 
розгортання потужного руху за впровадження уторсько! мови у шко- 
лах й державних установах. I так трапилося, що саме питання мови
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стало «прапором боротьби за незалежмсть». Леонщ Антонович дов1в, 
що боротьба, яка точилася у Державнш ращ 1832-1836 рр., спрямо- 
вува\ася на розв’язання двох важливих для угорського сустльства 
проблем -  скасування кршацтва й досягнення незалежносп краь 
ни. Грунтовно висв1тлив д1яльшсть револющонер1В-демократ1в, зо- 
крема проанаизував програму А. Кошута, що передбачала буржуаз- 
ну перебудову угорського суспкьства. Пщводячи пщсумок, слущно 
пщкреслював, що «помилки д1яч1в угорського революцшного руху в 
нацюнальному питаиш використав Вщень, розпалюючи нацюналь- 
ну ворожнечу, 1 перш за все нацьковуючи слов’ян проти угорщв»81.

У наступному роздш аналгзуються подп розгортання револю- 
цшних подш 1848-1849 рр. в Угоргциш. Розглянувши а д  народиих 
заворушень у П еп т , селянсьга заворушення й дтльш сть Угорських 
державних збор1в, автор висловив слушне м1ркування, що геге- 
моном революцп виступала не буржуаз1я, а середне дворянство. 
Детально з’ясовано хщ революцшних вистутв упродовж березня- 
кв]тня, яга охопили вст м1ста. Не залишалися осторонь революцп й 
селяни. Встановлено, що селянський рух охопив, окр1м Угорщини, 
Трансиьвашю, Хорватпо, Словаччину й Закарпаття. Вважаемо 
справедливим зауваження вченого, що власне помилки угорсько
го уряду у нащональному питанш стали фатальними для дол! рево- 
люцй. «Угорсьгай реакцп вдалося, -  пщкреслив А. Коваленко, -  ви- 
користати хорват1в, серб1в 1 словагав безпосередньо проти рево- 
лющйно'! Угорщини, а енерпя демократ1В -  румун, закарпатських 
украшшв далеко не в повнш м1р1 спрямовувалася в штересах ре- 
волюцп»42. Намагаючись збагнути причини и поразки та шторичне 
значения, архументував наступш висновки:
• повстала Угорщина навееш 1849 р. «становила собою револю- 

щйне вогнище у Сврот», тому проти не! «ополчилися ви сили 
м1жнародно! реакцп», що об’едналися «в едииому прагиенш 
погасити останш вогш революцп в Сврош». I виконання «га- 
небно'! ролр п дущителя взяла на себе царська Рос1я;

• каппуляцш угорсько? армп поблизу В1лагоша була пщготовле- 
на внутршньою контрреволющею, на б!к яко? перейшла б!ль- 
цпсть середньомаеткового дворянства, що перетворилося пз 
руаийно1 сили революцп в ц гальмо»;

• поразка революцп надовго загальмувала сощально-еконолпч- 
ний 1 нацюнальний прогрес Угорщини;

• револющя завдала вщчутного удару по феодально-кршосниць- 
юй систем!83.

Огляд науково! спадщиии Леонща Аитоновича, присвячено '1 
вивченню заруб1жно5 1сторп, виявиться неповним, якщо про1гно- 
рувати нечисленш пращ з полошстики. Так, вш опубл1кував шль- 
ка робп\ яю торкаються вивчення бюграфп вщомого д1яча поль- 
ського нацюналъно-визвольного руху Я. Домбровського. З ’ясував, 
що той належав «до та ! безпомюно! шляхти, для яко! единим 
джерелом юнуваиня була служба». Навчаючись у ПетербурзькШ 
Академп генерального щтабу, встановив зв’я?ки з «революцшно- 
демократичними групами поляшв» (1. Огризком, 3. Сераковським й
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ш.). Одержавши призначення для проходження служби у Варшава 
тут 1862 р. увшшов до кер1внидтва таемного Центрального нацю- 
нального ком1тету. Вш обстоював ще! дощльност] переда'-» земл1 до 
рук селянських громад, а також визнання права украшського на- 
роду на самовизначення, вйступаючи таким чином проти вщнов- 
лення незалежносп Польио у кордонах 1772 р. У серпн! 1862 р. 
його арештували й суд витс вирок -  15 рогав каторги, вщ яко
то врятувала втеча84. До «Радянсько! енциклопеди !сторн Украши» 
шдготував нарие про С. Ворцеля, котрий взяв участь у польському 
повстанш 1830-1831 рр. й був депутатом повстанського Сейму вщ 
Волиш. ГИсля придушення цього виступу став одним !з щеолопв 
л1вого крила польсько! емцраци, керував такими демократичним 
оргашзаидями як «Люд польський», *Об’еднання» та «Демократичне 
товариство». Високо оцшював Колйвщину як народний рух85.

Як нами уже зазначалося, Леонщ Антонович вдаграв важли- 
ву роль в оргатзащйному оформленга краезнавчого руху на тере- 
нах Хмельницько! област! Воднораз немае жодних пщетав недо- 
ощнювати значимост! його творчого доробку у розвитку !сторич- 
ного краезнавства (репональноУ !стори) Под1лля й Волиш. Входив 
до складу оргкомп^етпв 1-У-о! Подш>ських краезнавчих конферен- 
цш. 1966 р. побачила евгг брошура «Гзяслав- (пригадаймо, пер- 
шою прадею автора з краезнавства став нарие 1951 р. з 1 сто ри 
Житомира). У Н1Й змалював цшену панораму !сторн м1ста з чаав  
його виникнення ! до середини 60-х рр. XX ст., тобто тогочасно- 
го сьошдення. Заслугою вченого стала подача ним р1зних погля- 
д!в дослщниюв на час появи м!ста. Як промовляе зм!ст розмфко- 
вувань автора, сам вш ехилявея до версп про його заенування у 
друпй половин! XII ст. князем 1зяславом Мстиславовичем по теч!!' 
р. Гуска б1ля сучасного села Городище, а шеля зруйнування 1241 р. 
монголами м!сто уже вщроджу еться на р. Горинь, де перебувае ! 
ниш86. У доб! еередньов!ччя видкяе час його входження до складу 
Галицько-Волинського княз!вства (друга половина XIII ст.) та пе- 
ретворення у типове «власницьке» м1сто (друга половина XV ст.)87.

Дослщник елушно вид1ляе в !стори 1зяслава перюд першо! по
ловини й середини XVII ст. Встановлено, що у цей час вш належав 
до найбшьших мют Волин! (за даними подимного ресстру 1629 р., 
у ньому нал1чувалося 875 дим!в) ! швидко розвивався як торгово- 
ремюничий центр округи. Тут проходили щотижнев! торги та р!ч- 
н! ярмарки. Шдкреслюючи !снування нацюнально-релшйних утис- 
и в  укра!нського православного населения, Л. Коваленко у св!тл! 
тогочасних концептуальних засад «Тез про 300-р1ччя возз’еднання 
Украши з Рос!ею» вкрай негативно ощнював д!яльшсть княз!в 
Заславських: «1зяславський замок -  типове гн!здо розбШнигав, 
звщки Заславсьш зд!йснювали наскоки на сво!х же суспдш феода- 
л1в, а  головне, грабували селян»88. Вщзначивши факт участ! !зяс- 
лавських м!щан у Визвольшй в!йн!, А. Коваленко звернув увагу на 
трапчт  наслщки военних дШ та епщемШ, що супроводжували !х, 
для м!ста. Воююч! сторони, пщкреслював вш, «взаемно винищили 
чимало груп населения м!ста (поляюв, укра!нц!в, евре!в). Б!льщ!сть
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буд1вель мпдан 1 селян 1зяслава була спалена. В 1652 р. в мкгп лю- 
тувала епщем1я чуми. 1зяслав належав до тих мгст Волиш, що особ- 
ливо зазнали лиха у т1 роки. Населения р1зко зменшуеться. Уже в 
1650 р. в мют! лишався 301 дим, а в 1653 р. -  лише 45»84.

На початку 70-х рр. XVII ст. власниками м1ста стали княз1 
Сангушки, котри аби уникнути переселення м^щан на терени Подалля, 
на початку XVIII ст. проголосили «свободи» для нових мешканщв 
1зяслава. 1754 р. король дарував йому магдебурзьке право. Проте оч!- 
куваного пщнесення ремюничого виробництва й торпвл1 не спосте- 
р1га\ося внаслщок посилення феодального гноблення мкцан { селян 
передмктя (останш змушеш були виконувати трьохденну панщину). 
1сторик зробив наступний обгрунтований висновок: у ганщ XVIII ст. 
«мкто виразно деградувало в господарському вщношенш. Перепис 
1797 р. засвщчив, що у ньому проживало -пльки 11 ковал1в, 3 шгаря- 
ники, 27 винокур1в та 4 мельники (1 це на 4566 остб)90.

1.3 входженням до складу Росп 1зяслав став центром повь 
ту, а вщтак у ньому почали функцюнувати вщповщш державш 
установи, хо.ча продовжував залишатися у володшш Сангушшв. 
Упродовж першо! половини XIX ст., як з’ясував дослщник, повол1, 
але все ж зростала чисельшсть жител1в (у 1861 р. вона становила 
уже 8039 оспб). У ньому д1яла суконна мануфактура, функцюнува- 
ло 10 майстерень, працював 351 ремюник91. Реформи 60-70-х рр.
XIX ст. посприяли його розвитку. Вщкриваеться зал1знична стан- 
ц!я, з’являються перцп невеличга фабрики, зникають середньо- 
В1чш винокурш тощо. I все ж економ1чне життя мюта вщстава- 
ло вщ р1вня розвитку сусщшх Шепет1вки й Славути. Явно перева- 
жав аграрний сектор, який представляли 600 селянських господа- 
р!в, !УНщани й селяни взяли участьу революцшних под1ях 1905 р., 
зокрема звкьнили ув’язнених мешканщв с. Путринець, страйкува- 
ли. Наступного року вперше взяли участь у вщзначенш 1 травня 92

Поди 1917-1920 рр., зрозумко, висвгелювалися автором скр1зь 
призму шнуючих щеолопчно-теоретичних постулата. А вщтак чор- 
ною фарбою змальовувалися подц нацюнально-визвольних змагань 
укра1нц1в за незалежшсть, д!яльшсть Центра\ьно! Ради, Гетьманату 
й Директор!!. Звюно, також, що щеаизувалася «револющйна д1яль- 
шстъ» комушспв. Правда, Л. Коваленко наважився вказати на не- 
дол1ки у Д1яльносп утвореного влгтку 1919 р. повп-виконкому: по- 
стшш сть в утворенш радгоств, «що не могло не ускладнити вза- 
емин з1 селянством». Також, описуючи усп!хи соц1аллстичних пе- 
ретворень, обережно натякнув на репресивш заходи влади, поси- 
лаючись на посганову райкому парти (1932 р,), в якш зазначалося 
«про незаконш арешти 1 обшуки та побиття фомадян»93. Грунтовно 
розкрито щяльшсть комутстичного пщпиля у роки Друго! свггово! 
вшни й оволодшня м1стом пщроздиами радянсько! арми 5 берез- 
ня 1944 р. Повоенний перюд розвитку м1ста з’ясовано схематич
но -  ува'у звернено т!льки на в]хов1 для нього подц44.

Даний нарие мав важливе не т1льки тзнавальне, але й нау- 
кове значения у сфер1 репонально! юторп, бо давав цЬисне уяв- 
ленгш про минуле типового районного мюта, а вщтак м д  слугу-
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вати своерщним взфцем для написания поселень такого типу. I 
вчасно! Бо в УкраУт розпочиналася пУдготовка фундаментально- 
го видання «1стор1я м1ст 1 см УРСР». I Леонщ Антонович актив- 
но включився у цю вкрай важливу, але дуже складну роботу. 
Упродовж 1966-1971 рр. виконував обов’язки одного 13 редакто- 
р1в тому «Хмельницька область», сповна проявляючи «свш науко- 
вий талант, органУзаторсъга зд!бност1 у роботУ з авторським колек- 
тивом та краезнавцями»95. Окр1м цього плщно займався написан- 
ням нариав про 1зяслав, Бь\огородку та Кам’янець-Под1льський. 
Попри те, що в нього уже Уснувала публжаидя про 1зяслав, Усторик 
вшс до його змУсту низку доповнень 1 змУн. Наприклад, струню- 
шою стала структура вигляду матерУалу з епохи середньовУччя мю- 
та, уточнюсться чисельшсть ремУснигав 1 перекупниюв на 1629 р., 
забираеться з тексту характеристика замку Заславських як «ти- 
пового ппзда розбшникш», уточнюсться статус мкгга у 90-х рр. 
XVIII ст., доповнюються дан! щодо торпвлУ м1щан та Ух чисельнос - 
тУ у середиш XIX ст. З ’явилися нов1 даш про утвердження б^ль- 
шовицькоУ влади у 1918-1920 рр., життя модан у роки шмецькоУ 
окупаци, конкретизовано перейг боУв за 1зяслав у березш 1944 р., 
заповнюеться лакуна про його розвиток у 50-х -  60-х рр. тощо96.

У ствавторствУ з А. Мамалигою автор пщготував нарие про 
с. БУлогородку 1зяславського району. Вони з’ясували, що перша 
згадка про поселения припадае на 1450 р. Вдалося Ум також ви- 
яснити повинност! тяглих 1 нашвтяглих селян у XVI ст. Зазнавало 
село й татарських напа/цв, внаслщок одного з них (1618 р.) вияви- 
лося знищеним. Не обУйшли його й трапчга под1У середини й дру- 
гоУ половини XVII ст. ДослУдники вияенили, що наприкшщ цього ж 
столггтя поселения стае мютечком У на початку XVIII ст. потрапляе 
до володшь уже згадуваних вище СангушкУв. У ньому функщону- 
вало 2 фшьварки, а мпдани У селяни виконували 3-х денну панщи- 
ну. Входження до складу РосУУ не внесло позитивних змУн у життя 
мешканцУв, а реформа 1861 р. не припинила процесу здрУбнення 
селянських господарств, зростання питомоУ ваги безганних селян. 
Тому взяли активну участь у револющйних под1ях 1905 р.97.

Грунтовио розкрито утвердження радянськоУ влади, сощалю- 
тичних перетворень у 20-30-тУ роки (створення оргашв влади та 
Ух функщонування, партУйного осередку, колективУзацУУ, внаель 
док яко! виникло три колгоспи тощо). ВУцзначено факт руйнуван- 
ня села окупантами перед вУцступом (1944 р.) та розстръ\ ними 
49 осхб98. Детально висвУтлено повоенну УсторУю БУлогородки, при- 
чому змальовувалася вона, як У всУ подУбнУ нариси, вУдповУдно до 
тогочасних методолопчних засад, що неухильно вимагали зобра- 
жувати лише уешхи розбудови сощалУзму У комунУзму, себто тво
рения лакованого (щеального) образу. В силу чого завищувалися 
успУхи у збор1 урожаУв, тваринництвУ, мехашзацУУ виробництва, 
житловому бущвництвУ, здобутшв у сферах медицини, культу- 
ри, освУти тощо. А реальнУ проблеми, що стали уже очевидними у 
друпй половинУ 60-х рр., недолУки У прорахунки, факти практики 
«окозамилювання» замовчувалися".
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Сам е А. Коваленко очолив групу науковщв (М. Александра,
I. Винокур та iH. - всього 5 oci6), яка ма\а працювати над створен- 
ням нарису про Кам’янець-Под1льський. Осюльки доробок кожно- 
го з них визначити неможливо (про це не мае даних у б!блюгра- 
ф1ЧНОму опис! npauij, припускаемо, що Аеошд Антонович безпосе- 
редньо займався (разом i3 I. Винокуром) з ’ясуванням середньов1ч- 
Hoi та ранньомодерно'1 icTopi'i М1ста. Автори довели тяглють засе
ления його терешв племенами Чершшвсько! культури (II-V ст. н.е.) 
та юнування давньоруського (ниш можемо сказати -  давньоукра- 
шського) городища XI-XIII ст. Висловлюва\ася думка (дискусшно- 
го характеру) про п^ретворення гснуючого поселения «у феодальне 
мюто»100. Вперше в юторюграфи, опираючись на 3i6para археоло- 
п ч т  пам’ятки, вчеш обгрунтували думку, що споруджена в остан- 
шй третиш XVI ст. фортеця, постала «на Micui укртлень, що юну- 
вали ще до монголо-татарсько! навали». На жаль, пщ впливом домь 
нуючиху радянськщ юторюграфи погляд1в, явно недооцшювалася 
ними значим!сть для функцюнування середньов1чного Кам’янця 
отриманого иим у 1374 р. Магдебурзького права101.

Сильною стороною npaui е показ основних Bix розвитку 3-х 
мюьких громад (украднсько!, в1рменсько! та польсько!), ремесел i тор- 
пвл1, боротьби Польсько1 Корони i Великото княз1вства Литовського 
за володшня Захщним Под1ллям та Кам’янцем~Подкъським, що за- 
вершилася перемогою першо! з них у 30-х pp. XV ст. Вщзначено пе- 
ребудову фортеш !. Претвичем, зведення у 20-50-х pp. XVI ст. гщ- 
ротехшчних споруд, пов’язаних з Руською i Польською брамами, що 
мали шлюзи для регулювання р1вня води у каньйош. Щкавими ви- 
глядали дага про юнування у 1570 р. у Кам’янщ 614 дерев’яних та 
30-ти дво- й триповерхових кам’яних будингав, у яких проживало 
понад 3 тис. oci6. Про високий р1вень розвитку ремесл промовляло 
функдюнування 16 uexie, яю об’еднували бл. 300 ремюнигав. Не ви- 
падково Micro славилося як дентр ремюничого учшвства (щороку на 
навчання сюди прибували y4Hi з-понад 100 поселень)102.

Фрагментаршше висв 1Тлено icropiio Кам’янця середини XVII- 
XVIII ст. Слушно вщзначено наявшсть надюнально-релтйних 
утисшв представниюв украшсько! громади (1670 р. скасовуеться 
Ti самостшшсть). Вщзначено спроби украшського вшська пщ про- 
водом Б. Хмельнидького оволодп'и ним у 1652 i 1655 рр. Не обш- 
дений мовчанкою i той факт, що у друпй половиш XVII ст. мюто 
занепадае, зменшуеться чисельшсть населения, скорочу.ються ре- 
мюниче виробнидтво й обсяги TopriBAi. Проте автори помилково 
поклали вщповщальшсть за ui негативш процеси лише на турець- 
ку сторону (нагадаемо, що восени 1672 р. укладаеться Бучацький 
доидар, за яким Кам’янець разрм з Подьчьським воеводством 
увшшов до складу Туреччини. -  Авт.). Адже военш дн велися з 
обох CTopiH i noAbCbKi корогви, блокуючи MicTo, неодноразово розо- 
ряли околищ, а вщтак також несли вщповщальшсть за його де- 
градащю. Помггно менща увага придкена висвгтленню розви
тку Кам’янця у XVIII -  першш половиш XIX ст. Згадано про пе- 
ребування у ньому декабриста В. Раевського, знаного бушчвника
У. Кармалкжа, Т. Шевченка, С. Руданського й А. Свидницького103.
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Розкрито процес розбудови мкта у другш половин} XIX -  по- 
чатку XX ст. (з’явилося Нове Micro, зв’язане 3i Старим мостом че- 
рез р. Смотрич), розвиток ремесл, промислового вйробництва й 
TopriBAi. 1913 р. у ньому уже д1яло 28 пщприемств напшкустар
шо го типу, де трудилося 200 ociß, та 312 ремюничих майстерень, в 
яких працювало 880 ociö. I все ж, попри те, що Кам’янець був ден- 
тром Подиьсько! губернп, за ршнем розвитку промисловосгп й тор- 
riBAi займав у шй лише четверте мюце (теля Вшнищ, Проскурова 
й Дунаевець). Правда, у сферах культури й освгги мав earoMi здо- 
бутки. Так, у ньому /дяли 8 середшх навчальних закладав, 5 учи- 
лищ, 6 церковно-параф1яльних шюл, 4 б1блютеки, театр, 3 клуби104.

Кидаеться у Bi4i занадто велика увага автор1в до з’ясування 
революцШного руху, очолюваного бкьшовиками, сощальних ви- 
cryn iB  робтш кш  при одночасному очорненню й замовчуван- 
Hi poAi MicTa у под1ях нацюнально-визвольних змагань 1917- 
1921 рр., зокрема перебування у статус! столиш УНР, вщкриття i 
фу н к ц i о ну в а н ня у ньому першого власне укра!нського державно- 
го ушверситету тощо. Детально розкрито процес утвердження тут 
радянсько! влади, проведения сощалютичних перетворень, пере
бування пщ шмецькою окупащею, здобутки економ1чного, coni- 
ального й культурного розвитку у 50-60-х pp. XX ст.105 I все ж, 
незважаючи на назваш недолши й iHlui norpiuiHOCTi, цей нарие 
став першим у радянськш юторюграфп Кам’янця-Под1льського 
дослщженням, в яко му подавалася цшена картина буття MicTa 
вщ його витогав i до початку 70-х pp. XX ст.

А. Коваленко взяв участь i в робот1 Друго! По/лльсько! icTo- 
рико-краезнавчо! конференцп (1967), присвятивши виступ ана- 
л1зу подш Коли в щи ни на ПодЬш. У сгпвавторств1 з О. Наумцем 
Bin був опублшований у Г! «Матер1алах», що побачили CBiT нас- 
тупного року. У ньому справедливо пщкреслював той факт, що 
Коливщина -  це «велике народне повстання», а не етзод  гайда- 
мацького руху. Наводилися д а т  про участь подолян у повстант  
1768 р., називалися привита деяких з них. Висловлювалося ць 
каве спостереження, що «наймит Галайда з поеми Т.Г. Шевченка 
«Гайдамаки» не лише л1тературний образ, а й юторичний тип, так 
вдало вщзначений Шевченком-юториком»106.

Насамшнець зробимо спробу пунктирно окреслити головн1ш1 
пщсумки життя i /цяльносп Леонща Антоновича Коваленка, 
визначити прикметш риси його особистостг

I. BiH належав до тото поколшня украшеьких учених i педа- 
гопв, на долю котрих випало пережити yci страхйття комушетич- 
ного тоталггаризму, включаючи Голодомор й подп Друго! c b ito b o ! 
вшни. Як i öiAbmicTb i3 тих, хто щиро любив Украшу, не сприймав 
Hi серцем, Hi розумом влади, яка безжально розчавлювала все, що 
торкалося сфери украшетва й укра!нського патрютизму, душила 
у зародку наймешш прояви свободи особистосп, коли вони вихо- 
дили за меж!, дозволега офщШною щеолопею.

II. BiH не став борцем супроти системи (ними були одинищ), 
а вщтак не входив до безсмертно! когорти дисидеттв-патрютш.
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Воднораз, 1 це дуже важливо за тих обставин, коли потрапив пщ 
коток щеолопчного цькування, не перетворився у и прислужника. 
Це правда, що одержана вщ не? «чорна м!тка» поселила назавжди у 
йрго дуид вщчуття страху, яке спонукало час вщ часу й ти  на комп- 
ромкги, 1до суперечили його сумлшню 1 переконанням, 1 на я*а б ш- 
коли не наважився у нормальнш атмосфер! побутового й суспкь- 
ного життя. Проте правдою е 4 те, що Леонщ Антонович так 1 не 
зржся СВ01Х погляд1в, за я и  постраждав, а заховав 1х дуже глибоко 
у дуид Й серщ. Школи не приховував поваги до Украши та п ми- 
нулого, не запоб1гав перед владою (пщ р1зними приводами вщмов- 
лявся в ц  пропозицш вступити до лав КПРС), не став кар’еристом, 
не озлобився, а завжди залишався, попри складнодц свого харак- 
теру, порядною, доброю, чуйною, виваженою 1 мудрою Людиною. 
Поза сумшвом, належав до Т1& плеяди украшсько! штелагенцн, ко- 
тра мовчазно сп1в1снувала, а не сп1впрацюва\а з чужим для а свь 
тоглядних 1 ментальних засад режимом. I дя п мовчазшсть не була 
проявом байдужосп до дол! Батьгавщини, вона слугувала едино 
можливою легальною формою протесту проти юнуючих порядгав.

III. Змушений прадювати у провтдш них м!стах, як! не мог
ли бути центрами науки, все ж зум!в досягти найвищих вершин 
фахового професюнал1зму, а вщтак заслужити визнання й пова- 
гу серед учених всьош СРСР.

IV. Зосередивщись на дослщженш р1зномаштних аспекпв 
украшсько!' юторюграфи, вш став першим вченим, котрий спро- 
м^ся реконструювати цшсну панораму Г! розвитку упродовж кш- 
дя XVIII -  початку XX ст. Попри в а  юнуюч! огр!хи й помилки в 
оцшках творчого доробку суб’ект1в !сторюграф!чного продесу (зу- 
мовлених переважно хибними засадами дом 1нуючо'1 марксистсько- 
леншсько'! методологп шструментарда проведения наукових досль 
джень), автор окреслив (часто вперше) значим!сть \ мюде кожного 
з них у з’ясуванш минулого Украши. Саме йому належить заслуга 
у закладенш пщмурку з’ясування продесу становлення 1 розвитку 
демократичних течш украшсько'! юторюграф!!'.

V. У жодному випадку не можна днорувати доробку вченого 
у започаткуванш нових напрямюв !сторюграф!чних дослщжень. 
Адже, по суп, саме А. Коваленко став одним 13 иищатор!в вивчен- 
ня проблематики !стор!1 слов’янських народ!в в украшськш юто- 
рюграфи к!ндя XVIII -  першо! половини XIX ст. Вш порушив пи
тания стану з ’ясування проблем всесв!тньо!' гстори в украшськШ 
кторюграфц друго! половини XIX -  початку XX ст.

VI. Вагомим виявися вклад вченого й у вивчення !стори 
Украши. В!н започаткував ! Грунтовно висвиглив проблему впли- 
ву щей Франдузько'! революци на розвиток полтгчног свщомосп 
украшсько'! громадськост!. Глибоко (як на той час) дослцщв погляди
В. Капюста, I. Котляревського, В. Каразша, О. Палщина й ш. ос!б, 
намагаючись об’ективно розкрити як !х сильн!, так ! слабга сторони.

VII. Важливе значения мали його науков! студи у сфер1 ре- 
гюнально!' юторн. Вони започаткували вщродження !сторичного 
краезнавства на Ж итомирщит, Волин! й Под!лл!. Важко пере-
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оцшити значимкть зусиль вченого в оргашзацшному оформлен ш 
краезнавчого руху на Подь\л1.

VIII. Яскраво виражений талант ученого оргашчно поеднав- 
ся в ocoÖi Леонща Антоновича з талантом педагога. Розроблеш 
лек щ й ш  курси вщзначалися глибиною змюту, новизною, ясшс- 
тю м!ркувань, виважешстю й аргументовашстю висновюв. Як 
лектор, ум!ло володш студентською ay/uiropicro, лекцп читав до- 
хщливо, винятково украшською мовою, час вщ часу пересипаю- 
чи оповщь щкавими фактами, дотепами, прис,*лв’ями, притчами. 
Усвщомлюючи важливють методичното забезпечення навчаль- 
ного процесу, першим на кторичному факультет1 Кам’янець- 
Подкьського педшституту вдався до розробок поабнигав i мето- 
дичних порад. 3 його легко! руки започатковуеться написания 
кращими студентами дипломних poöiT.

IX. Ставши одним i3 фундатор1в 1сторичного факультету (по- 
ряд з деканом А. Копиловим та завкафедри icTopii' СРСР i УРСР
I. Винокуром), Bin вдаграв вир!шальну роль у формуванш атмос
фери культу науки, поваги до особистост1, доброзичливосп, демо
кратичност! взаемин, пол!тичного л1берал1зму. Батькшська oniKa 
«дща Леонща» обдарованих студег-тв i молодих викладач1в вщкри- 
ла шляху науку десяткам ociö , забезпечила високий творчий потен- 
щал колективу юторичного факультету, який з часом перетворив- 
ся в один i3 найкращих факультето гуман1тарних вишлв Украши.

Прим1тки:
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(to Leonid Antonovych Kovalenko’s 1 10th birthday)

The author shows in the article the basic stages o f  life and creative 
way o f the known Ukrainian historian L.A. Kovalenko. His scientific 
achievements and pedagogical activity in Kamianets-Podilskyi peda
gogical institute is examined. Authors also analyses in detail mono
graphs, study textbooks and articles o f hero o f an anniversary.
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ПОДВИЖНИК
(к 110-летию со дня рождения Леонида Антоноеича Коеаленка)

В статье раскръшаются основнме веки жизни и творческий 
путь известного украинского историка А.А. Коваленка, рассматри- 
ваются его педагогическая деятельностъ в Каменец-Подолъском 
педагогическом институте, научньш достижения. Подробно про- 
анализировань1 монографии, учебника и статъи юбиляра.

Ключевгле слова: Коваленко Леонид Антонович, историк, 
историография, травля, педагог, профессор, кафедра, универси
тет, публицистика.
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Олександр Завальнюк
(Кам’янецъ-Поди1ъсъкий)

Л. А. КОВАЛЕНКО: ТАЛАНТ ВЧЕНОГО -  НАУЦ1 Й ЛЮДЯМ 
(до 110-р1ччя siA дня народження)

Висвтпюютъся окре.т питання науково-педагоячног i громад- 
ськоУ disuibHocmi, людського потенцьалу eidoMoeo вченого, ттелек- 
туала, гуманкта, доктора iсторичних наук, професора, завгду- 
вача кафедри всесвипньоУ icmopiï Ксш’янецъ-Под1льського дер- 
жавного педагоячного тституту, улюбленця багатъох поколтъ 
cmydeHrnie-icmopuKie -  Леотда Антоновича Коваленка.

K/itoHoei слова: Леошд Антонович Коваленко, icmopwinuù фа- 
культет, кафедра всесвтнъоУ icmopiï, науково-достдний процес, 
академгчш лекци, студентська молодъ, виховна робота.

Кожна сучасна штелагентна, гарно оамчена людина неминуче 
усвщомлюе великий / виркцальний вплив на формування ïï свггогля- 
ду, професшних i моральних якостей, а також життево! дол} людей, 
яга, за волею обставин, стали учителями, наставниками, старшими 
товаришами, провщниками у  майбутне. Про pi3Hi за тривалгстю i 
зм1стом 3ycrpi4i та контакти, незамшне спь\кування та бь\ьш-менш 
систематичну ствпрацю  з ними, вщ яко! йшли сильга 1мпульси для 
власного штелектуального росту, духовного збагачення, вироблення 
смшших творчих плашв, нарештг, у великш Mipi забезпечили nepuri, 
найбмъш важга i складш кроки з ïx поступово'1 реамзаци, можна го- 
ворити як про вкрай необмдш, доленосш, спричинеш незбагненими, 
але такими необхщними i благодатними силами, що рухають люд- 
ство, вибудовують траекторто його близького i далекого майбутнього.

У контекси цих суджень is власно? пам’я"П виринае унжальний, 
незабутнШ образ велично!, добропорядно?, гуманно!, розумно’1 i вщ- 
даноГ украшству людини, яка незламним i притягальним стрижнем 
свого багатовим1рного активного життя обрала служшня людям, ic- 
торичшй науцд й о св т , вишев1, який став для нього другим, вели- 
ким i комфортним, домом, де його щиро любили, поважали, щнува- 
ли за умшня вислухати, готовтсть допомагати i мoлoдi, i старшим. 
Це -  Леонщ Антонович Коваленко (1907-1985), доктор 1сторичних 
наук, професор, завщувач кафедри загально? icropiï Кам’янець- 
Подмьського державного педагопчного щституту.

Про життевий i професшний шлях цього д^яча вщомо чимало. 
У зв’язку з його 60-р1ччям (1967) на це активно вщгукнулася газета 
Кам’янець-Под1льського педшституту, вмютивши замггки колег та 
зв1т про вщзначення ювкею. Авторитетний «Украшський 1сторичний 
журнал» опубл1кував статтю доцента I.C. Винокура i О.Д. Степенка 
про вченого1. У 1968-1970 pp. зам тш  про А.А. Коваленка з’явилися 
у бюб1блюграф]чних довщниках «Учеш вуз1в Украшсько1 PCP» i «Ис- 
торики-слависть1 СССР», а також у «Радянсьюй енциклопедп icropi'i 
Украши» (в останньому виданш помилково стверджувалось, що вш 
очолюе кафедру icTopiï Украши. Насправдд, вона з’явилася у вици 
лише 1990 року)2.
4 0  Олександр Завальнюк, 2017
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Ут1м справжнш дослщницький İHTepec до зазначенся поста-п ви- 
явили у добу незалежно!' Украши: до 85-pİ44H вщ дня його народжен- 
ня (1992) професор М.Г. Кукурудзяк3 виголосив доповщь на 12-й BİH- 
ницький обласшй Усторико-краезнавчш конференцп, а доцент 
Б.А. Кругляк4 -  ще одну -  на II-ifi репональнШ науковш конферен- 
цй' »Велика Волинь» у Луцьку; наступного року про вченого як крае- 
знавця опублжував заштку Л.В. Баженов5, а з нагоди 90-р1ччя вче
ного (1997) вийшла низка щкавих розвщок icropHKİB А.О. Копилова6, 
М.Г. Кукурудзяка7, П.Ф. Щербини8, Л.В. Баженова’, А.Г. Фшнюка10, 
Б.А. Кругляка11, А.О. Гуменюка12, Б.М. Кушгара13, А.П. Гавришука’\
С.О. Борисевича15,О.К. Котошй, M.I. А\ещенка i В.П. Заборовського!7, 
у яких окреслено pİ3HOMaHİTHi аспекти ддяльносп вченого: наукову, 
зокрема кггорюграф] ч ну й джерелознавчу, ос в İt н ьо - ви клададь ку, 
громадську та гуматтарну складовх. У цей же час 1м’я вченого при- 
красило довщков1 видання 1нституту icTOpiî Украши НАН Укра1ни i 
Закарпаття18. До 85-р1ччя з часу заснування Кам’янецъ-Подiльського 
державного ушверситету (2003) Грунтовну синтетичну статтю про 
A.A. Коваленка опублУкував А.Г. Фкшюк ,ч, наголосивши, що вчений 
«вщзначався свгглим розумом, великою ерудищею та штелУгентшстю, 
великою працелюбшстю, невичерпною енерпею, безкорисливютю та 
проникненням любов’ю до людей i îx долЬ, «ушв безпомилково вияв- 
ляти талановитих викладач1в, учитемв й обдарованих студента»20. А 
у 2007 р. найголовншя вщомосп про нього подала уткальна десяти- 
томна «Енциклопедия icropİH Украши»21.

Але найбкьший внесок у з’ясування poAİ вченого щодо роз- 
витку icTopuHHoi науки в УкраМ  у 1940-1980-х рр., становлення 
i зростання i етерично! ocbİth в Подкьському perioHİ, т д  готов ку 
науково-шторичних i педагопчних кадргв зробили два büiomİ док
тори шторичних наук, професори -  С.А. Копилов i B.C. Степанков -  
у свохй спешальнш монографп «Аеонщ Коваленко: вчений, педагог, 
особисгпсть», видашй до 100-р1ччя вщ його дня народження22.

На цьому штерес до nocTari юторика не вичерпався. Вщомо, 
що науковий спадок вченого, İh m i важлив1 аспекти вже защкави- 
ли одного İ3 молодих под1льських дослщнигав, який взявся за вико- 
нання присвячено!' A.A. Коваленку дисертацшно! роботи на здобут- 
тя наукового ступеня кандидата юторичних наук. Однак, попри 
чималий, уже введений у науковий o6ir матер1а\, зокрема i мемуар- 
ного характеру, чимало факпв, штрих1в i вщтшкхв, пов’язаних з 
шею непереачною особистютю, яга нще не зафжсоваш. залиша- 
ються ще невщомими, збер1гаються у «фондах» усно! icropii, яю, на 
жаль, щороку зменшуються через втрату ф!зичних носпв. Тож вар- 
то не припиняти роботи İ3 накопичення свщчень про вченого, бо, 
наприклад, İ3 65 випускниюв гсторичного факультету (денна фор
ма навчання) 1972 року 17 вже гашли İ3 життя, так i не зум!вши 
опубл1кувати про нього cboî суб’ективш враження. Не краща си- 
туащя İ3 колишшми колегами A.A. Коваленка. У р1зний час (теля 
1985 року) не стало щонайменше 50 вчених р1зних спещальностей, 
яга працювали з ним у К ам ’я н ui - П од İAbc ько му i могли багато щка- 
вого розпов!сти про невщом) чи маловщом1 стор1нки його бюгра-
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фп, додати до цього образу чимало сутшсних рис. Настав час за- 
фжс^йатй н^йщош, але реальш факти про мою творчу сгавпрацю 
з вчешш, до якого завжди ставився з тдвшценим тететом, щи- 
рою синтською любов’ю. 3 метром познайомився у  перший. день 
свое! студентсько! бюграфп - 1 вересия 1968 р., коли вш, як най- 
биьш авторитетний 1 досвщчений на 1сторичному факультет!, про- 
читав нам, першокурсникам, лекшю з1 вступу до спещальностй 
Випромшював спокш, виважешсть, професюнал1зм. Про ютор1ю 
як об’ект 1 науку говорив зрозум1ло 1 переконливо, даючи нам пер
ца щнш аз и щодо розумшня мети, завдань 1 значения гсторично! 
науки, об’ективного вщображення нею багатогранного 1сторично- 
го процесу взагал! Не проминув 1 нашо! майбутньо! професп учи
теля ютсрп та суспгльствознавства; висловлювався чггко, зрозумь 
ло, без пафосу (це тдтверджують 1 мо! однокурсники), зутшняю- 
чись на п основних рисах 1 наголошуючи на величезшй рол! вчите- 
ля у житт] суспь\ьства, тдростаючих поколшь.

Шсля лекцп задав вченому запитания, що стосувалося його 
науково- педагопчно! д1яльнос'п, на що вш якось загадково вщпов1в: 
«Про де д1зна€теся на третьому курст». Довелося роздумувати над 
тим, що приховус цей поважний, професшно обдарований викла- 
дач (меш 1 на думку не спадало, що ця тема для нього е важкою 1 бо- 
лючою, адже у свш час був звинувачений комунгстичною владою в 
украшському «буржуазному» нацдонал1змь вимушено змшював мгс- 
це роботи -  В1д Киева до Ужгорода. I лише у Кам’янш-Под1\ьському 
«оав» бьльш як на два десятилптя, яга були останшми в його жит- 
тР ). Незабаром «студентсъкий телеграф» надав нам довщки про 
кожного наставника 1, зокрема, А.А. Коваленка. Вщгуки старшо- 
курсниюв, яга стосувалися цього професора, були оптимктичними, 
одними з найкращих -  простий, неквапливий, без прикрих амбшдй, 
«сильно пщкований» як науковець, школи не кривдить студен-пв, 
б1льше того, шод1 допомагае \'м матер1ально. Таю ощнки, як пот1м 
ми переконались, були справедливими, хоча 1 неповними.

Третьокурсником щлий академ4чний рж слухав лекцп Л.А. Ко
валенка з ново! гсторн кра!н €вропи 1 Америки. У а  ми залюбки за- 
глиблюв;>.лись у ретельно пццбраний 1 Грунтовно осмислений про- 
фесором лекцшний матер1ал, який виносив на наш суд розм1ре- 
ним, але не сильним, голосом. Конструкшя його кожно! науково! 
за змгстрм лекци була сильною, надшною, переконливою, доказо- 
вою, вибудовувалась з иикористанням як документально!, так й ю- 
торюгра<{)1чно1 складових, у незаперечному причинно-наслщковому 
зв’язку, з виваженими приюнцевими висновками. Десятки вщомих 
европейських 1СТоричних постатей вш оцшював вщповщно до 1х 
обективното внеску, зробленого, наприклад, у ход1 конкретних ре- 
волюцш (Англшська, французьга, Австршська та ш.), забезпечення 
становлення парламентсько! демократи чи надйного збройного за- 
хисту сво1х краш -  то як незаперечних л!дер1в, видатних полп-июв 
чи просто безталанних, у ягайсь м1р1 недолугих, д1яч!в.

Леошд Антонович ум1в привернути увагу студент1в до склад- 
них теоретичних питань, роз’яснював вживаний ним термшолопч-
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ний апарат, для тдтримки штересу до теми, що вивчалася, нерщ- 
ко використовував заготовлет суго науков} 1 розвивальш щкавин- 
ки, дотепний гумор, що устм нам подобалося i запам’ятовувалося 
на довп роки (за це професор отримував вщ вдячно! аудитори, 
умовно кажучи, дoдaткoвi рейтингов! бали, хоча офшшного рей- 
тингування якосп прац}, особистостей самих виклада1пв тод1 не 
практикували). На перерв1 теля завершення заняття найбЬьш до- 
питлив1 з нас обступали професора, який не встигав вщшти вщ 
кафедри, засипали р1зними запитаннями, на яю вш охоче вщпо- 
вщав, радиочи, що пробудив штерес до теми лекгш. 1нод} пропо- 
нував пройтися з ним вщ аудитори №24, де вщбувалися нани за
няття, до лекторськоТ имнати (якихось 8-10 метр1в), 1, повкьно ру- 
хаючись з жовтим шгаряним портфелем 1 лижною палицею, на 
яку опирався, продовжував вщповщати на поставлене запитания, 
привертаючи увагу тих, хто траплявся на шляху.

На семшарських заняттях пщтримував нашу увагу 1 актив- 
тсть, був свого роду модератором, даючи змогу висловитися уам  
бажаючим, вчив бачити розб}жносп у поглядах ргших юториюв з 
тих чи шших питань навчально! програми, залучав до дискуси, з 
обов’язковою умовою висловлювати власне бачення, давати ощн- 
ку почутому вщ товариипв. Така модель вивчення основних про
блем навчально'} дисциплини (нам ц прищеплювали ще з 1-ого курсу) 
подобалася лщерам академ1чно1 пращ, уам, хто хств знати бкьше 
1 досконалние ютор}ю заруб!жних краш (до Сврогш } Америки ми, 
зрозуммо, не збиралися, хоча в добу незалежно? У краш и юлька на
ших однокурснишв таки опинилися у тому св т ).

Вчитися у професора А.А. Коваленка було щкаво. Щораз отри- 
мували нов1 знання, засвоювали окрем1 особисп м1ркування } оцш- 
ки вченого, яга все-таки не суперечили тодш им загальноприйнятим 
щеолопчним схемам. 1нтерес до ново! гсторй, пршцеплений улюбле- 
ним викладачем, проявився, зокрема, у зaмoвлeннi 1 отриманш че- 
рез московський магазин «Книга-поштою» низки новтта монофа- 
ф1чних праць з його лекцшного курсу. Видання демонстрував про- 
фесоров}, не раз ставив йому запитания, що стосувалися 1х змнпу, 
отримував належш вщповда, коментар}. 1нод1 вш просив дати йому 
ту чи шшу працю для опрацювання, осюльки у виидвсьюй б}бл1отещ 
ц ще не було. Повертаючи, дякував, наголошував на значенш видан
ня, пщтримував мш штерес до новп-ньо} науково! лтератури.

Як земляка (ми обое походили з Черкащини) 1 допитливого 
юнака-гуртювця. що пщ кершництвом доцента П.Ф. Щербини 
працював над дипломною роботою про висв}тлення царських ре- 
форм 1860-х роюв «Колоколом» 0.1. Герцена та у вересш 1970 р. 
опрацював значний масив дореволюцшно! 1 радянськоТ лгтерату- 
ри у б1блютец} Академп наук УРСР у Киев}, через що пропустив 
к!лька лекщй у професора, Леонщ Антонович одного разу запро- 
сив мене до себе додому (подивитися у його домашнш б}блюте- 
щ деяк} дореволющйш видання). Квартира знаходилася у вели- 
кому триповерховому цегляному будинку в центр} мюта, зведе- 
ному ще до Друго!' свпчзво! вшни (в народ} його називади «гене-
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ральським»), В]зит у тсляобщ нш час, коли професор, як прави
ло, вщпочивав, затягнувся на галька годин. У замало освггленому 
Ka6ineTİ oİDAİOTeui привернули увагу масивний робочий ctİa , 6i- 
блюграф1чш ящики шдивщуально! роботи, заповнеш картками 
(теля  смер-ri метра один İ3 них дютався Meni через посереднигав, 
i сьогодш служить в науковому повсякденш), стелаж  з сотнями 
i сотнями книг, яю заполонили високу CTİHy у KaöİHeTİ, а у неве- 
ликому коридор! -  багата колекцхя кшвських й московських İcto- 
ричних журнал1в за десятил1ття. Побачив чимало раритетних ви- 
дань з icTopiı Украши та Pociî. Про «Колокол» O.I. Герцена лггера- 
тури було небагато (значно менше н1ж в шститутськш б1блютецд).

Розмова розвивалася на pİ3Hİ теми, зокрема про студентсьга 
науков! дослщження, необхадгасть глибше тзнавати icropiıo свое!' 
краши. Наводив приклад найбкьш ycniııiHOÎ свое! cnienpani 3İ сту- 
дентом / випускником нашого факугльтету 1970 року В.А. Cmoaİcm 
(А.А. Коваленко керував пщготовкою його дипломно!роботи i вважав 
й чи не найкращою у власнш шститутськш практищ). Заюнчивши 
з вщзнакою наш виш, юнак вирю до асистента ЬНжинського пед- 
шституту, аспиранта академ1чного шституту (з 1975 р. Валерш 
Андршович в 1нститут1 icTopii Украши HAH Украши: спочатку мо- 
лодший, noTİM старший науковий ств р обтш к , İ3 1986 р. -  завщу- 
ючий вцццлом icTopiı феодал1зму, у 1975 р. захистив кандидатську 
дисертацто за темою дипломного дослщження, через десять рогав 
став доктором юторичних наук, з 1991-го -  заступник директора з 
науково! роботи, з 1993-го -  директор шститугу; Заслужений д1яч 
науки i техшкн Украши, лауреат Державно '1 премй Украши в галуз1 
науки i технжи, дшсний член Нащонально! академп наук Украши, 
член Правлшня НАН Украши24 ). Було над чим подумати.

Через якийсь час пщв1в до професора свого товариша, який 
xot İb проконсультуватися щодо теми студентсько '1 науково! робо
ти (йому радили дослщжувати подц ганця 1920-1922 рр. на тери- 
Topii По/цлля, який радянська юторюграф1я квал1ф1кувала як «по- 
лп-ичний бандитизм»), Шсля цього отримав ще одне запрошення 
в rocTİ (без товариша). Вчений не схвалив пропоновано '1 теми, ра- 
див взятися за щось «нейтральне», добре розумдачи, що у той час 
правдиво дослщити полпгичш процеси в perioHİ початку 1920-х ро
гав було 3obcİm неможливо. В результат1 запропонував İHiııy тему -  
«Кам’янецъкий noBİT Подкьсько! губерни в 1795-1861 рр. (розклад 
феодально-кртосницьких вщносин i визр1вання кризи кршос- 
ницького ладу в Укршш)».

Згодом вщбулися третш, четвертий i наступш bİ3hth. Оче
видно, я викликав у господаря дов1р’я, бо bİh, м1ж шшим, по- 
чав розповщати про специфжу утвердження радянськоУ влади 
в Укранп, голодомор 1932-1933 рр., кривав1 сталшсьга penpecii 
проти украшсько! штел! ген цн, словом, про те, чого i близько не 
Mir прочитати у навчальшй i науковш AİTepaTypi. I де тод1, коли 
серед студента республши знаходилися таю, хто таемно доносив 
прац1вникам КДБ на cboîx учител1в (на щастя, за чотири роки на- 
вчання на факультет1 про таш випадки не чу в).
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Найб1льший урок, отриманий гид час того сп1лкування, поля- 
гав у тому, що нас вчать не Tieï icTopiï. Але подЬштися цим сум- 
HißOM з батьками-учителями, близькими друзями не kir, розумно- 
чи, чим це може загрожувати i професоров], i його слуха че в!. Тож 
на цю шформащю наклав рилучс персональне табу. 3 цим жив 
довго, згадуючи добрим словом свого мудрого наставника. Про 
ui дов1рлив1 розмови, яю привертали увагу до «бмих», небезпеч- 
них з погляду влади, плям icTopiï, 3Mir розповюти колегам лише в 
перюд незалежно!' Украши, коли припинилися покарання за ан- 
тирадянщину. Тод1 ж отримав вщ мого факультетського товари
ща i колеги-юторика I.B. Рибака (у нього науковим кершником 
був П.Ф. Щербина) тформащ ю  про те, що Л.А. Коваленко i його 
не раз запрошував до себе в rocTi, Bia з ним розмови щодо нау- 
koboï роботи, надавав uiHHi поради щодо майбутнк дослщжень, 
рекомендував для подальшо'1 сшвпращ юторикш. що мешкали у 
р1зних MicTax Украши25. Cboï в!зити до наукового кер1вника ро- 
бив i той, кого я порекомендував на дипломника. Згодом вщ роз- 
повщав, що професор щкавився його родоводом, працею батьюв 
у колгосш, економ1чними показниками колективното господар- 
ства, чи вистачае стипендп на харчування, про'1зд, mini потреби.

Через б1льш як десятил!ття теля смерп професора один 13 
його дипломниюв -  доцент С.В. Трубчан1нов -  згадував, що од- 
нокурсники, я и  хот1ли отримати в Леонща Антоновича поглибле- 
Hi консультацГ]' або просто постлкуватися на pi3Hi теми, приходи- 
ли до нього додому. «Чимало годин за розмовами в квартир1 про
фесора по вул. MocKOBCbKift, -  наголосив Серпй Васильович, -  про- 
BiB i я. Тематика беад була далекою Bia теми мое’1 роботи (нею фак- 
тично откувався доцент B.C. Степанков [через загострення хво- 
роби вченого. -  0.3.]), головним чином це були спроби дати оцш- 
ку д1яльносп тих чи iнших icTopuKiß минулого. Я дпнався чи
мало шкавого про наукове життя Киева 30-40-х poKiß XX ст. 
Запам’яталися розповда про penpeciï украУнсько! inTeAireimii (на
падки на члена-кореспондента АН УРСР М.Н. Петровського та 1н.). 
Аеонщ Антонович лише поб1жно згадував, що переслщування торк- 
нулися i його»26. Дипломниця Л.А. Коваленка O.K. Кототй також 
згадувала, що не раз вщв1дувала свого «шефа» у його квартира де 
ein давав ш консультащГ27. Словом, вчений любив украшеьку сту- 
дентську молодь, охоче спккувався з нею, пщтримував, намагав- 
ся передати ш cboï бага-i'i знання i умшня. Як свщчив Б.М. KymHip, 
ун1кальними книгами з icTopiï його домашньо'1 б1бл!Отеки досить 
часто користувалися викладач1, студенти, y4Hi шгал»28.

На нашому Kypci професор керував пщготовкою чотирьох 
дипломних poöiT, виконавцями яких були Г.В. Бондаренко (згодом 
стане кандидатом кторичних наук, професором, проректором чз 
заочного навчання, завщуючим кафедри Схщно Украднського 
(Волинського) нащонального ун^верситету iMeHi Aeci Украднки29), 
Р.Й. Заремський, М.М. Дуцик, мш близький товариш 0.1. Стецюк30. 
Три i3 запропонованих вченим тем стосувалися функщонування 
UJerieTiBCbKoï i Кам’янецько1 округ Под1льсько'1 ryôepuiï та еволю-
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цй житлового будшництва у се/d Княжгпль Кам’янець-Под1льського 
району Хмельницько1 област!, одна, як вже зазначалося, -  доре- 
волюцшно! доби. Yci вони у значиш iviipi були маловивченими або 
зовс1м недослщженими, стосувалися краезнавства або MiKpoicro- 
pil, вщкривали npocrrip для реамзацп творчих зд1бностей хлопщв. 
Г.В. Бондаренко HaBecni 1972 р. разом з шшими однокурсниками 
взяв участь у Всесоюзному KOHKypci студентських наукових poöiT з 
icTopii', здобувши диплом III ступеня.

Розстаючись з факультетом у зв’язку з йога успшшим закшчен- 
ням, придбав у книгарш доступний за щною Ha6ip методично!' i хрес- 
томатшно! л!тератури для вчителя icropii та сусшльствознавства за- 
гальноосвт1ьо'1 школи. У цьому комплект! одним i3 незамшних ви- 
дань була «Хрестома-пя з hoboi icropii (ч.И)», одним з укладач!в яко! 
був Д.А. Коваленко31. 3 серпня 1972 р. працював учителем icropii на 
Квненщиш, листувався з П.Ф. Щербиною. Вщ нього д1знався, що мое 
дослщження обсягом у два авторських аркуип, яке HaaecHi того ж 
року браю _участь у всесоюзному конкурст студентських наукових ро- 
бгг з iCTopii, стало переможцем. На початку .листопада того ж року 
прибув до вишу' для отримання nepuioi у моему жигп науково! на- 
городи -  Диплома 1-ого ступеня. Мйй науковий кер1вник категорично 
не радив продовжувати роботу над темою, пов’язаною з «Колоколом»
0.1. Гериена, мотивуючи це тим, що суспиьно-полт-гчним рухом в 
Pocii 1850~1860-х pp. займашся переважно е л т п  московсьш та ле- 
шнфадсью реторики (мовляв, маловщомого хлопдя з Украши навряд 
чи допустять до цього кола). Хот1в проконсультуватися в цьому пи- 
танга у Деонща Антоновича, але тод1 не вдалося за браком часу.

I все ж, незабаром доля дала можлив4сть ще не раз поспккува- 
тися з метром, а\е вже в шших ситуащях. Пгсля служби в армо, з 
вересия 1974 р. працював в Орининськш школНнтернат Кам’янця- 
Подьгьського району. Склавши yci icnHTH кандидатського MiHiMy- 
му в Кшвському педшстшуп iM. О. Горького, робив спробу обра
ти тему для кандидатсько1 дисертацп, у зв’язку з чим навщувався 
до Державного apxißy Хмельницько! облаеп, який тод! знаходився у 
Кам’янщ-Подш>ському (там працював син Д.А. Коваленка -  Серпй 
Деонщович), на рцщий факультет, щоб ознайомитися з новинками 
науково! л!тератури. Якось випадково зустр1вся з Д.А. Кова\енком. 
Прив1тав його з виходом у cbit монографи «Велика Французька бур- 
жуазна револющя i фомадсько-пол^ичш рухи на Украйп в шнщ 
XVIII ст.«- (Кшв, 1973), яку нещодавно придбав у книгарш. BiH за- 
просив до розмови бмя навчального корпусу, розпитав про мету Bi- 
зиту, досягнення за неповних три роки з часу заюнчення факуль- 
тету, похвалив за щлеспрямовашсть i бажання займатися наукою. 
Трет1м сшврозмовником став доцент М.Ф. Довгань (викладав <лу- 
дентам icropifo радянського сусп1\ьства), який саме виходив з фа- 
культету i проходив повз нас. В результат! було висловлено дв1 про- 
позицп щодо теми майбутньо! кандидатсько! дисертацп: 1. «Micra 
Правобережщи Украши у другш половиш XIX -  на початку XX ст.» (и 
порадив Д.А. Коваленко) i 2. «С1льське господарство Хмельниччини 
в умовах афарно! реформи середини 1960-х рр.» (М.Ф. Довгань).
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Подякував обом вченим, але не постшав приетата до жодноГ i3 за 
пропонованих тем (взяв паузу), бо на той час обьирковував питан
ия про дослщження селянських оргатзацш Правобережжя у 1917- 
1920 рр. Прощаючись, Леонщ Антонович промовив багатооб1цяю- 
че: «До побачення».

Що за цим приховувалося, здогадатися було непросто. Упм  
трохи газшше стало вадомо, що наприюнщ 1975-1976 навчально- 
го року eiH висловив кер1вництву факультету й шституту пропо- 
зищю запросити мене на посаду асистента очолюваноТ ним ка- 
федри. Можливо, ця щея й реал1зувалася б, якби не неспо/ива- 
на телефонна розмова з проректором А.О. Копиловим, в хо;и яко'! 
отримав пропозишго вступати до шльовоУ асшрантури КиУвського 
педагопчного шституту im. О.Горького, що функцюнувала на ка- 
федр1 icTopii' СРСР i УРСР. Наприганщ розмови мш колишнШ 
улюблений декан порекомендував не погоджуватися на пропози- 
щю професора Л.А. Коваленка зайняти посаду асистента на ка- 
фeдpi загально'1 icTopii' через те, що при великому р1чному акаде- 
м1чному навантаженш (1000 годин) виконати дисертатйну робо- 
ту буде дуже складно, i на це потр!бно буде багато рокли32.

Ставши acnipaHTOM, спочатку треба було обрати тему ди- 
сертацй'. 3 цим виникли neBHi проблеми, бо Moi' пропозици спо
чатку не схвалювалися. На початку листопада 1976 р. прибув 
на короткий час до батьгав, i у Кам’янщ-Подь\ьському зустр1в- 
ся з Леонщом Антоновичем. Розмовляли довгенько. Вислухавши 
мо? чимам аргументи на користь теми про селянський аграрний 
рух на Правобережшй УкраУш з березня 1917 по ачень 1918 рр., 
професор пщтримав ц, наголосивши, що треба рниучпие вщсто- 
ювати свш виб1р, попросив написати йому листа про те, як ви- 
р1шиться справа. Через твмгсяця, виконуючи об^цянку, повщо- 
мив про те, що це питания, на жаль, поки що не розв’язалося33. 
Прорив вщбувся у другш половин! грудня того ж року.

Про це та iHiiii складов! мое! тодштьоГ бюграфи довелося про- 
звпуватися у KBiTHi наступного року, коли прибув до Кам’янець- 
Под1льського педшституту, щоб взяти участь в урочистостях з на
годи 70-р1ччя вщ дня народження Л.А. Коваленка. Розмова вщбу- 
лася до початку святкового дшства (юв1ляр не зважав на заповне- 
ний зал), додала меш впевненосп у дисертабельшй вартост1 обрано? 
теми. Вщ нього також почув, що страждае вщ галькох хвороб, для 
яких бракуе дефщитних лшш. Пооб1цяв д1знатися про них у Киевь 
(Згодом один i3 noTpiÖHHX медичних препара'пв ми, асшранти, яга 
paHiiu вчилися у професора, змогли роздобути i доставити йому).

У своему короткому прив1тант, яке базувалося на гпдготов- 
ленш вщ колективу юторичного факультету Кигвського педш- 
ституту iM. О. Горького В1тальнш  адрест, наголосив на багатьох 
чеснотах ювияра, яга шануе значний сегмент наукового загалу 
Укра1ни, yci, хто вчилися у Леонща Антоновича, отримували пщ 
його кер1вництвом не лише знання, а й умшня самостшно здобу- 
вати ix, бути naTpioTOM професп, HOcieM  справжньо! штел1гент- 
Hocri, любити i завжди шанувати простих людей, на яких три-

47



Проблеми /стори кроУн ЦентральноУ т а  Сх/дноУ Свропи. —  Випуск 6

маеться наше сусгтьство. Окремо сказав 1 про свое захоплююче, 
високо людське, вдячне ставлення до особистос'п вченого, якого 
завжди сприймав як справжнього учителя, мудрого наставника, 
який вдагравав чималу роль у моему становленш як молодого на- 
уковця. (Щкаво, що трибуна на под!ум! актово! зали, з яко! вш- 
шував професора, меш вже була знайома. У травш 1971 р. звщ- 
си виголошував свою 15-хвилинну доповщь на пщсумковому пле- 
нарному засщанш звпчю! науково! конференци викладач1в ! сту
дента вишу, а у президн серед елпп сид1в Л.А. Коваленко).

Слухаючи виступи усхх промовщв -  ректора, проректора, де
кана, колег, гостей, швдесятка дзвшких студенее р1зних курав к> 
торичного факультету, все бкьше переконувався у видатних якос- 
тях дуже просто!, залюблено! в !сторцо й осв!тш справи людини, 
яка для багатьох стала вз1рцем служшня наущ й людям. Разом з 
тим п ом тш , що ювьляр ставиться до похвал на свою адресу занад- 
то по-простому, навпъ шгшстично, супроводжуючи хх дотепни- 
ми реплжами, як! викликали вщповщну реакщю залу, втомлюеть- 
ся вщ них, що, на мое переконання, свщчило про його виняткову 
скромшеть ! вщсутшсть самозакоханосп, притаманно! вщомим на 
той час представникам академ1чно1 науки, ! не "плъки. Зрештою, 
це довелося бачити й ратш е, пщ час захисту дипломних роб!т у 
червш 1972 р., коли на подяку хлопщв йому за ягасне наукове ке- 
р!вництво 1 надану допомогу майже не реагував.

Повернувшись до столищ теля згаданош ювхлею, прозвпував- 
ся про виконання свое! мгси перед завщуючим кафедри !стори СРСР 
! УРСР, професором, науковим кер1вником Миколою Даниловичем 
Березовчуком, який, завжди тепло вщгукувався про А.А. Коваленка 
як вченого, колегу (у першш половин! 1960-х рр. вщ працював у 
Кам’янець-Под!льському педш сттуп )! виняткову людину. Переказав 
прив!тання вщ юв1ляра, вдячтсть за поздоровлення. Було досить 
приемно ще раз почути висога вщгуки про свого професора, якого 
поза оч1 _ус! ми називали «дщом Леон!дом» (насправд!, в!н тод! не мав 
внугав, але за вжом був найстаршим на факультет!),

1979 року завершив навчання в асгпрантур!, отримав направ
ления Мшгстерства осв!ти УРСР на посаду асистента кафедри юто- 
ри СРСР! УРСР Кам’янець-Под1льського педшституту. До роботи тре- 
ба було приступити не 1 вересня, як зазвичай, а 1 жовтня (отримав 
мюячну неоплачувану вщпустку у зв’язку з рекомендащею дисерта- 
цц до захисту). Прибув до ректора А.О. Копилова, який прив!тав !з 
усшшним завершенням навчання ! наближенням до захисту дисер- 
тацшно! роботи, ГОсля вир!шення житлового питания, за вказ1вкою 
шефа направився на кафедру, де молодий доктор еторичних наук
1.С. Винокур швидко, бо поспшхав, познайомив мене !з майбутшм 
академ!чним навантаженням, дав два прим!рники !ндивщуального 
робочого плану викладача, який треба було негайно заповнити.

Неспод1вано потрапив на оч! Леонщу Антоновичу (наш! кафед
ри знаходилися поруч), Передус!м прив!тав мене з виходом статт! у 
дуже престижному «Укра!нському !сторичному журнал!» (шформа- 
щя була сюрпризом, бо у роздр!бну торпвлю це перюдичне видання
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надходило 13 загпзненням на мюяць, а пздписувач! до яких належав 
1 професор, отримали св!же, 8-е, число «У1Жу» за 1979 р. наприюн- 
щ серпня, тобтонапередодш нашо! зустр1ч1). При цьому наголосив, 
що у цьому журнал! друкуються далеко не ва  доктори наук, тож 
меш випала велика честь потрапити до «вибраних» автор1в (коли у 
журнал! друкувалися мо! наступш статп, то не раз згадував щ сло
ва, так 1 не вщчу вш и себе приналежним до зазначеного кола остб|.

Побачивши у могх руках два велию за розм1рами друкарсьга 
зшитки «Плану», то, зрозумлвши, чим мен! доведеться займатися 
у найближчий час, взявся детально пояснювати, як заповнювати 
вщповщш кл^тинки цифрами, дотепно наголосивши, що дуже час- 
то у колег, я и  виконують таку роботу, виходить своерщний «свин- 
ський баланс» (за його роз’ясненням, цей термш взятий п  гуморес- 
ки про те, що у м аа свиней юльгастьдх шг не ствпадае 13 юльгастю 
наявних гомв, тобто мае мюце об’ективна нев!дпов!дн!сть у ста- 
тистищ). У зв’язку з цим порадив заповнювати план спочатку ол1в- 
цем, щоб через ймов!рш неточност! можна було уникнути р!зно- 
го роду прикрих виправлень, на я и  звертають увагу контролери- 
управлшщ (як показали мо! перш! кроки з формалйзащ'! асистент- 
сько! роботи, настанови метра виявилися дуже доречними).

А.А. Коваленко був одним 13 перших, хто прив!тав мене !з за- 
хистом кандидатсько!' дисертаци, порадив не зупинятися на до- 
сягнутому, йти вперед! з часом взятися за виконання докторсько! 
роботи. 3 ним бачилися по (алька раз!в на тиждень, у лекторсьюй, 
куди ст!калися ус! викладач!, ! не 'пльки !сторики, я и  вщповщно 
до розкладу занять приходили на роботу з! студентами р!зних кур- 
с!в. Улюбленою локащею професора був старий диван, обтягнутий 
дешевим чорним дерматином (коли у щй к1мна'п розм!стили ще й 
зал засщання вчено! ради факультету, то цей меблевий раритет пе- 
ренесли на кафедру, де у св!й час працював Леонщ Антонович, на 
згадку про нього). Сидячи тут ! вщчуваючи певний комфорт, роз- 
мовляв з колегами, брав участь у мшьдискуаях, як1 не раз сам ! 
розпочинав, висловлював сво! публхчш м!ркування з приводу р!з- 
номан!тних виш!вських, м!сцевих, республ!канських ! загальносо- 
юзних под!й, давав р!зн! поради молодшим, заряджаючи !х своею 
творчою енерпею, неспокоем, нац!люючи на невпинну роботу !з 
самовдосконалення, пщвищення сво го загальнокультурного, нау- 
кового ! методичното р1вня. Тод! в1н почувався не ткьки старшим 
товаришем, а неофщшним «батьком» факультету, який, за влас- 
ним розумшням, мав повне право ощнювати кожного, вникати 
у ргзномаштш процеси колективу, сприяти його вдосконаленню, 
турбуватися про вс!х, особливо молодих (А.Г. Фшнюк вщзначив, 
що професор «володш рщгасним вм1нням слухати людей, був щка- 
вим сп!врозмовником ! дружшм порадником, завжди проймався 
долями та болями шших пращвнихав та студента»34). 1 дшсно, його 
мудр!сть ! величезний життевий та професшний досвщ ставали у 
пригод! багатьом. I навггь тод1, коли його не стало, раз по раз у тш 
же лекторськш шмнатг звучала мемор1альна фраза: «А що з цього 
приводу сказав би «дщ Леонщ»?»
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Деошд Антонрвич брав постшну участь у засщаннях вчених рад 
факультету й шституту, методолопчного семшару, робо-п секцц 1сто- 
ри звггноУ науковоУ конференцй викладач1в, уйляких репональних 
наукових форумах. Виступав лакошчно, але змютовно, вносив кон- 
кретш пропозицп щодо виршлення р^зних питань життя пщроздалу. 
На конференщях наполягав, щоб першими виступали молсда коле
ги, позитивно сприймав 1х доповцо, пщтримував морально. Не раз 
пщкликав мене теля виступу 1 робив блщ-реценз1ю, яка мала зага- 
лом доброзичливий, конструктивний 1 позитивний характер. Звертав 
увагу на питания, яю варто розробляти надай. I дост пам’ятаю його 
теплу реилжу, сказану сам на сам: «Ми у Вас не помилилися».

ГПсля проведения обласноУ науковоУ конференщУ «Проблеми гс- 
торичноУ географи По/длля» (1982) запросив мене взяти участь в очо- 
люванш ним грут  науковщв для анамзу дього заходу, який мали 
нам1р над1слати для друку в «У1Ж». Працювати з маститим вченим 
було щкаво 1 повчально. Познайомившись з гадготовленим мною ма- 
тер1алом, уважно прочитав 1 прийняв його з першого разу, без зау- 
важень, наголосивши, що науково-дослщною роботою треба займа- 
тися пос пйно. Згодом наша шформацшна стаття вийшла з друку35, 
додавши устм трьом авторам приемних миттевостей. Траплялося, 
що професор, прочитавши щойно опублжоваш напи невелию за об- 
сягом конференщйш матер1али (а спо/цватися на друк об’емних ста- 
тей для переважноУ бкьшосп тод1 було нереально), зацжавлено роз- 
питував про використаш джерела (у тих мшьстаттях вони зовам 
не зазначалися), зм1ст надрукованого, робив р1зного роду прогнози.

Одного разу пщкликав мене, 1 запропонував повернутися до 
рашш розпочатоУ розмови про обрания теми для виконання доктор- 
сько! дисертацп, наголосивши, що це навантаження меш пщ силу. 
Осюлькн кандидатська робота була пов’язана з украУнським селян- 
ством, то метр запропонував продовжувати вивчення селянськоУ 
проблематики, тъ\ьки в шшому аспеки та у змшених хронолопч- 
них рамках. У пщсумковому вигляд1 тема майбутньоУ роботи фор- 
мулювалася так: «Громадсько-полпгичне життя украшеького докол- 
гоепного села (1921-1929 рр.)», що меш спочатку припало до дуии 
(згодом про це повщомив «У1Ж»), Професор вважав, що дослщжен- 
ня варто розпочинати прийняттям новоУ економ1чноУ полп-ики, а за- 
вершувати ухвалою листопадового пленуму ЦК ВКП(б), теля  яко- 
го розпочалася сущльна колектив1защя шдивщуальних селянських 
господарств. До пропозицц прислухався 1 взявея за опрацювання 
науково? лггератури, якоУ було досить в шститутськш ] моУй домаш- 
Н1Й книгозб1рнях. Робив багато виписок, групував Ух, потрохи ви- 
значався 31 структурою майбутньоУ дисертащУ. На темпи щеУ робо
ти не кращим чином вплинула моя нова посада -  заступник дека
на Усторичного факультету, яка щоденно забирала дуже багато часу. 
Коли-не коли зв1тувався перед моУм науковим консультантом, який, 
добре розумйючи мое становище, не наполягав на прискоренш до- 
слщження, задля якого треба було обов’язково опрацювати сотш 1 
сотш справ як у центральних, так 1 обласних державних та партУй- 
них архУвах. Зрештою, розпочата справа успУхом не завершилася.

Вже теля  смерт! метра, коли набрала обертУв полянка союзно- 
го центру щодо гласност! державного, суспкьного життя 1 частково

50



Вшамувоння п а м 'ят1 юв/ляра

вщкрилися колись недостушп apxiBHi фонди, в наукошй, партшшй 
i масовш перюдищ з’явилися багато сотень докумен-пв про злочини 
комушстично!' napTiï, ïï Aiflepie, бьльипсть яких продовжували шану- 
вати на офщшному piBHi, про насильницьку колектив! защю, голо- 
домори в УкраМ  1921-1923, 1932-1933 i 1946-1947 pp., жахливий 
сталшсъкий терор проти сотень тисяч украшщв, то бажання пра- 
цювати над запропонованою темою вщверто зникло. Великий папе- 
ровий М1ШОК з багатьма сотнями виписок вщшс до пункту прийому 
макулатури, де взамш отримав з доплатою пригодницьку художню 
мтературу. Розз^мш, що перед пам’яттю наставника завинив, тож 
пщ час одного i3 в1зит!в на кладовище, де вш спочивае, попросив 
вибачення за те, що свщомо зшшов з диетанци i таким чином не ви- 
правдав дов!р’я. А коли взявся за шшу тему, доведену до лопчного 
завершення, то теля захисту докторсько! дисертацп побував коло 
дорого1 мош пам’я'п могили i прозвпувався про це. Bipio, що метр 
почув, пробачив i благословив мене.

1983 року факультетський бомонд вп-ав Леонща Антоновича 
з виходом y ceiT його багатостраждального навчального посгоника 
«IcropiorpacfnH icTopiï УкрашськоТ PCP вщ найдавнкиих част до Ве
лико!' Жовтнево!' сощалгстично! революци» (Кшв, 1983. 118 с.), якому 
щеолопчш контролери чинили певний час pi3Hi перешкоди. Вщверто 
радав цьому ycnixy, подарував нам по прим^рнику, очевидно окрес- 
лював Hoei TBopni плани. I доа збер1гаю у домашшй 6i6,\ioieui це ви- 
дання, час-вщ-часу використовую його у свош науковш робот!

Як заступник декана, який займався плануванням загально- 
факультетсько!' навчально! роботи з пщготовки фахзвщв та контр- 
олем за виконання навчального плану спещальносп, не раз сгплку- 
вався з Леонщом Антоновичем як викладачем i зав1дуючим кафе- 
дри, виконував його побажання щодо розкладу його лекцш та семь 
нарських занять. Yci ми пом!чали, що стан його здоров’я потроху по- 
пршуеться. Саме через це професор виршшв передати завщуван- 
ня кафедрою загально! icTopiï 45-р1чному доценту М.Г. Кукурудзяку 
(на це вчена рада вишу не погодилася, продовживши завщування 
на п’ять наступних рошв, вважаючи його одним i3 найбь\ьш яскра- 
вих символ1в icropH4Hoï освети y BHiui). Оптимиму хворому вчено- 
му цей крок, на жаль, не додав. Ходити стало важче. Для прове
дения занять видмяли йому ауди-ropiio на першому noBepci, щоб не 
ускладнювати рух кам’яними схщцями на вищд поверхи. 3 квтш  
1985 р. професор вже не Mir повнощнно виконувати cboï професчй- 
Hi обов’язки, а 22 червня, в niK лггньо!' ле кщ й но - е к зам е н аш й н oï се- 
ciï студештв-заочникш, його не стало. Вмить осироттли i його стм’я, i 
його колеги, i члени науково! школи, i тепершпп та кoлишнi студен
ти, вдячш за науку. У -ri траурш дш на факультеть який змушений 
був продовжувати свою роботу, запанувало якесь дивне, неусвщом- 
лене суб’ективне вщчуття безповоротно! утрати, несподщано! гштю- 
чо! порожнеч1. 3 цим довелося жити ще якийсь час. Але цей мораль- 
ний негатив компенсувався сотнями теплих cnoraAie, яш не при- 
пиняються i дост, про людину з великим, добрим i шжним серцем, 
палкого поборника об’еднуючоТ ще?, щиро защкавленого у всезрос- 
таючому науковому pocri колективу як запоруки пщвищення якос- 
Ti пщготовки c|>axi в ni в - i сто р и Ki в, постшного pociy рейтишу факуль-
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тету, який створив для ньош чи не найкраиц в Його житп умови 
для npaui i загалом неповторний, сгтравд1 цившзований морально- 
психолопчний кл1мат. Зрештою, одним i3 незабутн4х творщв цьо- 
го юимату i був Леонщ Антонович Коваленко -  визнаний вчений- 
icTopHK, учитель, наставник, гумашст, штел1гент-улюбленець, пд- 
ний пошанування як в минулому, так i нит, через понад три деся- 
тилггтя теля  його вщходу у шший ceiT.

Досить часто доводиться проводити заняття 3i студентами- 
четвертокурсниками в мемор1альнш аудиторп icTopH4Horo факульте- 
ту, де розмицет портрети двох десятгав колег, яю, на жаль, пшми з 
ж и ття . Найчаспше поглядаю на moïx _учител!в, i зокрема A.A. Кова- 
ленка, бачу спокшний, зосереджений, розумний погляд коротко пщ- 
стриженоУ, посивко! людини, за яким криються сильний, ур1внова- 
жений характер i позитивна енергетика. Цей застиглий, ув^чнений, 
образ завжди виринае з пам’ят!, коли доводиться в р1зних фупових 
ситуащях чи на самст згадувати це гарне i тепле 1м’я.

Вгчна пам’ять Toöi, Учителю!
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Alexander ZavaTnyuk
L. A. KOVALENKO: TALENT OF SCIENTIST -  TO SCIENCE AND PEOPLE 

(to 110th birthday)
The author lights up the separate questions o f scientifically-peda- 

gogical and public activity, human potential o f  doctor o f historical sci
ences professor, manager o f department o f world history o f  Kamyanets- 
Podilsky state pedagogical institute Leonid Antonovych Kovalenko. He 
was the known scientist, intellectual person, humanist, favorite o f many 
generations o f students-historians.

Keywords: Leonid Anton Kovalenko, historical faculty, department 
of world history, research process, academic lectures, student young 
people, educate work.

Александр Завалънюк
А. А. КОВАЛЕНКО: ТАЛАНТ УЧЕНОГО -  НАУКЕ И ЛЮДЯМ 

fic 110-летию c дкя рождения)
Освещаются отде.яьнъ1е  eonpocbi научно-педагогической и обще- 

ственной деятелъности, ч.еловеческого потенциала известного учено- 
го, интеллектуала, гуманиста, доктора исторических наук, профес- 
сора, заведующего кафедръ1 всемирной истории Каменец-Подолъского 
государственнаго педагогического института, любимца мнагих поко- 
лений студентов-историков -  Леонида Антоновича Коваленко.

Ключевгяе слова: Леонид Антонович Коваленко, исторический 
факу. гьтет, кафедра всемирной истории, научно-исследователъский 
процесс, академические лекции, студенческая молодежь, воспита- 
тепъная работа.

Отримано: 18.08.201 7.

УДК 001:94(477)(092)

СергЛй Калитко
(Втниця)

ЛЕОН1Д АНТОНОВИЧ КОВАЛЕНКО: ДОЛЯ УКРЛУНСЬКОГО 
ВЧЕНОГО В УМОВАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛ1ТАРИЗМУ

У cmammi проанситовано життевий та гпворчий шлях eid0M0- 
го гсторика професора Д. Коваленка. Основна увага придтена ха- 
рактеристищ його науково! та викладацькоУ дгяльностi в контек
ст! сус.тлъно-полтичного розвитку Украти у nepiod другог полови
ни 40-х -  nepiuoi половини 80-х pp. XX cm. Автор doeie, що радян- 
ська тотсиптарна система стала галъмуючим фактором реал1- 
заца його наукового потенциту. Проте i в таких складних умовах 
ечений здшснив вагомий внесок у розвиток украгнсъкоУ кторюграфи 
та сформував чиселъну власну наукову школу.

Ключов1 слова: А. Коваленко, радянсъкий тоталтаризм, 
украгчсъка юторюграф1я, викладацъка д1ялътстъ, методична ро
бота, наукова школа.

Створення науково! icTopii украшсько! юторюграфн як не- 
перервного процесу, вимагае, зокрема, вивчення д1яльносп вче- 
них юторигав радянсько! доби, !'х взаемин з владою. До вщомих 
5 4  >0 Сергщ Калитко, 2017
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науковщв-юторигав належить Леонщ Антонович Коваленко -  док
тор хсторичних наук, професор.

Вщомосп про його життевий шлях, науков1 здобутки та 1х 
оцшка мхстяться у чисельних енциклопедичних виданнях1, а також 
у працях 1 спогадах М. Алещенка I В. Заборовського2, Л. Баженова’ ,
С. Борисевича*5, I. Винокура та О. Степенка5, О. Григоренка6, А. Гу- 
менюка7, 1. Колесник8, А. Копилова4, С. Копилова10, Б. Кругляка11, 
М. Кукурудзяка12, С. Трубчашнова13, А. Фшнюка14, П. Щербини15,
В. Яремчука16, Б. Куш тра17, А. Гаврищука18, О. Котошй19. Найбъ\ьш 
повно життя та творч1сть визначного украхнського 1сторика 
висв1Тлено у монографп С. Копилова та В. Степанкова «Леонщ 
Антонович Коваленко: вчений, педагог, особиспсть»20.

Мета статт! -  стисло охарактеризувати наукову 1 педагопчну 
д!яльшсть А. Коваленка з акцентом на умови радянських реалш.

Народився А. Коваленко 12 березня 1907 р. в с. Ступична, 
н и т  Катеринопьчьського району Черкаськох обласп, у родиш вчи- 
теля початковоТ школи. 3 семи рогав осиропв, його прихистили 
родич1 -  селяни-бщняки. 3 малих л1т займався скьською працею, 
прагнув до освхти та самостшного життя.

В 1926-1930 рр. бувсш>ськимб1блхотехсарем, завщувачем район- 
ного будинку культури, ствробтхиком районнох газеги. Водночас ви- 
користовував ус1 можливосп для навчання. У 1926-1927 рр. навчав- 
ся у р!чнш радянсько-партшнш школ1 у м. Новоград-Волинський, у 
1930-1931 рр. -  на робггничому факультетт у м. Б1ла Церква, у 1931- 
1936 рр. -  на гсторичному факультет1 Кихвського державного ушвер- 
ситету ш. Т.Г. Шевченка. Для полхпшення матер1ального становища в 
1934-1939 рр, викладав ютор!юу школах, техгакумах, на р1зних кур- 
сах м. Киева21.

У 1939 р. вступив до асшрантури Кихвського ушверситету 
1м. Т.Г. Шевченка, навчання перервала вшна. 3 червня 1941 р. по 
березень 1944 р. знаходився на фронтах. У серпш 1944 р. демобш- 
зований як швалщ 2 групи (важке поранення право! руки).

У жовтш 1944 р. продовжив навчання в астрантурь 24 листо
пада 1945 р. захистив кандидатську дисертащю «Франпузька бур- 
жуазна револющя юнця XVIII ст. \ Украхна», виконану шд керхвниц- 
твом члена-кореспондента Академй наук УРСР М. Петровського22.

Починаючи з травня 1945 р. обшмав посаду старшото науко- 
вого ствробггника 1нституту юторй Украхни АН УРСР.

Повоенш часи видалися важкими. До об’ективних чинни- 
К1в -  руйнащя народного господарства внаслщок шйни, долучились 
суб’ективш -  ди сталхнського кер!вництва. Стадщ прагнув поверну- 
тись до управлшня гпслявоенною крахною звичним методами полх- 
тичних репресш. Щоправда, вже не йшлося про масов1 розстрхли, 
адже людсью втрати на вшш були страшними, рюбочих рук, особли- 
во на територ!ях де точилися бойов1 ди, не вистачало. Проте важ- 
ливо було вщновити в суспкьств! атмосферу страху перед владою, 
пщозру до громадян щодо хх пол1тичнох лояльносп тощо.

Для влади це було важливим, адже фронтовики побували за 
межами СРСР. Там, в Сврош, вони на власш оч! побачили жит
тя, яке багато в чому вщр!знялося вщ того, як його висв1тлювала
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радянська пропаганда. Пор1вняння з радянською дшсшстю час- 
то було не на користь останньо1 .

Становище в Укра!ш ускладнювалося голодом 1946-1947 рр., 
спричивеного посухою та вилученням державою шзерного уро- 
жаю. В захщному р еп о т  вщбувалась збройна боротьба УПА про- 
ти радянсько! влади.

Починаючи з 1946 р. \ до початку 50-х рр. ЦК ВКП(б) ввдав низ- 
ку посганов що стосувалися духовного життя сустльства -  вщ лгсера- 
тури до симфотчно! музики. Украшський ЦК вщповщно ухвалював 
сво! постанови, в яких головним 1 незнищенним ворогом був «украон- 
ський буржуазний нацюнал!зм». У постанов1 ЦК КП(б)У вщ 1 жовтня 
1946 р. <Про журнал «Вггчизна» у цьому звинуватили Л. Коваленка, 
поряд з редактором Ю. Яновським та шшими вщомими даячами ль 
тератури I мистецтва. Пщставою слугувала стаття «Поет, новатор, па- 
трют» у Коб. У нШ Л. Коваленко вщзначав, що написания украшською 
мовою поеми «Енеща» «виносило тв1р за мела суто лп-ературного жит
тя 1 лггературних штереов I робило «Енещу» Котляревського знач- 
ною по,щею в галуз! щеолопчного життя У  крадни в ганщ XVIII ст.»23. 
Кримша\, на думку цешстських наглядач1в за щеолопчною цнотли- 
вкгпо, полягав у вщсутносп класового пщходу, прояв! нацюналкггич- 
но1 теорГ: безкласовосгп гсторичного продесу.

Пам’ятаючи, чим заюнчувались таш звинувачення напри- 
кшщ 30 х рр., Л. Коваленко виступив з каяттям. Мюця для прац! 
у Кяев\ ,1ля нього бъ\ьше не було. У  середиш вересня 1947 р. вш 
пере1хав до Житомира, де працював доценТом, а згодом завщу- 
вачем кафедри загально! юторц педагопчного тституту, водно- 
час у 1951-1954 рр. працював старшим науковим ствробп-ни- 
ком 1нституту гстори Украши АН УРСР.

У 1956 р. було припинена пщготовка учител1в 1 стори у низ- 
щ педагопчних шститупв, зокрема Житомирському. В зв’язку з 
цим Л. Коваленко переТздить до Ужгорода, де працюе доцентом 
кафедри загальног 1 стори державного ушверситету. Окрхм суто 
обов’язкхв виклада,ча вш входив до утверситетських редакщйно- 
видавничоТ та бШл1отечноТ рад. Це не заважало йому продовжу- 
вати науков1 дослщження.

А. Коваленко завершив докторську дисертацпо «Демократич
на теч1я в гсторюграфп Украши», яка була обговорена на кафедр! 
у травга 1961 р.24. I знову в компар-пйних та геб1стських струк- 
турах згадали про звинувачення 1946 р., посилаючись на поста- 
нову ЦК КП(б)У. ПозапарТШний Л. Коваленко 18 жовтня 1961 р. 
у лисл до секретаря ЦК КПУ А. Скаби висловив прохання зня- 
ти з нього щ звинувачення. Зокрема вш вказував, що його кри
тикували у 1946 р. за суперечносп окремих положень статп про
I. Котляревського з теор1ею мовознавця М. Марра. На початок 
60-х рр. погляди Марра були вщхилет як науково неспроможш, 
а, звинувачення проти Коваленка залишалися. Вщповцц з ЦК не 
було25. Тому до смерп вчений жив у радянському сусп1льств1 з тав- 
ром украшського буржуазного нацюнал1ста.

А. Коваленко був змушений вкотре змшювати мкце про- 
живання, з 1 жовтня 1961 р. розпочавши працю у Кам’янець-
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Под1льському державному педагопчному шституп. «Кам’янецький 
перюд», на нашу думку, можна вважати одним з найкращих у його 
жита. У мюцевому педагопчному шститут1 викладачНсторики тра- 
дкшйно велику увагу прщцляли науковш д1яльносп. А, Коваленко 
вщразу «вписався» в шститутську стльноту, користувався великою 
повагою колег 1 студент!в за сво! людсьга якосгп, наукову ерудищю, 
високий фаховий р1вень. Кам’янець-Подь\ьський являв собою мю- 
то на кшталт своерузного утверситетського кампусу. Життя в цьо- 
му компактному, з багатьма архп~ектурними пам’ятками, з пере- 
вагами урбашстично! оргашзацй територп мюта, позбавленому ме- 
тушш, гадаеливост1 , тривалих щоденних пере!зд1в та шших ознак 
великих промислових агломеращй, створювало умови для плщно! 
науково! творчость Не останне значения у юнуванш комфортно- 
го мшроклшату в шституп вщиравала вцщалешеть вщ обласних 
владних установ, що знаходились у м. Хмельницький.

У Кам'янщ А. Коваленко виконував обов’язки завщувача ка- 
федри !стори педагопчного шетитуту з 16 ачня 1962 р. Пюля ви- 
окремлення юторичного факультету в окрему структурну одини- 
цю, вш очолив кафедру всесви-ньо! !сторй, якою керував до листо
пада 1983 р. Одночасно з 27 червня 1963 р. \ до смертп -  22 червня 
1985 р., перебував на посад1 професора ще! кафедри26.

15 лютото 1965 р. у Ки!вському державному ушверситет! 
1м. Т.Г. Щевченка вщбувся захист докторсько! дисертаци «Демок- 
ратичш течи в !сторюграфц Украши XIX ст.». Серед багатьох, що 
позитивно вщгукнулись на дисертащю, доктори !сторичних наук, 
професори М. Кравець з! Львова та I. Шульга з Ужгорода. Згодом 
вони пере!хали на Подкля, працювали у Вшницькому державно
му педагопчному шституп (ниш утверситет1)! пщтримували тшш 
творч! контакти з Л. Коваленком27.

А. Коваленко вщзначався багатограншетю наукових защ- 
кавлень. Як завщувач кафедрою всесвггньо! юторп вивчав юто- 
р1ю заруб1жних кра!н. У 1963 р. у Мосжв! було видано нарие к- 
торй Угорщини, в якому роз/дли про подн сощально-економхчно! 
та пол1тично! кторн юнця XVIII ст. -  середини XIX ст. написан!
А. Коваленком. Дану працю науковець розпочав ще в Ужгородь

У сфер! його наукових штереав залишалися проблеми 1Сто- 
рй Велико! Французько! революдй. Дос.лщник обрав аспект про
блеми, пов’язаний [з впливом революцй на громадсько-полп-ичне 
життя в украшеьких землях. Така постановка питания свщчить, 
на наш погляд, про патрютизм та громадянську мужшеть вченого. 
Адже радянська концепщя вщводила Украдш мшце одше! з частин 
«Отечества», яка певний час пщпорядковувалася шшим державам, 
але впродовж столпъ окремими частинами була повернута назав- 
жди пщ руку «старшото брата -  роешеького народу». Л. Коваленко 
у низш статей та монографй «Велика Французька буржуазна рево- 
лющя 1 громадсько-пол^ичш рухи на Укра!ш в шнщ XVIII ст.» роз- 
глядав !стор!ю Украши у контекст! всесвпиьо! гсторй, вказуючи на 
значения поширення щей просв1тництва I революцй на формуван- 
ня свпотляду передових представнигав укра!нського сусшльства в
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межах етшчних земель украшського народу. Також дослщник по- 
дав докладну ic T o p io rp a c f ) i jo  проблеми, висловив c b o ï  м1ркування з 
питания хронолопчних меж революцй та ш.28.

У монографп' докладно проанал1зовано проникнення щей 
Французько'1 революцй' в pisHi верстви сусшльства украшських 
земель та ïx вплив на св1тогляд i д1яльн1сть громадських д1яч1в.
А. Коваленко, зокрема, використовуе npaui не дуже шанованих ра- 
дянським офщюзом юториюв -  М. Костомарова, О. Лазаревського,
0. Сф1менко, М Максимовича, М. Слабченка, Д. Багал1я, широ
ко цитуе прадю I. Борщака, видану у Львов1 у 1937 р. Привертае 
увагу роздк n p a u i  про вщомосгп та уявлення французько! фомад- 
ськостп шнця XVIII ст. про Украшу. Автором охарактеризовано вщ- 
повщш npaui Вольтера, дипломата К. Карломана де PyMie, якобш- 
ця Фегорана та шших, що пронизаш думкою про окремшшсть 
Украши i Pociï. Л. Коваленко цитуе Ф. Горана, T B ip  якого вш вво- 
дить до наукового o6iry вперше, про те, що Украша «... була вщ- 
крита з ycix боив для H a 6 ir iB  татар, литовщв, полягав, роаян, що 
без кщця сперечалися за не'1»24. Отже, вказано на загарбницький 
характер Поетики p o c iftc b K O ï держави щодо Украши.

Висвгтлюючи плани та окрем1 ди французьких правлячих гал 
щодо Украши наприюнщ XVIII -  на початку XIX ст., дослщник 
вживае термш «украшський ринок»30, хоча у радянськш i c T o p io -  
графп украшсьга 3eMAi розглядалися як невщдкьна частина «все- 
росшського ринку».

Водночас, у монографп значне мюце займають сюжети про 
позитивний вплив передових росшських дiячiв на розвиток сус- 
nkbnoï думки Украши.

Головне Micne у творчому доробку Л. Коваленка належить пра- 
цям з yKpaïHCbKoï icTopiorpa^iï. ÛKpiM тексту названо! дисертацн, 
науковцем у 1949-1972 pp. у кшвських та московських виданнях 
було опублжовано низку статей про 1сторичга погляди Т. Шевченка,
1. Франка, В. Антоновича, П. Кулша, М. Максимовича та шших. 
Найбкьш повно Л. Коваленко цю проблематику висвп-лив у перших 
трьох томах московського видання «Очерки истории исторической 
науки в СССР» (1955, 1960, 1963 pp.)33 та навчальних погабниках 
«Конспект лекщй з укралнсъко! еторюфафи XIX ст.» -  (Кам’янець- 
Подкьський, 1964) та «1сторюфаф{я icTopiï Украшсьюл PCP вщ най- 
давшших MaciB до Велико!' Жовтнево'1 couiaAicTH4Hoï революцй», 
(1980)32. Саме n i npaui привертають увагу сучасних дослщнишв.

При ознайомленш з цими працями насамперед необхщно 
враховувати юторюграф1чну ситуащю, в яий вони видавались.
А. Коваленко розпочав свою дослщницьку дгяльшсть за чаов дик
татури Сталша, продовжував в 60-х -  середит 80-х pp., в умо- 
вах л1берал1заци, згодом стагнацп суспкьства. Останнш перюд в 
Украгш отримав назву «ери маланчуюзму», коли вщбувалося згор- 
тання B cix  прояв1в нацюнального, специф1чно-украшського33. 
При цьому застосовувалися репресивн1 методи вщ позбавлення 
можливостт займатися професшною дщльшстю до ув’язнення.

3 тавром украшського буржуазнрго нащоналюта А. Коваленко 
був приречений дотримуватися офщШноТ концепци, з притаман-
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ним ш росшсько-центричним та росшсько-апологетичним харак- 
тером34. Також до обов’язкових складових наукових праць нале
жала критика буржуазних «фальсифжашй» icropif та буржуаз- 
них дослщнишв35. Академш НАН Украши Я. 1саевич вказував, що 
йому доводилось в цьому план i шод! навпъ виходити за меж) мож- 
ливих поступок власним переконанням задля публжацп праць36.

Звинувачуючи А. Коваленка в дотриманш ним офщшноУ 
схеми, cy4acHİ науковщ водночас визнають його спробу легаль- 
ними засобами зберегти украшську юторюграф1ю як дисциплшу 
наприкшщ 70-х -  на початку 80-х pp. XX ст.37.

Саме так, на наш погляд, варто розглядати поапник «Icropio- 
граф1я icTopiï УкраУнськоУ PCP вщ найдавшших час!в до Велико! 
ЖовтневоУ сошамстичноУ револющУ». Це був единий notion и к по- 
воснних радянських 4acİB , в якому називались İM eHa та пра ni ic- 
торигав XIX ст. -  початку XX ст., часу, коли творилась нацюнальна 
концепщя украУнськоУ icTopiï. Зрозумшз, що İMeHa В. Антоновича, 
М. Грушевського та inin их тогочасних İctophkİb згадуються лише 
BKyni з низкою полп-ичних та щеолопчних ярликш, з тавруванням 
цих вчених як агентхв, прислужниюв м^жнародного İMnepiaAİ3My. 
Проте автор не обмежився пол1тичними закляттями. Хай дуже 
стисло, А. Коваленко наводив юторичш погляди, зазначав пев- 
Hİ науков1 здобутки цих «воропв украУнського народу». До кшця 
80-х pp. XX ст. ттьки таким чином можна було легально ознайо- 
митися İ3 науковою спадщиною цих украУнських İctophkİb, 3bİcho, 
якщо imopyeaTH при читанш по.мтичну лайку.

Цю обставину вщзначила I. Колесник i визначила ïï як «пара
докс Коваленка». Дослщниця вказала, що «в умовах щлеспрямованоУ 
русифшацц украУнсько! культури i науки, щеолопзацп пращ кггори- 
ка, конформдзм украУнськоУ к-торичноУ науки (як 3aci6 виживання) 
виявлявся у спробах самоствердитися, зберегти елементи нацюналь- 
hoï специфши в такш «ел!таршй сфер1, як украУнська юторюграф1я»38.

В. Яремчук заперечуе таку оцшку, вважаючи, що книга спри- 
яла утриманню та формуванню офщШного уявлення про icropiıo 
украУнськоУ юторюграфУР9. Можливо, що оцшка д1яльносп А. Ко
валенка пов’язана з особистим досвщом дослщниюв. I. Колесник 
здобувала вишу ocBİTy i перебувала в a c n ip a H T y p i за 4acİB СРСР, а
В. Яремчук -  в роки «перебудови» та в незалежнш УкраУш.

На наш погляд, ращю мае I. Колесник. Окрш шшого, А. Ко- 
валенко, не побоявся звернутися до ujeï тематики попри гюлп*ич- 
Hİ звинувачення, що тяж!\и над ним до смерть Кар’ерних моти- 
bİb доктор юторичних наук професор не мав.

Також, на наш погляд, не 30bcİm коректною без зауваг та за- 
стережень, видаеться оцшка Я. Калакурою постбника та вище- 
названих статей як таких, що «просякнуп щеологччним пщходом 
до трактувания украУнсько! icTopiorpacfjiï», «з трафаретними İH- 
синуащями». Я. Калакура зазначае, що А. Коваленко «був змуше- 
ний визнати» позитивне значения окремих праць, зокрема «Icropiï 
УкраУни -  Руси»40. Шановному докТору 1сторичних наук, профе- 
сору Я. Калакур! як колишньому пращвников! ЦК КПУ, а згодом
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секретарю партшного ком1тету 1нституту пщвищення квал1фша- 
u iï викладан1в сусп!льних наук при Кшвському держушверситет1 
iM. Т.Г. Шевченка достеменно вщом1 умови та можливосп публжа- 
цш з вказано!' тематики в Ti часи. Сам Я. Калакура у 70-х -  першш 
половин] 80-х pp. видавав n p a u i з шторюграфй' icTOpiï КПРС, зокре- 
ма перюду «розвиненого сощал1зму», яю у бкьшосп випадгав мали 
публщистичний, а не науковий характер. Щодо власно'1 персони, то 
вщ визнае це помилкою4“, шшим, за звичкою, залишае ярлики.

Серед наукових iH T e p e c iB  вченого були й проблеми юторич- 
ного краезнавства. У 1951 р. ним видано юторичний нарие про 
Житомир, публ!куються статп про подп Визвольно'1 вшни XVII ст, 
на Схщнш Волин1, про постать Я. Домбровського.

На Под1лл1 А. Коваленко повернувся до вивчення uieï про
блематики. В 1966 p. y ôpomypi «1зяслав» виевгглено icropiio Mic- 
та з часу заенування (друга половина XII ст.) до середини 60-х pp. 
XX ст. Згодом нарие, створений на il' ocHoei, разом з нарисами про 
с. Бкогородка 1зяславс;ького р-ну та про Кам’янець-Под1льський 
увшшли до видання «1стор1я M ic r  i cù\ Украшсько!’ PCP. Хмельнидька 
область» (1972 p .j. У написанш нарису про icropiio Кам’янця А. Ко
валенко очолював авторський колектив з 5 oci642.

Л. Коваленко належав до фундатор1в першого в Укра\ш Хмельни- 
дького обласного 1сторико-краезнавчого товариства, яке об’еднувало 
вчених та краезнавщв, подвижните вивчення icropiï рщного краю. 
BiH був членом оргком1тет!в I-V Под1льських 1сторико-краезнавчих 
конференщй, виступав з доповщдями про Усторюграфоо Подтля; по- 
гляди Г.Я, Франка на icropiio краю; повстання 1768 р. в perioHi; ста
новище Кам’янецького повпу у 1795-1861 pp. (у ствавторста) та Mic- 
та Кам’янець-Подш»ський у 1672 р. Неодноразово публжував разом з 
I. Винокуром повщомлення про /цяльшеть товариства та проведения 
вказаних конференщй в «Украшському кггоричному ж урналЬ43.

Загалом, список наукових i методичних прадь А. Коваленка, 
враховуючи дипломну роботу, кандидатську та докторську дисер- 
тацп, нал1чуе 144 позици'44.

Л. Коваленко дуже вщповщально ставився до обов’язюв викла- 
дача. Biii не належав до тих викладач!в, яю хизуються перед студен- 
тами cboïmh знаннями, набутими впродовж тривалого часу i, мимо- 
вол], а шод1 й свщомо, цим принижують молодь. Адже студенти лише 
починають свою фахову освпу i невщомо якото р1вня вони досягнуть 
в подальшому, щода перевершуючи c b o ïx  наставнигав. C b o ï принци
пи педагопчно'1 роботи у виип А. Коваленко виклав письмово, наго- 
лошуючи на необхцщосп викладача постшно пщвишувати евш фа- 
ховий р!вень та шанувати пднгсть студента. Водночас вш виступав 
проти чиновницького пщходу ощнювання n p a u i викладача паперо- 
TBop4icrro: «Я посилено i багато працював над удосконаленням кур- 
ciB, прагнучи забезпечить високий теоретичний та методичний pi- 
вень. Я вважав i вважаю, що студентську аудиторйо слщ поважати... 
Моя методична практика, зокрема полягала в тому, що кожен на- 
вчальний piK  я майже заново готував курс лекцш. Ось чому меш зда- 
егься, що виготовлення фон/цв лекцш для багатор1чного користуван-
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ня себе не виправдовуе»45. Повага до студента, допомога ш в оводо- 
дшш знаннями, доброчичливкггь, тактовшсть, доступшсть обертали- 
ся у почуття любoвi студент!в до свого професора.

А. Коваленко активно займався написанням методично! ль 
тератури, рецензував навчальш поабники, брав участъ у дискусп 
щодо пщготовки тдручника з! всесв1Тньо! 1сторп. Вш був одним 
!з укладач1в хрестоматп з ново! [стори.

Прагнучи удосконалити навчальний процес пщготовки учи- 
тел!в 1сторп, пщнести науковий ршень !х квалгфжацп, А. Кова
ленко у 1966 р. шщйовав вивчения на факультет! дисциплши 
«1стор1я швденних та захщних слов’ян». У 1968 р. ММстерство 
осв1ти УРСР за його пропозищею дозволило написания диплом- 
них роб1т студентам-1сторикам педагопчних шститут1в. В середи- 
ш 60-х рр. брав участь у експериментах 1з використанням того- 
часних комп’ютер1в для контролю, перев1рки, оцшки знань сту
денее. Також виступав з пропозишями щодо змш навчальних 
плашв педагопчних шститупв з1 спещальносп псторш»4\

Досвщ науково-педагопчно! /цяльност! А. Коваленка та очо- 
лювано! ним кафедри, переймали шии вшш. Так, у травш 1983 р. 
у Кам’янщ-ПодЬ\ьському вщбулося сгильне засщання кафедр за- 
гально! юторп мюцевого, Вшницького, 1вано-Франшвського, 
Кшвського педагопчних шститупв з питань полшшення юторич- 
но! освп-и у педагопчних вишах47.

По батьгавському А. Коваленко гаклувався про студента, яга 
мали хист 1 виявили бажання спробувати Сво! сили на науковш 
нит, та молодих науковщв. В Ужгородському ушверсите*п вш на 
громадських засадах консультував молодих викладач!в з пщготов
ки кандидатських дисертацш. У Кам’янщ-Подкьському завщувач 
кафедри чимало часу та зусиль вщдавав цш справ1, не дотриму- 
ючись так би мовити, територ1ального чи вщомчого принцитв48. 
Про це свщчить доктор гсторичних наук, професор Ужгородського 
нацюнального ушверситету О. Мазурок. У передмов! до свой мо- 
нографи вш пише: «Вдячний професору Л. Коваленку, Аюдиш й 
Педагогу вищо! школи вщ Бога, кумира гсторигав-ипстдесятнигав 
УжДУ, який вчив нас не ттльки професн, але й житейсько! мудрос- 
•п»49. А. Коваленко суттево допом1г йому з вибором подальшо! теми 
дослщження. Пгсля захисту кандидатсько! дисертаци, в 1972 р.
О. Мазурок розпочав виб1р теми докторсько! дисертацн, пов’язано! 
з перюдом друго! половини XIX ст. Вш згадував: «Скажу вщверто: в 
Ужгород1 не було з ким порадитися, осгальки тут панувала «школа» 
класовигав-боротьбиспв, яга «дослщжували» 1стор1ю репону лише 
теля 1918 р.»50. А. Коваленко, вже з Кам’янця, першим дав пора- 
ду щодо теми 1 вш же остаточно и сформулював. Коли виникло пи
тания про дублювання теми «Сощально-економ1чний розвиток мгст 
в Захщноукрашських землях у друпй половит XIX ст.» з дослщжен- 
ням шшого науковця, О. Мазурок приххав до Кам’янця. Там мудрий 
Аеонщ Антонович, вислухавши його, !з властивим житейським до- 
свщом 1 добрим гумором (це знае •пльки той, хто з ним стлкувався) 
сказав: «Чого Ви пан1куете? Нехай Ваша тема залишаеться про мк- 
та, але посуньте хронолопчш рамки на ганець XIX -  початок XX сто-
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лпъ, тобто в епоху 1мпергал1зму»51. Дослухавшись поради О. Мазурок 
виконав i устшно захистив дисертацшне досладження.

А. Коваленко безпосередньо керував написанням кандидат - 
ських дисертащй у 5 здобувач1в, яш захищалися у Кшвському дер
жавному ун1верситет1 İm . Т.Г. Шевченка, у Дншропетровському 
державному ушверситетР2 та надавав суттеву допомогу у тдго- 
tobuİ кандидатських дисертащй шшим пошукачам.

А. Коваленко виступав опонентом на захисп кандидатських 
дисертащй в 1нституп icTopiï Украши АН УРСР та у Кшвському 
державному y H İ B e p c H T e T i  İm . Т.Г. Шевченка53.

Л. Коваленко був одним İ3 тих вчених Кам’янець-Под1льського 
педагопчного 1нституту, завдяки яким постала потужна когорта 
науковщв-1Сторигав y aima mater, Khcbİ, Хмельницькому та в İh- 
ших Micrax Украши. Серед них -  академж НАН Украши, дирек
тор 1нституту icTopiï Украши НАН Украши В. Смомй; доктори ic- 
торичних наук, професори -  А. Баженов, О. Григоренко (м. Хме- 
льницький), О. Завальнюк (трива^ий час ректор КПНУ İMeHİ 1ва- 
на Опенка), В. Лозовий (1нституг стратепчних дослщжень НАН Ук- 
раши), В. Марчук (м. 1вано-Франю.вськ), В. Нечитайло, В. Прокоп- 
чук, В Степанков, А. Фшнюк; доктор фшзсофських наук I. Козлова; 
кандидати оторичних наук, професори -  А. Копилов (тривалий час 
ректор Кам’янець-Подшьського педагопчного шституту), Р. Пос- 
толовський (ректор Р1вненського державного гуманггарного ушвер- 
ситету), I. Рибак; кандидати юторичних наук доценти -  М. Алеиценко, 
Г. Бондаренко (м. Ауцьк), А. Гуменюк (м. Хмельницький), М. Петров,
В. Романюк, В. Савчук, С. Трубчаншов, О. Федьков, Ю. Хоптяр; 
кандидат полтгчних наук М. Вавринчук54. Також до uieï плеяди на- 
лежать В. Байдич (м. Хмельницький), О. Журба, В. Петренко (м. BİH- 
ниця), В. Щербина та багато шших.

А. Коваленко був знаний у колах вченихчсторигав. Академж
В. Смолш вказував на творч! контакти А. Коваленка з найбь\ьш Bİ- 
домими в той час даячами icropH4HOÏ науки в Укра1'га -  С. Bİöİk o b h m , 
М. Брайчевським, I. Гранчаком, I. Гуряаем, К. Джеджулою,,В. Дя- 
диченком, В. Жебокрицьким, П. Калиниченком, А. Касименком, 
М. Ковадьським, В. Котовим, I. Крип’якевичем, П. Аавровим, Ф. Ао- 
сем, М. Марченком, I. Мишком, М. Петровським, К. Петряевим,
В. Пихалом, A. FloAyxiHUM, Д. Похилевичем, В. Сарбеем, С. Сщель- 
никовим, М. Трояном, Ф. Шевченком, Я. Штернбергом та в Pociï -  
М. Алпатовим, I. Галганим, В. 1ллерицьким, В. Мавродшим, А. Манф- 
редом, Ю. MaproAİcoM, М. Нечкшою, А. Пушкашем, М. Тихомировим 
i багатьма шшими55.

А. Коваленко прожив непросте життя. Обдарований бли скуч и м  
аналггичним розумом, bİh був змушений у свош науковШ д1яльносп 
постшно йти на компромки, не виходити за жорстко означеш мела 
icT0pH4H0ï схеми, визначено! oфiцiйнoю компартшною щеолопею. 
Висловлене ним на початку шляху в наущ власне розумшня пробле
ми цербери тоталггаржм системи сприйняли як небезпечну для Heï i 
погрожували вченому впродовж всього житгя. Проте А. Коваленко 
в таких умовах 36epir людську гтдшсть, завдяки власним зусиллям
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досяг знаних наукових висот. BiH виховав поколшня 1сториюв, яи
повсюди самовщдано служать Hayni та УкраУнг

Прим1тки:
1 . Аксенова С.П. Коваленко Леонид Антонович / С.П. Аксенова // 

Славяноведение в СССР. Изучение южньгх и западньк славян: 
Биобиблиографический словарь. -  Нью-Иорк ; Москва, 1996. -  
С. 230-231; Баженов Л.В. Коваленко Леонщ Антонович / Л.В. Баже- 
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ки». -  K., 1998. -  Вип. 1. -  С. 132-133; Брега Г.С. Коваленко Леонщ 
Антонович / Г.С. Брега, П.М. Бондарчук // Енциклопед1я icTopii 
Украши. -  К. : Наукова думка, 2007. -  Т. 4. -  С. 381; Коваленко Леонид 
Антонович // Историки-славистм СССР: Биобиблиографический 
словарь-справочник. -  М. : Наука, 1981. -  С. 8 8 ; Коваленко Леонид 
Антонович // Историки-слависть! СССР: Биобиблиографический 
справочник. -  Харьков, 1969. -  С. 36; Коваленко Леонщ Антонович // 
В че ui Хмельниччини : бюблблгографгший покажчик. -  Хмельницький, 
1988. -  С. 95-98; Коваленко Леонщ Антонович // Радянська енцикло- 
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Енциклопеди, 1970. -  Т. 2. -  С. 402-403; Олашин М.В. 1сторичний факуль- 
тет Ужгородського нашонального ун!верситету : бюб1блюграф1чний довщ
ник / М.В. Олашин. -  Ужгород : Гражда, 2010. -  С. 140-142; Павленко Г.В. 
Дшч1 icropii', науки i культури Закарпаття : малий енциклопедичний слов
ник / Г.В. Павленко -  Ужгород : ВАТ «Патент», 1997. -  С. 54.

2. Алещенко M.I. Питания кторюграфп визвольно '1 вшни украшського 
народу пщ кер1Бництвом Богдана Хмельницького в працях професо
ра Л.А. Коваленка / M.I. Алещенко, В.П. Заборовський // Подьчля i 
Сххдна Волинь в роки Визвольно! в1йни середини XVII ст. : матерь 
али ВсеукрашськоТ 1сторико-краезнавчо '1 наутсово-практично! конфе- 
ренцн. 19 вересня 1998 р. -  Стара Синява : Подиля, 1998. -  С. 95-97.

3. БаженовЛ.В. ПрофесорЛ.А. Коваленко-дослщникВолино-Подхльського 
краю, Д1яч краезнавчого руху / Л.В. Баженов // Academia на пошану 
професора Леонща Антоновича Коваленка (до 90-р1Нчя вщ дня наро- 
дження) / Кам’янець-Под1льський державний педагопчний 1нститут. 
1сторичн1 дослщження. -  Кам’янець-Под4льський, 1997.-Ч .  1 .-С .9 -1 1 .

4. Борисевич С.О. Особистий фонд Л.А. Коваленка у фш ал! Державного 
фонду Хмельницько! област! / С.О. Борисевич // Academia, на пошану 
професора Леонща Антоновича Коваленка.., -  С. 23-25.

5. Винокур 1.С. 60-Р1ЧЧЯ професора Л.А. Коваленка / I.C. Винокур,
О.Д. Степенко // Украшський юторичний журнал. -  1967. -  №5. -  С. 160.

6 . Григоренко О.П. Л. Коваленко -  оргашзатор краезнавчих дослщжень 
на П одьм  / О.П. Григоренко // VIII Всеукрашська наукова конферен- 
Ц1я «1сторичне краезнавство i культура» : HayKoei допов4д1 та повщом- 
лення : у 2 ч . -К ш в  ; Харюв, 1997. -  Ч. 1. -  С. 109-111.

7. Гуменкж А.О. Питания сощально-економ1чно{ icTopi'i м. 1зяслав {1861- 
1914 pp.) у  творчш спадшнн! професора Л.А. Коваленка / А.О. Гу- 
менюк / / Academia, на пошану професора Леонща Антоновича 
Коваленка... -  С. 102-104.

8 . Колесник I. Украшське юторюписання 1960-1980-х p p .:  культурш роз- 
риви та метаморфози / I. Колесник // Св1тло й T im  украшського ра- 
дянського icT o p io n H ca H H H . -  K., 2015. -  C. 169-175.
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Под1льського державного ушверситету: 1сторичш науки. -  Кам’янець- 
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тиви тези допошдей i повщомлень 11 регюнально '1 «Велика Волинь» i 
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Sergiy Kalytko
LEONID ANTONOVYCH KOVALENKO: FATE OF UKRAINIAN SCIENTIST 

UNDER THE CONDITIONS OF SOVIET TOTALITARIANISM
The author o f  the articles analyses the life and career o f  the known 

historian professor L. Kovalenko. He pays basic attention to description 
o f Kovalenko’s scientific and teaching activity in the context o f  social 
and political development o f  Ukraine in the period from  the second half 
o f 40" to first h a lf SOh o f  XX Century. An author proved that the soviet 
totalitarian system was the braking factor fo r  realization o f  Kovalenko’s 
scientific potential. But scientist carried out a weighty contribution to 
development o f  Ukrainian historiography and he form ed numeral own 
scientific school, despite such difficult conditions.

Key words: L. Kovalenko, soviet totalitarianism, Ukrainian historio
graphy, teaching activity, methodical work, scientific school.

Сергей Калитко

ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ КОВАЛЕНКО: СУДЬБА УКРАИНСКОГО 
УЧЕНОГО В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА

В статъе проанализирован жизненнъш и творческий путь из- 
вестного историка профессора Л. Коваленко. Основное внимание 
уделено характеристике его научной и преподавателъской дея- 
телъности в контексте общественно-политического развития 
Украинш в период второй половини 40-х -  первой половини 80-х гг.
XX века. Автор доказал, что советская тоталитарная система 
стали тормозящим фактором реализации его научного потенци
ала. Однако и в таких сложньос условиях ученьш осуществил весо- 
мьш еклад в развитие украинской историографии и сформировал 
численную собственную научную школу.

Ключевъле слова: Л. Коваленко, советский тоталитаризм, 
украинския историография, преподавательская деятельность, 
методическая работа, научная школа.

Отримано: 16.08.2017.
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УДК 94j477)(092)

1ван Поп
(Хеб, Чеська Республжа)

ПРОФЕСОР ЛЕОН1Д ЛНТОНОВИЧ КОВАЛЕНКО: 
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ ВЧИТЕЛЯ

Автор, на основ1 власних cnoeadie, характеризус ужгородсъкий 
nepiod життя i науково-педагопчног disuibHOcmi вгдомого украм- 
ського icmopıiKa, професора Кам'янець-Поди1ьсъкого педагоггчного 
İHcmumym y Aeouida Антоновича Коваленка.

Kntouoei слова: А. Коваленко, Ужгород, утеерситет, проблем- 
не навчання, •справа В.К .», цъкування, перлюстрац1я.

Не люблю повертатись у думках до минулого, наспть студент- 
ського. 1нш1 вважають його найвеселшшм перюдом свого життя, 
бо були молод1, любили i любили IX i, здавалось, що все подолають, 
доможуться свого. Я бачу той час якимсь сфим i нев'пшним, бо 
саме студентський перюд у мене зашнчився так би мовити тра- 
пчно. Я потрапив, не за своею волею чи провиною, до лабет КДБ, 
був виключений з комсомолу, з ушверситету напередодш держав- 
них випускних екзамениз i став на три роки İ3ro€M т о г о  сустль- 
ства. Саме цей найсумшший у моему житп период був пов’язаний 
з Вчителем, професором Леанщом Антоновичем Коваленком.

Леонщ Антонович пртхав до Ужгороду як викладач h o b o î  ic- 
T o p iî  у буремному 1956 рощ. У cycm İB , в Угорщит, а це 20 км. вщ 
Ужгороду, вибухнула народна револющя, яку ми мали назива- 
ти контрреволющею. Пошепки велися дискуси, адже закарпатщ 
тисячу poK İB  були в склада Угорського корол!вства, на особистому 
piBHİ вони були i в XX ст. тисячами ниток родинних зв’язгав t İc - 

но пов’язан1 з Угорщиною. M ic u e B İ угорщ, а î x  у нас на Закарпагп 
бкьщ шж 150 тисяч, виставляли у BİKHa рад!оприймач], з яких 
Рад1о İm . Кошута з Будапешту передавало b İc t İ свободи. Ця ейфо- 
р\я тривала недовго, бо гид вжнами мое! рщно! домшки через юлька 
дшв гурксптли «танки наши бмстрью» Прикарпатського в1йськового 
округу -  вперед на Будапешт! Батько безнадшно махнув рукою - 
«юнець мадярсьюй революдй» -  i суворо наказав тримата язик за зу- 
бами. BİH мав радио, бо невдовз! двох студент!в п’ятого курсу В.К. i 
К.Н. з великим розголосом на b cİx  зборах i «бюрах» виключили з yHİ- 
верситету İ3 забороною працювати у навчальних i виховних уста- 
новах ттльки за те, що вони вжили слово «револющя» щодо подш в 
Угорщин1. Видав ıx свШ же однокурсник Ю.Д., який через три роки 
допшував мене уже як пращвник КГБ. 3 b İch o , «стукач» у систем1 
«İM nep iı зла» був винагороджений матер1ально вигщною функщею. 
Я послухався перестороги батька, та все ж вщгом1н подш цих дшв 
через деюлька рогав негативно зачепив мене та Вчителя.

До якого вищу при'1хав Леонщ Антонович? УжДУ був моло- 
дою установою, демонстративно вщкритою у 1945 р. TaKİ його 
факультети як медичний, Х1м1чний, ф i зи ко - м ате м ат и ч н ий, 6 İo a o -
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пчний мали вже в 50-х рр. авторитет солщних наукових установ. 
Щоправда, суто аграрна область потребувала швидше спещалю- 
тш аграрниюв, знавц1в люового господарства, прського (полонин- 
ського) тваринництва, професшних педагопв. Та щ спешальносп 
школи не буди вщкрип ,в. УжДУ (ниш -  УжНУ). Зате чомусь побу- 
дували атомний реактор у самому центр1 старого м1ста у двор1 ко- 
лишньо1 епископсько1 резиденц11 1 вщповщний щститут атомних 
дослщженъ, станщю стеження за косм1чними апаратами, сплели в 
кра! павутину вс1ляких антен 1 радар1в, адже край межуе з чотир- 
ма державами -  Румутею, Угорщиною, Словаччиною 1 Польщею.

1сторико-фъ\олопчному, а згодом сторичному, факультету по- 
хвалитися не було чим. На його кафедри «спускали», як правило, 
«списаних» партд1яч1в, когорту викладач1в 13 лжвщовано! у тому ж 
1956 р. обласно! партшколи. Щ люди глоба\ьно1 стори не знали, чи- 
тали, в прямому розумшш, 1з ареньких партшшльних брошурок 
«спецкурси», от1 ва «боротьби», бо у них вст мали «боротись». 3 того 
часу не люблю це слово, хоча воно саме по соб1 невинне. ГОзшше я 
д1знався, що 1 Леонщ Антонович не любив цей засмальцьований со- 
вецькою пропагандою термш. Вш казав, що люди, в яку б епоху 
вони не жили, перш за все забезпечують свою стм’ю, народжують дь 
тей, ростять IX. Вони не мають просто часу на «боротьбу», вони про
сто живуть. На кафедр1 всесвп-ньо! стори, на яку прийшов Леонщ 
Антонович, чисельна перевага була на користь партшних кадр1в, 
але вш Ьс шнорував. Зате швидко встановив дpyжнi вщносини з ви- 
пускниками Карлового ушверситету в Праз! -  М.М. Лелекачем, що 
читав античну стор1ю, та Ф.М. Потушняком (читав археолопю 1 ет
нографа). Це були европейськи всеб1чно оамчеш вчеш, полклоти. 
Обидва знали десяток мов, використали у Праз1, яка в 20-30 рр. пе- 
ребрала вщ Вщня роль центральноевропейсько1 культурно! метропо- 
лл1, ва можливосп для знайомства з найновнлими методами досль 
дження стори, етнологп, л1тературознавства.

Аелекач в студентсьга роки був оргашзатором Союзу пщкар- 
патських студент1в, членом редколега часопису украхнсько1 ра- 
дикально'1 молод1 в Праз1 «Пробоем», в перюд вшни був вченим 
секретарем Подкарпатского Общества Наук -  своерщно! крайо- 
во1 Академп наук, яку створили «окупанти», себто угорська адмь 
шстращя. Потушняк брав активну участь в жигп /итературно- 
го авангарду Праги, сам був поетом-символстом, етнологом реп- 
ону Карпат. Не випадково саме вш, який аж н1як не симпатизу- 
вав угорському режиму регента М. Горт1, назвав дей, военний до 
реч^ перюд культурним вщродженням краю.

Вони сво! твори друкували на сторшках 16 часопиав, яи  
в той час фшансували знову ж таки «окупанти». М.М. Лелекач 1 
Ф.М. Потушняк були мобшзоваш до угорсько1 армн вл1тку 1944 р. 
За перш 01 ж нагоди перейшли л1шю фронту 1 стали служити в шта- 
бах Червоно! арми як перекладач1, адже володдли багатьма. мова- 
ми. Як не парадоксально, але саме дякуючи служб1 в радянськш 
арми вони залишились живими. Натомють доля IX колег з числа за- 
карпатсько! штел1генци була трапчною. СМЕРШ \ НКВД вщразу ж
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теля визволення влаштували в Закарпатп 6 концтабор1в. В най- 
бкьшому з них -  Свалявському -  ув’язнили близько 25 000 oci6. В 
шч на 19 листопаду 1944 р. «смерипвщ» i «енкаведисти» влаштува
ли в щлому кра! «зачистку тьхлов», арештували всю штел1генщю, 
полгсичних Д1яч1в чехословацького i угорського перюд^в, техшч- 
них спещалкгпв, чоловтав угорсько!' та шмецько!' нацюнальностей. 
Списки неблагонадшних «допомагали» складати M icueei комушсти. 
Bei арештоваш були проголошет фашистами або 1х сп1льниками, 
вщправлеш до ганця року в концтабори на Дoнбaci на вщбудову 
шахт. В 1957 р. одинищ з них повернулись додому.

Аеонщ Антонович вщразу пройнявея симпаттею до Лелекача 
i Потушняка, довщався, що !х постшно шельмують «парткадри». 
Потушняка змусили давати «на реценз1ю» у партбюро конспекти 
лекцш з археолога i етнографи! Лелекач мав «консультуватись» з пи- 
тань icTopii античносп! В кадровому nAaHi обидва були дискримшо- 
ваш. В 1946 р. Ум присвоили звання доцента, але вони не мали кан- 
дидатського ступеня i це при тому, що надрукували десятки статей. 
Аеонщ Антонович пояснив 1м, що це треба зробити якнайшвидше, 
бо вже виростали совецьга молод) кадри в астрантурах у Киев! i ось- 
ось мали заявити сво! претензи на мгсце в УжДУ. Коваленко допом!г 
1м оформити i3 уже опублжованих ними статей i книг кандидатсьи 
дисертацд, його приятел! в Киев1 сприяли в оргашзашТ захиепв.

3 перших дшв Аеонщ Антонович взявея також керувати сту- 
дентським науковим гуртком. Одним i3 перших зголосився до ньо- 
го i я. M o I m  перщим завданням вщ кер1вника гуртка було з’ясувати, 
в якому CTaHi книги з б1бл1отеки епископства греко-католицько! 
церкви пюля ii розпуску, BipHim e розгрому i вбивства останньо- 
го и епископа Т. Ромжь Рукописний фонд було передано в щойно 
створений музей, а книги вкинуп до пщвалу резиденцй' еписко
па, передано! утверситетсьгай б1бл1отещ. Леошд Антонович дом1г- 
ся допуску мене до цього книжного «фонду». В промерзлому, воло- 
гому пщвал1 я побачив гору книг i серед них яюсь дивн! за формою 
книги, продовгасп, надрукован1 на шероховатому nanepi з латин- 
ським текстом. Виносити книги я не M ir  i т1льки описав Аеонщу 
Антоновичу, що там побачив. BiH висловив припущення, що це iH - 
кунабули -  першодруки. ГПзшше я з’ясував, що це були першодру- 
ки XVI-XV1I ст. -  noAeMi4Hi трактати угорських fliH4iB контррефор- 
маци. Аеонщ Антонович мое завдання конкретизував, наказавши 
описати книги тмецькою, чеською, словацькою i польською мова- 
ми. Для себе я вщкрив фантастичну красу краезнавчо! енциклопе- 
дй Австро-Угорщини (Österreich-Ungarische Monarchie im Wort und 
Bild). В И п’ятому TOM i були вмщ еи опис природи i пам’яток k o m i - 

таттв, що складають зараз територпо Закарпатсько! област та пер* 
ший нарие «Русини» (Ruthenen) заеновника угорсько! славгстики
А. Годинки про слов’янське населения краю. Вщкриттям для мене 
стали i знайден! тут два випуски в чотирьох сол!диих томах нау- 
кового журналу «Зоря» (Hajnal), про який не прийнято було нави-ь 
згадувати у вчених yniверситетських колах через те, що вони були 
видаш «окупантами». До pe4i, в ix пщготовш в 1942-1944 pp. брали
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участь вище згадуваш Лелекач i Потушняк. Не згадували про жур
нал тому, що видаш ушверситетсьш cipeHbKi зошити, гучно наз- 
Bani «Науковими записками», не витримували н1якого пор1внян- 
ня Hi за формою, Hi за 3MicTOM з публшащями, що вийшли в nepi- 
од «окупацп». Леонщ Антонович порадив MeHi звузити свш iHTepec 
до icropü' чехословацько! кризи 1938 р., матер!али (газети, жур
нали) про яку були як у згадуваному тдвальному «фонд!», так i 
в Закарпатському обласному apxißi. Пораду Вчителя я npoHic аж 
до кандидатсько! дисертацп, доповнивши, звичайно, ужгородсью 
матер!али документами з чехословадьких i угорських apxisiB i по- 
ступово матер1ал!зував цю пораду у 6 сво!х книгах, виданих ро- 
сшською, чеською, словацькою, русинською i тмецькою мовами.

Аекцп Аеонща Антоновича pi3KO вщр1знялись Bia, лекцш його 
попередниюв i колег. Останш обмежувались хрошкою подш, «коли 
було, що було», але для пояснения «чому було саме так, а не шакше» 
брали трафарети марксизму. Аекцн ж Аеонща Антоновича були 
присвячеш кардинальним проблемам, як от «Формування владно! 
абсолютистсько! системи i н  суть», «Просвп-ництво як переддень 
революшй XVIII ст.». Його улюбленою темою були перипетп Велико! 
Франиузько! револющ! i подальших революцш у Францп, !м BiH 
присвятив низку лекщй i  семшарських занять. На жаль я не 3 6 e p ir  
конспекти цих лекщй, бо теля допита у КДБ в 1959 р. i в подаль- 
u ii роки, я нгяких рукописних матер1амв не 3 6 e p ira B .

На семшарах Леонщ Антонович вимагав проблемното розумшня, 
а не викладу хрошки подш. Тут у нас, вчорашшх школяр!в, незвич- 
них до такого пщходу, спочатку виникали проблеми. Особливо не- 
вдоволен1 були офщерсьга нащадки, запас знань яких був бмьш шж 
скромний, а мисления i поготтв. !х додавали в УжДУ радянсьш гарга- 
зони в Угорщиш i НДР. Вщверто невдоволеш були дачата ще! когор- 
ти, до того ж вони не розумки украшсько! мови. Леонщ Антонович 
це знав тому, як й iH iu i  викладач!, мусив цих «студенпв» толерувати. 
Та все ж школи не Mir втриматись i якось спересердя кинув: «та це ж 
фкьки, !м головне школярськи перейти «з класу в клас».

Нам же, защкавленим викладом проблем, подобався його не- 
ординарний пщхщ. Так про абсолютизм BiH почав виклад з того, 
що ця система в Захщнш бврот школи «абсолютною» не була. Ми 
мали вщповюти чому i як, але що ми знали? В радянських пщ- 
ручниках roAi було шукати вщповда на це питання. «А що церк- 
ва?» - запитував Леонщ Антонович i сам пояснював, що като- 
лицька церква як найбагатший феодал, незалежний вщ коро- 
л!всько! влади, дозволяв coöi контролювати п, а у Францп HaBiTb 
бути при влад1 (кардинали Ршелье, Ma3apiHij. При тому тогочас- 
на церква була защкавлена у твердш ueHTpaAi30BaHift влад1 nic- 
ля сумного досвщу громадянських вшн у Францп в XVI-XVII ст. 
Хтось 3i студентпв з цього приводу зауважив: «А ось Дюма i його 
мушкетери...». BiH не встиг закшчити, як Леонщ Антонович сер- 
дито сказав: «Дюма -  брехун, сво! романи писав, не заглянувши 
у книги славних французьких юторишв, яких взяли co6i у пщмо- 
гу навп-ь Маркс i Енгельс! Так 3BaHi «!сторичш романи» не мають
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т ч о г о  стльного з наукою ic T o p ie io . Не читайте ix, ними нехай 
займаються л1тературозна шц. Читайте художш твори, як1 е дзер- 
кадом вщповщно1 епохи, хоча не претендують на юторичшсть».

Я читав багато, але часто нерозйрливо i, набравшись хороброс- 
-ri, почекав одного вечора, коли Леонщ Антонович iuioB на прогу- 
лянку i попросив дозволу iTn з ним. Тод1 в Ужгopoдi ще жив старий 
звичай, коли «все M icro» йшло на прохулянку по набережпш, вздовж 
красиво! кьлометрово! довжини липово} алеУ з кущами троянд, що 
цвъ\и майже щлий piK. Я спитав Вчителя, що читати, щоб це не 
були «сторичш романи» i в той же час вщтворювали епоху. Леонщ 
Антонович виявив у вщповш глибоку i широку начитанiст ь.

В цей час, перюд хрущовсько! вщлиги, московське видав- 
ництво художньо! литератури почало масово видавати в c e p il 
«Зарубежньга роман XX века» A iT ep a T yp y , про яку ми не мали уяв- 
лення, бо вона була для нас аж до того часу як «занепадницька» 
пщ ciMOM a Замками. H a in i знання захщно! Л1тератури обмежува- 
лись класикою: Сервантес, Гюго, Стендаль, Джкенс та ш. Леонщ 
Антонович порадив MeHi прочитати роман французького пись- 
менника P.M. дю Гара «С1м’я Ti6o». Вш йому дав найвищу оцшку 
i як лпгературному творов!, i як «дзеркалу» епохи. В б1блютещ меш 
дали два товстелезш томи, недарма цей TB ip  дютав ще характе- 
ристику як останшй великий европейський роман. В ромаш ди- 
хала жива кторш на фож широко! панорами французького сус- 
шльства перших десятир!ч XX ст. включно 31 св1товою вшною i 
шслявоенним десятилггтям. Я вщразу поринув у життев1 перипе- 
T ii r e p o ie  роману у Францп, н колон1ях, 1х понев1рянь в бру/п око- 
т в  вшни, отруйних ra3 ie, особистих трагедш.

Дам Леонщ Антонович радив меш перечитати романи письмен- 
нигав «втраченого поколшня» (Е.М. Ремарк, Р. Олдшгтон, Дж. Дос Пас- 
сос, Е. Гемшгвей, С. Цвейг, А. деСент-Екзюпер1, А. Моруа, П. Пазолм), 
а також «Пригоди Швейка» Я.Гашека, романи 1льфа i Петрова. Про 
них вш сказав, що перший е енциклопе/нсю вмирання колись вели
ко? iM nep il, а романи двох радянських автор)в -  енциклопед^ею со- 
вецького НЕПу. Недарма, казав професор, режим ix довго замов- 
чував, i вони були видаш лише в перюд хрущовсько1 вщлиги. Там 
було i е багато паралелей i3 акггуальною ситуащею в СРСР. Професор 
знав навггь окрем! сцени з цих ромашв i не раз до них повертався. 
Глибокий 3M icr бачив у сцеш встановлення ддагнозу Швейков1 свпи- 
лами австршсько! ncHxiaTpii. Згадайте, казав, що викрикнув Швейк, 
як увшшов до палати: «Слава королю i iM n ep aT op y  Францу Иосипу I!». 
Не змовляючись, псшаатри вщразу ж визнали Швейка псшачно хво- 
рим, Ця сцена, пояснював Леонщ Аш-онович, якнайкраще характе- 
ризувала стан Австро-Угорсько! монарх!, и агонп, Бо кричати «сла
ва!» старечому правителю вмираючо! iMnepil на думку п штелекту- 
ал1в уже могла ттльки розумово вщстала особа. До ще! сцени Леонщ 
Антонович повертався i газшше, коли ми стали вщверп, теля того, 
як мене виключили з комсомолу i вигнали з ушверситету за вщмо- 
ву фальшиво свщчити у npoueci, сфабрикованому КГБ. Вш сцену i3 
Швейка застосував до характеристики тодашнього хрущовського ре-
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, жиму, Леонщ Антонович казав, що ситуащя ще не така, щоб визнали 
дебьлом 'гого, хто крикне «слава КПРС!». Але просто ясно всш, що це 
шкурник-кон’юнктурщик. Проте «слава Хрущову» уже шхто не кри- 
чить, його оточують швейкзвсьга типи. «Ви знаете -  спитав вш -  пр1з- 
вища його головних щейно-програмових консультанто? Це професо
ри партакадеми Кучюн 1 СХйчган! Сама природа надкила 1х такими 
пр1звищами, яга характеризукпъ мпзершсть духовного табору «вож- 
дов». Дшшли до жони режиму, Островськош 1 його роману «Як гарту- 
валась сталь». На мое питания як вш його ощнюе, Леонщ Антонович 
безнадшно махнув рукою: «Вш все видумав, про участь у громадян- 
ськш вжш. мабуть, теж». Дшсно сьогодшшга росшсьга 1сторики лгге- 
ратури встановиди, що вш насправд! на в1йш не був, й у нього був ту- 
беркульоз юсток. «Я фронтовик -  т д  креели в Коваленко, - !  знаю, що 
таке поранення спини, де або смерть вщразу, або негайний парал1ч 
! теж для того часу смерть». Вш продовжив: «сцени з громадянсько! 
вшни ммерш, дШсносп не вщповщають. Також н!яко! страдницько! 
побудови вузькоколшки до Киева, яку вш там розписуе, не було, це я 
знаю як сучасник».

Одного разу Леонщ Антонович був у дуже доброму настро! 1 
спитав мене чи знаю я поета Олександра Олеся. Такого я не знав.
I тут вш продекламував його в1рша «Чари ночЬ 1 назвав його пм- 
ном кохання, що немае соб! р!вних у свпч>вш поези. Особливу ува- 
гу звернув на образнють в1рша уже в перших словах -  «См1ються, 
плачуть солов’! ! б’ють шснями в груди». «Це гетальш образи, при 
цьому побудоваш на протилежному -  «см1ються-плачуть», «б’ють 
тснями- -  казав Аеонщ Антонович. Проте вш невисоко щнив 
украшську прозу: «якась вона надто сентиментальна».

Ужгород вщомий своею особливою школою живопису. Я сам 
любив малювати 1 хот1в стати художником, але батько мене не 
пустив у художню школу. Йому, людиш вщ земл!, така профе- 
сш здавалась жебрачою. «Краще бути вчителем, вони завжди по- 
тр!бш» - казав вш. МШ потяг до живопису обмежився неоднора- 
зовим вщвщуванням умх виставок. Там також зустр1чав Леонща 
Антоновича 1 дозволив соб1 з ним нав!ть дискутувати (юнацька за- 
розумшсть!). Закарпатська школа живопису пейзажна, при цьо
му, в перюд, коли Закарпаття входило до Чехословаччини, ввь 
брала досвщ найновииих мистецьких напрям1в Захщно! бвропи - 
!мпресюшзму, поспмпресюшзму, експресюшзму. 1х представни- 
ки (Вокшай, Ердел1, Грабовський, Манайло 1 !н.) не загубились 1 на 
надзвичайно багатш мистецьгай сцеш тодшньо! Чехословаччини. 
Адже ужгородсьш художники в м1жвоенш роки виставляли сво! 
картини в Праз), Будапецт, Париж! Мюнхен! «Як св1жо сприй- 
мались у нас (вщразу теля вшни -  Авт .) роботи Ердел! Коцки, 
Манайло, Шолтеса, Глюка, Бокшая! -  згадувала лауреат майже 
вох премш вщома художниця Т. Яблонська. Вона пщкреслювала: 
«Який живий струмшь вони влили в наше мистецтво! Як активно 
стали виступати на наших виставках! Але дуже швидко 1 по !х го- 
ловах пройшлася дубина ждановських постанов. Аж ось почала- 
ся «вщлига»... Настало осв1жшня в мистецтвь Вщчула 1 я потребу
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у активнш творчоеп. Помогло Закарпаття, його надзвичайно щ- 
кава школа живопису. На мене дуже вплинуло ïx мистецтво, осо- 
бливо коли я ясно вщчула необхцщють вибратись \з тупйка».

«Вщлига» вщчинила шлюзи Arreparypi про мистецтво европи 
друго! половини XIX -  початку XX ст. Я поглинав статп про iM n p e -  

cioHi3M i поспмпресюн1зм i став приб1чником тези, що завданням 
живопису е зображення моменту (impression), а не жанрових сцен, 
а ше ripiiie, на мШ погляд, сцен 1сторичних. Я вважав це 1люстра- 
тившстю, що належить A iT e p a T y p i,  слову, а не пензлю. Цю пробле- 
му ми обговорювали i на семшарських заняттях з icrropiï культури 
Францн XIX ст. Леонщ Антонович дозволив мен1 висловити мш за- 
пал, але коли я напав i на росшських передвижниюв, то тут BiH дав 
меш прочухана. BiH вважав, що творчють передвижниюв не мож- 
на оцшювати ттльки з мистецького погляду. ïx картини, вважав 
BiH, виконували важливе сустльне завдання i були майже единим 
засобом до пробудження широких верств, до розумшня станови
ща низ!в. Адже в Pociï на той час не було Hi л1берально! преси, Hi 
безцензурног публщистки, лггератури, а словесна аптащя народ
ните провалилась, бо селяни caMi здавали аптатор1в noAiuiï.

Hauii дискусН на вказан1 В1льн1 теми раптово притганилися 
23 листопада 1959 р. В цей день прямо т д  час лекщй на факуль- 
TeTi був арештований агентами КГБ мш однокурсник В.К., з яким 
ми 3 рокИ жили у гуртожитку в однш KiMHaTi. Звичайно, нас вва- 
жали приятелями, отож агенти КГБ в той же день «прихопили» i 
мене, хоча прокуратура ордеру на мШ арешт ïm не дала. Уже в 
цьому, на думку Леонща Антоновича, «вщлига» справила позитив- 
ний вплив. Можливо й так, але то/ц я цього не вщчув, бо мене без- 
перервно 12 годин тягали довгими коридорами В1д одного св1жо- 
го слщчого до ]ншого. На шч вщпускали в гуртожиток.

В чому ж була провина мого горе-приятеля? BiH  BiB щоденник 
y c i п’ять студентських роюв, де записував y c i n a m i дискуси. А про 
що ткьки не дискутують студенти, та ще в такий переломний перюд! 
Бща була в iHiuoMy. Слм’я цього студента була nia наглядом КДБ 
вщ 1945 p. i b îh  про це мав здогадуватись. Його батько гад час оку- 
паци, щоб вижити, зголосився служитй в noAiuiï. ГНсля визволення 
був мобшзований до Червоно! армн, бо, як нам по-пм розповщав
В.К., особливих rpixis за ним не було. Але в 1945 р. «органи» згада- 
ли i про нього. B iH  не чекав коли його арештують i дезертирував 13 
армн. Переховувався Bci повоент десятилггтя. C îm ’h  часто переТж- 
джала, HQÏBHO вважаючи, що таким шляхом загубиться з поля зору 
«оргашв», батько навщувався до них. Та ось восени 1959 р. його 
черговий «в1зит» заюнчився арештом -  видала сусщка.

Пщ час обшуку пщ поспллю знайшли десяток зошит1в i3 запи- 
са;ми не лише наших дискусш, але i пол^тичних погля/ив автора, яга 
були однозначно нащонально-радикальними, украшськими. М1Ж 
зошитами знайдена була i антирадянська листовка на чесьгай MOBi, 

яку, як по-пм з4знався В.К., вш переховував з 1956 р. Так1 листов
ки надсилали i3 Захщно'1 Н1меччини балонами. Дивно лишень, що 
призначена для чех!в, вона опинилась i3 балоном аж в Черкасьгай
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област!. В радянсью часи як писания щоденника, й особливо зберь 
гання лиспвки не могло не призвести до бщи 1 це було безперечно 
необачним, шквдливим вчинком студента В.К.

На першому ж допшч мешшкрим}нували сприяння розповсю- 
дження контреволюцшного матер1алу (лисгпвки), бо я волод1в чесь- 
кою мовою. Даремно я доводив, що чеську мову вивчив тзшше, 
н1ж в нашому гуртожитку з’явилася злощасна лиспвка. Також слщ- 
ч1 впевнено стверджували, що я знав про щоденник, а вщповщно 
1 його зм1ст, бо ми жили 3 роки в однш имнать Слщчим було все 
ясно, хоча «слщство» вони тягнули швроку. Мета була зрозумъ\а - 
розчавити нас морально. До «групи» обвинувачених включили ще 
двох - студента В.П. 1 девчину, що симпатизувала арештованому.

Вщ нас вщразу вс! вщсахнулись, як небезпечно хворих. Вик- 
ладач1 на семшарах 1 екзаменах говорили з нами сухо офщшно, 
кр1зь зуби. Ультрав1рш комушсти щукали жертви серед виклада- 
ч1в. Парадоксально, але один 1з них пройшов пекло ГУЛАГу, про- 
те вважав, що ва там були винт, тьдьки вш один -  в1рний йльшо- 
вик. Другий був секретарем партгрупи факультету, тзшше, десь 
через 10 роюв, його втзнав земляк з1 Схщно! Украши 1 розпов1в 
про його активне ствробггництво з окупантами. Закшчив само- 
губством. Та гад час слщства щ два «в1рш» накинулись на уже зга- 
дуваного Ф.М. Потушняка 1 довели його до шфаркту 1 смерть

Не так себе пов1в Леонщ Антонович. Спккувався з нами як 1 
рашше. Б1льше того, дав меш знати, що хоче зуетртдся, чим стра- 
шенно ризикував, адже на моему мющ м1г бути 1 провокатор. Пщ 
час зустр1ч1 запитав мене про суть справи, адже про щоденник \ 
лиспвку говорилось тмьки в будов1 КДВ. Я розпов1в про цю писа- 
нину В.К., вилаяв його як лише м1г. Леонщ Антонович мене не пе- 
реривав, на завершення бесщи наважився навпъ дати меш пора- 
ду, як вести себе на допитах: «все, що написано в щоденнику, на
впъ коли його автор тбито цитуе мене, вщправляти на його адре- 
су, не ви це писали, питайте у автора щоденника». Я так 1 робив.,

Суд вщбувся 9 кв1тня 1960 р. Я був учасником процесу як свь 
док. Мо1ми свщченнями прокурор був сграшенно невдоволений, 
адже вш хоп в, щоб я вказав на В.К. як украшського нацюнал1ста, 
аптатора. Я ж шдкреслював, що В.К. людина мовчазна 1 н1яко! ап- 
таци вщ нього я не чув. В.К. отримав 5 роюв. Незважаючи на те, 
що виглядав розчавленим, зум1в взяти себе в руки 1 написав каса- 
щйну заяву в суд республжи. В той же день теля суду я «випадко- 
во» зустр1в Леонща Антоновича. Вш жваво розпитував про перебп’ 
суду 1 поведшку В.К. Вщзначив лише, що В.К. молодий I переживе 
це. Однак додав, що важга часи чекають й мене.

Так [ сталося. Мене почали тягати по всяких «бюрах», виклю- 
чили з комсомолу 1 ушверситету 1з забороною працювати у на- 
вчальних 1 виховних установах. Вноч1 комсомольсью «командос» 
викинули мене з гуртожитку, шч я провш на лавочщ набережно! 
\ знову «випадково» зустр1в Леонща Антоновича. Вш порадив не- 
гайно шукати роботу, що було не просто, бо я швалщ з дитинства. 
Вщ комсомолу д1став наказ 1ти працювати на бущвництво моло-
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д1жного табору. Виконроб був дуже здивований коли я йому дав 
«направлеше». Там я витримав п1вроку, але самовъ\ьно залишив 
«робоче Mİcue». За це був покараний й засланий в Карпати на ль 
сорозробки, де в осшньо-зимов1 мюящ був там обл1ковцем.

Ситуащя 3İ «справою В.К.» змшилась на краще, бо касащйний 
суд зменшив йому термш до 6 мзсящв, яи  bİh уже фактично вщбув. 
Леонщ Антонович дуже рад1в з цього i казав, що ХХ-ий зТзд все таки 
щось зробив i порадив MeHİ негайно написати заяву в прокуратуру, 
щоб з мене зняли bcİ обвинувачення. Я це зробив, але в npoKypaıypı 
меш сказали, що вони н!якого стосунку до мене не мають, бо я був по
караний громадськими оргашзащями, а не судовими. Леонщ Анто
нович був розчарований i вщзначив, що система таки не змшилась.

Через pİK  я залишив люорозробки i попросив Леошда Ан 
тоновича допомогти меш знайти роботу десь дал! в УкраМ. BİH 
це зробив. Завдяки його турботам на a İ th İ м ю я ш  я  влаштував- 
ся в експедищю Археолопчного шституту. Кершником був до
бро!' пам’ят1 Василь Йосипович Довженок, сшнпращвниками 
P.O. Юра i П.П. Толочко. Останнш -  ниш широко вщомий вчений 
i ГЮ Л1ТИ ЧН И Й  д1яч. Та час AİTa швидко 36ir, треба було повертатись 
i я знову звернувся до Аеошда Антоновича по допомогу. B İh  по
радив İ t h  до тих, h k İ  реально керують крашою, тобто до вищих 
партшних opraHİB. I я гпшов по коридорах ЦК КПУ. Як не дивно, 
вони були вщчинега. Вщ мене вщмахувались, але один молодий 
чиновник İ3 щеолопчного секретар1ату мене вислухав i вел1в ви- 
йти в коридор. Я не зачинив шдльно двер! i чув телефонну розмо- 
ву з його пщлеглим у Ужгоро/и. B İh  вилаяв його, що ви, мовляв 
там робите, İ3 бщного хлопця формуете антисоветчика, невже у 
вас заповнеш bcİ mİcuh в прських школах? П1сля meı розмови за- 
кликав мене i сказав, що мене чекае M İcu e в прському ceA İ в шко- 
Aİ. Згщно його пояснень ic r o p ir o  я викладати не M ir , бо не мав 
ще диплома (!), але викладанням шмецькох мови можу зайнятися. 
Хоча диплома з шмецько! мови я теж не мав.

За останн1х два роки це була для мене найкраща подш. 
Леонщ Антонович не тьльки щиро рад!в такому розвитку под!й, 
але якось i втратив обережшсть. Став зрщка листуватися İ3 ви- 
нуватцем Bciei' справи, В.К. BAİTKy 1961 р. л1кувався у санаторп, 
в горах i звщти у вщповщь на вщчайдушний лист В. К., що скар- 
жився на свш стан İstoh, вщповт cboîm листом вважаючи, що 
тут за ним не стежать. В цьому лисп bİh вжив вираз, що страж- 
дали як İ3roi' i тага, як Чернишевський, над яким була зламана 
шабля на знак морально-суспкьно) смер-п. Але bİh став таки на- 
щонс1льним героем. Цього листа, як i bcİ İhuiİ попередш, перлю- 
струвало КДБ. Пор1вняння якогось В.К. з Чернишевським вони не 
витримали i висунули ректору вимогу негайно звтьнити Леонща 
Антоновича з роботи. Ректор не Mir не виконати i'x наказу, але по- 
bİb себе як порядна людина. Запропонував Леонщу Антоновичу 
написати самому заяву про звкьнення, чим уникав негативното 
запису в трудову книжку. 3 цим Леонщ Антонович погодИвся, як 
з кращим вар1антом. Так bİh прикав у Кам’янець-По/ильський.
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ГОсля завершення археолопчнсм експедицп я приЬкджав до 
Леонща Антоновича. Bİh дуже рад1в, читав MeHİ свое ессе, яке мало 
робочу назву, як b İh  казав, «Я i Маркс». Перш за все b İh  розгромив 
т. зв. «трудову T eop iro » Маркса -  вщомий постулат марксизму, що 
додатковий продукт створюе т1льки роб1тник, пролетарш, b cİ İH iui 
в цьому n p o u ec i ттльки паразитують. B İh  дивувався, як M ir з цим 
погодитись Енгельс, адже bİh  був пщприемцем, знав весь ланцюг, 
який проходив товар вщ сировини (адже i ту спочатку треба було 
виростити, або вщнайти i добути як руду, вуплля i т. д.}.

Говорили ми i про характер режиму, який створив Ленш. Bİh 
його бачив як терористичний İ3 самого початку. Але щея такого 
режиму, казав, була висловлена уже Енгельсом. В однш İ3 «теоре- 
тичних розмов» Маркса-Енгельса поста\о питания мюця i poAİ тех- 
Hİ4HOÎ штел1генцп в будуванш сощал1зму-комушзму, адже пролета- 
piaT штел1генцп не мае. Енгельс, за словами Леонща Антоновича, 
BHpiıuaB проблему просто: та частина штел1генцп, яка буде лояль- 
на, куплялася, а шша - лшвщовувалася. «От вам -  казав Леонщ 
Антонович, - зародок ycix конфюкацш, колектив4зацш i т. д».

Pİ3KO критикував Коваленко економ!чний детермщ!зм Маркса 
у розвитку суспкьства. Надавав велико! уваги духовному розвит- 
ку, вказував при цьому на епоху вщродження в 1талп, ЬПмеччиш, 
фшзсофсью школи в Англи, енциклопедиспв у Франци. «Ну, а де 
був духовний переддень росшських революцш» -  запитував я. Тут 
b İh  вщпов1в словами письменника Шишкова: «А бьхл ли мальчик?».

Ми як завжди постшали, пересгрибували вщ теми до теми. 
Болючою темою для Коваленка був перюд украшсько! i c T o p i i  XVII ст. 
Вважав грагед1ею союз İ3 M o c k o b İc io , але за його словами, у Богдана 
шшого виходу не було. Я запитав: «Коли до Богдана дшшло, що це не 
той союз». Леонщ Антонович b u i i io b İb : «Уже в Переяславг Пам’ятаете, 
що b İh  сказав, коли прийняли присягу на BİpH İCTb царю?». Цього я не 
знав. Коваленко пояснив: «Богдан сказав боярину Бутурлшу, як го- 
ловному в московськш делегаци, нехай поклянеться вщ İMeHİ царя. 
Той дуже здивувався i сказав, що цар c b o îm  пщцаним не клянеться, 
b İh  сам -  вищий авторитет». «Туг -  продовжив Леонщ Антонович - 
3İTKHy ли ся abİ HecyMİCHİ системи, деспотично-азшська московська 
i республжанська европейська. В останнш виростала козацька 
старшина». Свщчення цього Леонщ Антонович навпъ бачив у вщ- 
мшностях словниково! системи p o c ift c b K o î i украшсько! мов. «Уже 
то/д -  шдкреслював Леонщ Антонович -  в украшськш m o b İ були по- 
внокровт поняття «суспкьний», «сусп1льство», «фомада», «громад- 
ський». Росшська ж мова до сьогодшшнього дня мае ткьки два по
няття -  «общество», «общественньш». Вона «громаду» як самоуправ- 
л1нську, автономну одиницю не знала i не знае. А що вже говори
те про с;шоуправлшня мют. Такого росшсью м1статак i  не тзнали». 
Леонщ Антонович наголошував на абсолютних вщмшностях в на
родиш культур! p ocİH H  i yK p a iH u İB . Рекомендував пор1вняти селян- 
сьи садиби в cyci«Hİx селах на меж1 областей.

Meni дозволили скласти державш icnHTU через три роки. Одер- 
жавши нарештп диплом, я знов радився İ3 Леонщом Антоновичем,
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як бути дали Вчителем семир1чки високо в горах я залишитись не 
xoT iB . BiH порадив вступати до асшрантури одного 1з шститупв у 
M o cK B i. Коваленко зазначив: «1дпъ туди, може там на якийсь час за- 
губитесь вщ всевидячого ока, або 1'м набридне, там же повинн1 мати 
серйозншп справи, шж щоденник В.К.». BiH був провиддем, я дш- 
сно вступив до 1нституту слов’янознавства AH СРСР.

Останнш раз ми особисто зустр1чалися в M ocK B i, коли Леошд 
Антонович прихздив у ВАК на вручення диплому професора. I 
знову ми проговорили щлий день. Рад1в мош y c n ix a M , з радгстю 
зустр1чав появу мохх книг, особливо тих, що написаш були поза 
щститутським планом. Казав не хизуватись ними в щстит>нп, бо 
такого столичш не прощають людин1 i3 npoBiHuii. Його слова ви- 
явилися пророчими, я написав i видав три книги поза планом, 
але захисту докторсько! дисертаци мусив чекати 20 роюв, до «пе- 
рестройки». Ось так1 мох спогади про мого незабутнього Вчителя, 
професора Леонща Антоновича Коваленка.

Ivan Pop

PROFESOR LEONID ANTONOVYCH KOVALENKO:
STROKES TO PORTRAIT OF TEACHER

An author characterizes on the basis o f  own memories the uzh- 
gorod period o f life and scientifically-pedagogical activity o f  the known 
Ukrainian historian, professor o f  Kamyanets-Podilsky pedagogical in
stitute Leonid Antonovych Kovalenko.

Key words: L. Kovalenko, Uzhgorod, university, problem teaching, 
•Cause o fV .K persecu tion , interception.
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STRUGGLE FOR POWER 
IN DESHT-1 QIPCHAG IN THE 15th CENTURY

Following the death of Genghis Khan, the Golden Horde, which 
took its place on the stage of history as one of the successors of the 
Mongol Empire, dominated most of Eastern Europe as of the mid
dle of 13th century. Like the other successors of the Mongol Empire, 
which were founded in Turkestan, China and Iran, the ruling class of 
the Golden Horde was also composed of an aristocratic class that de
scended from the line of Genghis. This state, which was built on the 
Turkish-Mongolian state order and incorporated the local elements 
of the Desht-i Qipchaq area, converted to the religion of Islam during 
the reign of Berke Khan. The state, with the official conversion to this 
celestial religion, went through a remarkable alternation, especially 
with regard to its administrative and legal structures.

While, mostly, the ancient steppe traditions exclusive to Turks 
and Mongols were practised up until the mentioned date, now, the 
administrative style and organisation, which had already reached a 
certain stage in Islamic states, began to be implemented. It is quite 
possible to argue that the Arab-Persian procedures of rule, which 
were the distinctive signs of Islamic states, demonstrated a develop
ment to the disadvantage of the Turko-Mongols tradition, as a result 
of this change that came with the conversion to the new religion 
at issue. Nevertheless, the Golden Horde did not completely lose its 
nomadic characteristics, however, inevitably a dualistic structure 
emerged in its administrative organisation.

Nogai, who, after Berke Khan’s death, acted as a real ruler for a 
long time even though he was not in the office of the khanate, became an 
absolute authority in the political life of the Golden Horde until the year 
1299. Actually, according to Rukn al-Din Baibars, «Nogai assumed the 
role of ruler in the country for a long time. He kept the Berke family tinder 
his dominion, throned and dethroned khans that he chose as he wished1.
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A while after Nogai’s dictatorial regime and the period of puppet 
khans were finally over, Uzbek Khan (1313-1341) sat on the throne. From 
the beginning of his reign, he pursued a politics that was powerful and 
strict. In a short time, he outclassed his opponents and enemies. He ac
celerated the process of Islamization, which became a state policy in the 
time of Berke Khan. As a matter of fact, the following was written in a let
ter sent to the Mamluk sultan al-Malik al-Nasir Muhammad in the time 
of Uzbek Khan: «There was only one non-Muslim community left in his 
country. When he became the khan, he forced them to choose between 
converting to the religion of Islam and war, and when they resisted, he 
defeated them by war, eradicated them by killing and capturing them»2. 
Aleksandr Yurevich Yakubovskii (1886-1953), the eminent scholar of the 
history of the Golden Horde, who deals with this historical record from a 
critical point of view, rightly evaluated as follows: «There is no doubt that 
this did not fit the real situation. Uzbek Khan took only the ruling classes 
into consideration, not the masses of people and nomads*’ .

As for the issues of Eastern Europe and Russia, a politics based 
on effective and sound foundations could not be produced. Essentially, 
Uzbek Khan, who did not wish for the establishment of a unified and 
powerful Russian state, followed a balance politics between Russian 
principalities in accordance with his thought. He, especially, tried to 
maintain the balance between the Grand Duchy of Moscow and the 
Principality of Tver4. However, the positive results of the politics men
tioned were not seen in the long term. Indeed, according to Charles 
J. Halperin, who evaluates this topic, the Golden Horde, despite being 
at the top its power during the reign of Uzbek Khan, the politics pur
sued regarding Moscow was far from being foresighted. Moreover, he 
did not manage to use the Russian principalities well5.

The main event that shook the foundations of the Golden Horde 
and diminished its power was the Toktamysh-Timur war. Because the 
turmoil that occurred in the field of Desht-i Qipchaq affected Turkistan 
directly, Timur Beg (1370-1405) sent Toktamysh, who had taken refuge 
under his protection, to his country and had him sit on the throne as the 
khan of the country, thus, putting an end to the turmoil. As Zeki Velidi 
Togan expressed in a unique way; «Instead of reinstating the fallen influ
ence of the Golden Horde among its Eastern European Christian sub
jects, Toktamysh Khan (1379-1396) entered Azerbaijan with an immense 
army of ten divisions and destroyed Shenb-i Gazan by demolishing the 
cities of Tabriz and Maragha at the beginning of 1385»6. After this date, 
the Golden Horde, which had been subjected to the continuous impacts 
of Timur Beg for more than ten years, lost its political force and economic 
importance and lost its power of sanction to dissolve.

In the initial phase of the 15th century, the Golden Horde severely 
lost its dominance over its subject clans and there was a significant re
duction that was observed in the income of the state. The population who 
were obliged to pay taxes did not know who would make the tax collec
tion, due to the disappearance of political stability and internal conflicts. 
In particular, the areas of agriculture and production constantly changed 
hands, the struggle for power led to problems of security, and the people
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gradually became poorer. Furthermore, the transit trade between Desht-i 
Qipchaq, Türkistan and China came to an end. On the other hand, the 
balance of forces in Central Russia changed in favour of the Grand Duchy 
of Moscow. Indeed, even though they spoke the same language, believed 
in the same religion and had the same traditions, the Russian people 
started to unify and become politically homogenous. Besides, Russians, 
who were under the rule of Turko-Tatar for many years, learnt their 
weaknesses as well. The Polish-Lithuanian Kingdom, which constituted 
another important wing of the 15lh century Eastern European politics, 
showed an effort to spread against the Grand Duchy of Moscow. Thus, 
the decadence of the Golden Horde had slightly delayed7.

The Golden Horde, which was devastated in the course of Tokta- 
mysh-Timur war, as mentioned earlier, could not be saved by Edigü, 
the famous statesman who died in 1419 and was distinguished by his 
talents and intrigues, either. Indeed, as Istvân Vâsâry suggests appro
priately: «Edigü, the talented non-Genghisid head of the Mangit tribe 
could only slow down but not halt the decentralising tendencies and 
economic decay of the empire. The century after 1419 witnessed the 
secession of the peripheral territories and their formation into new Tatar 
power centres»8.

Essentially, there were two main reasons for the internal con
flicts, which flared up and heated gradually in the Golden Horde as 
from the second half of the 14th century, to reach the highest level. 
The first of these was the fact that «kara kişiler» (common people or 
ordinary people) struggled to pursue the khanate, and the second 
was the reaction showed by the «honourable khans» who were mem
bers of the Mongol aristocracy9.

By the midst of the 15Ih century, the glorious days of majesty dur
ing the reign of Uzbek Khan had been finalised and the internal state 
of the Golden Horde was completely ruined. The political equilibrium 
of international state rasped away its claim of universality and, thus, 
was replaced by sectionalism. New local laws became more dominantly 
used.instead of the «Yassa (Law) of Genghis Khan», which had the val
ue of universal law in the successor states of the Mongol Empire. The 
mentioned change was not only seen in the political structure but also 
in the spiritual field. The clans that used to co-exist were now sepa
rated by values of belief and differences of language. When the for
merly widespread westward trade winds from the east started to blow 
from the opposite direction, the Turko-Tatars khanates emerged10.

The destinies of these khanates, which came into existence in 
different parts of the divided Golden Horde, naturally ended in dif
ferent manners. As khanates of Kazan, Astrakhan, and Sibir, which 
had not been able to establish an intact order out of the decadence 
and robustness from their predecessors, were soon erased from the 
stage of history, the Khanate of Qasim, which occupied an interes
ting position in Eastern European and Russian history, had to re
cognize the high dominion of the Russians.

The Crimean Khanate, which was at the most advanced level in 
terms of power that it possessed among all the Turko-Tatar khanates,
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could sustain its existence until the end of 18'" century, thanks to the 
intervention of the Ottoman Empire, which a great power of the time. 
However, the Crimean khans, at every attempt to restore' the wreckage 
trying to revive the divided empire of the Golden Horde, were subject 
to the mercilessness of the Ottoman Empire, which did not want an 
alternative power to themselves at the northern steppes of the Black 
Sea. Nogai Horde, who could not rise to the authority of the khanate as 
he did not come from the line of Genghis, also played a decisive role in 
the relations of the Ottoman Empire-Crimean Khanate-Grand Duchy 
of Moscow, which was extraordinarily intricate and complicated.

At the present time, let’s take a brief look at the phases of the es
tablishment of the mentioned khanates, which were heirs to the Golden 
Horde and appeared towards the midst of 15th century. The city and peo
ple of Kazan, which, even today, are one the significant centres of civilisa
tion of the Northern Turks, was established in 1437 and is a direct heir of 
the Khanate of Kazan. This khanate, which ascended on the old land of 
the Volga Bulgars, was one of the elites of the Golden Horde and was es
tablished by Ulugh Muhammad, who was distinguished by his attempts 
at seeking fortune and settling in in the region of Saray and Crimea. 
Despite the availability of reliable resources at our disposal, the history of 
the establishment of the Khanate of Kazan has been seriously disputed.

That is, when Ulugh Muhammad Khan, who lost his battle for 
dominance in Crimea, when he prevailed over the Grand Duchy of 
Moscow in the Battle of Belev, which took place on December 5, 1437, 
the foundation of the khanate was laid, and the Battle of Suzdal, 
which happened on July 7, 1445, reinforced the triumph of the Turko- 
Tatars. The scientific debate that began among the experts of the sub
ject towards the end of 19th century has also been shaped around the 
two dates mentioned above. While some Russian scholars, mainly the 
Russian orientalist Vladimir Vladimirovich Veliaminov-Zemov (1830- 
1904), who was of Turko-Tatar origins, and his followers, accepted the 
date of 1445, many prominent scholars such as Nikolai Mikhailovich 
Karamzin (1776-1826), Zeki VelidiTogan (1890-1970) and Akdes Nimet 
Kurat (1903-1971) emphasized the year 1437. Jaroslaw Pelenski, who 
considered the establishment phase of the khanate as a process that 
started with the first war and ended with the second, rightly accepted 
the date of 1437 despite adopting a compromising attitude11.

On the one hand, the appearance of the Khanate of Kazan as a 
singular state on the stage of history is regarded as the formation of 
a new Turko-Tatar state, while, in other respects, it indicates that 
the Golden Horde, which was continuously bleeding, was absolutely 
divided. Of course, it was no coincidence that the Crimean Khanate 
was officially established in 1441, just four years after the appea
rance of the Khanate of Kazan, which was the first one of the suc
cessor states. The fact that Ulugh Muhammad Khan established an 
independent state whetted the appetite of the ambitious elites of the 
Golden Horde and the state, which had reached the end of its des
tined lifetime, divided into small pieces in a very short time.

Aleksandr Yurevich Yakubovskii, who analysed the fact that Kazan 
and Crimea, which were the two richest and most civilised regions of
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Desht-i Qipchaq, acquired singularity and the actual decadence of the 
Golden Horde, based on objective criteria, accomplished to summarise 
the chaotic process and incidents that were experienced. According to 
him «The ruse that was being pulled by nomadic and semi-nomadic 
feudals, ulan (khanzadasj, khans, and emirs ended with this incident. 
The establishment of the Kazan and Crimean khanates'meant that the 
Golden Horde would take almost the form of a nomadic state»12.

A relentless struggle was seen among the nobles belonging to vari
ous branches of the Golden Horde in order to take hold of the port ci
ties of Crimean Peninsula which was at the heart of Black Sea trade. As 
mentioned before, especially Ulugh Muhammad struggled to possess the 
Crimea region before establishing the Khanate of Kazan; sometimes he 
succeeded, yet, he could not achieve a lasting success in the final analy
sis. Therefore, when he could not obtain his first choice, Crimea, he with
drew to the Bulgarian territory and established the Khanate of Kazan.

The political conflicts and struggle for power that occurred in 
a time period between the years 1419-1436, which represented al
most an age of fermentation on the eve of the Crimean Khanate’s 
establishment, remained ambiguous until recent years. However, the 
documents belonging to the Genoese in Crimea, which was recorded 
between the years 1420-1428, have been decisive in the clarification 
of the mentioned dark and ambiguous period.

As a matter of fact, the reigns of the khans who temporarily ruled 
the Crimea in the mentioned period could not be determined chronologi
cally. The proposals presented were complicated and wrong. While this 
was the case, Andrei Leonidovich Ponomarev, between the dates men
tioned above, identified the periods of reign of the khans that ruled du
ring this chaotic period, based on the accounting Books of the Treasury 
of the Genoese held in the city of Caffa and numismatic data13.

According to him, the list of the Crimean rulers between 1419 and 
1436 was as follows: Bek Sufi (1419-1420 Spring), Ulugh Muhammad 
(1420 Spring), Bek Sufi (1429 Summer - September 1421), Interregnum 
(September 1421 -  November 1422), Devlet Berdi (November 1422 t- 
November 1423), Interregnum (November 1423 - 11 January 1424), 
Devlet Berdi (11 January' 1424 -  12 June 1424), Ulugh Muhammad 
(12 June 1424 - 23 August 1424), Devlet Berdi (23 August 1424 -  
14 May 1425), Ulugh Muhammad (14 May 1425 -  ? February 1426), 
Interregnum (February 1426- April 1426), Devlet Berdi (12 April 1426 - 
? June 1427), Ulugh Muhammad (June-July 1427 -  1436)14. In the 
mentioned period, the coins made in the Crimean territory overlap with 
the information given by Genoese sources15.

While such an unstable and complicated process was experienced 
in Crimea, Hadji Giray, a member of the Genghis family, succeeded in 
establishing the Crimean Khanate by gaining dominance over the region. 
In fact, his grandfather Tash Timur and his father Giyas al-Din, too, had 
been struggling to dominate here16. It is known that the first Crimean 
Khan, mentioned above, was in contact with the Ottoman empire, which 
was rising rapidly, in order to gain control over the Black Sea. Since it was 
very easy for Crimea to establish relations with Anatolia and Istanbul via
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sea, it is certain that there was a considerable amount of travel between 
the two sides. Indeed, when an Ottoman fleet came to the front of Caffa, 
which was retained by the Genoese, Hadji Giray Khan, too, besieged the 
mentioned castle from land. This shared besiegement was, of course, not 
the product of a coincidence, but a result of an agreement made between 
the Crimean Khanate and the Ottoman Empire17.

Therefore, shortly after the conquest of Istanbul, the Ottoman 
Empire began to intervene directly in Eastern European affairs. There 
is no doubt that the Genoese, which had trade colonies in the port 
cities of Crimea, were the most uncomfortable with this situation. 
As a matter of fact, when the Crimean Khanate recognised the high 
sovereignty of the Ottomans in 1475, the Italians could not operate 
in the Black Sea ports without the permission of the Sultan.

While these important developments were taking place in Kazan 
and Crimea, a new Turko-Tatar Khanate was founded in 1445 in 
the Riazan region, right by the side of the Grand Duchy of Moscow, 
by the son of Ulugh Muhammad, Qasim. This political organisation 
bearing the name of Khanate of Qasim in reference to its founder was 
an acquisition of the Battle of Suzdal when viewed from the perspec
tive of Turko-Tatars. In fact, the khanate, which was established in 
order to keep the Grand Duchy of Moscow under pressure, would 
soon be completely under the rule of the Russians and serve the 
Russian expansionism. The reason why the Khanate of Qasim, which 
lasted until 1681, had a longer life compared to khanates of Kazan 
and Astrakhan, was their recognition of Moscow’s high sovereignty18.

The Khanate of Sibir, founded by Ibak Khan (1464-1495) in the 
Western Siberia, was also involved in the struggle for power in Desht-i 
Qipchaq. The significance of the mentioned khanate can be better un
derstood if one takes the fact that some members of the Khanate of Sibir 
dwelled on the thrones of both the Khanate of Kazan and the Khanate 
of Qasim. The Khanate of Sibir, which was clearly distinguished from 
the rest of the successors of the Golden Horde by its internal struc
ture, unique background and the region it was founded on, was also an 
area of contention between the Shaybanids and the Taibugids. The fact 
that the Khanate of Kazan and the Khanate of Astrakhan were occu
pied, in 1552 and 1556 respectively, would determine the destiny of the 
Khanate of Sibir, and soon bring about its elimination by the Russians, 
who were heading towards Turkestan with imperialist objectives19.

When the region of Desht-i Qipchaq was divided into khanates, 
the city of Saray, which was the capital of the Golden Horde, and 
its surroundings began to be called as the Great Horde. In 1502, 
in the place where this state was erased from the stage of history 
forever through the alliance of the Crimean Khanate and the Grand 
Duchy of Moscow, rose the Khanate of Astrakhan. This state, which 
was relatively less powerful than the khanates of Crimea and Kazan, 
could never maintain stability in its short lifetime and was conquered 
by the Russians immediately after the occupation of the Astrakhan 
region20. It is also necessary to cite the Nogais, which would increase 
gradually in the political and social affairs that took place in the
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Desht-i Qipchaq from the second half of the 15th century, as one of 
the significant powers of this age21.

Consequently, in the 15th century, political stability was lost in the 
Desht-i Qipchaq and the Golden Horde was disintegrated rapidly. It is 
possible to say that the nobles of the Genghis descendants were strug
gling for power and trying to form a new state on one side, while on the 
other, the Grand Duchy of Moscow and the Polish-Lithuanian Kingdom 
were involved in political polarisation. There is no doubt that, while these 
were happening in the north, the Ottoman Empire, which was trying to 
take the Black Sea completely under its sovereignty after the conquest 
of Istanbul, was closely following the political developments in Desht-i 
Qipchaq. In fact, the Golden Horde’s inclination to disintegration and 
the establishment of the Crimean Khanate benefited the Ottomans and 
made it easier for them to head north to dominate the Black Sea. The 
Ottoman Empire, which succeeded in taking advantage of the political 
turmoil that was experienced in the Desht-i Qipchaq, achieved some 
positive results in the initial phase but did not win remarkable suc
cesses in the long run. The political developments that were experienced 
subsequently proved that the most rational politics were adopted by the 
Grand Duchy of Moscow and that there were serious weaknesses and 
deficiencies in the Ottoman Empire’s northern politics.
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TURLA BASIN AS NORTHERN ROUTE 
IN OTTOMAN GEOPOLITICAL SYSTEM

Introduction

Prior to the Industrial Revolution, transportation opportuni
ties were very limited in the world. Since road construction vehicles, 
machines and modem transportation vehicles were not available at 
that time, transportation could usually be carried out on waterways 
and roads using rivers, seas, flat plains and mountain passes as far 
as geographical conditions allowed. Therefore, some navigable roads 
(major or minor) were of great importance both militarily and com
mercially in the medieval age and the new age.

A triple road system -  the Right Arm (Crimean-Black Sea Trade 
Road), the Left Arm {Via Egnatia-Canib- 1 Yesar) and the Middle Arm 
(Via Militaris -  Tarik-i Evsat) both in Anatolia and in Rumeli -  is known 
to have been constructed by the Roman Empire and also used by the 
Byzantine Empire in the land before the reign of the Ottoman Errtpfre*.
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The road system of many Middle Eastern states, such as the Ottoman 
State, was inherited from the Roman Empire, The construction, main
tenance and safety of these roads were assigned to establishments 
in charge of rear service dunng the reign of the Ottoman Empire. 
Especially such groups as derbentfis (pass-guards) and kopruciis 
(bridge-building specialists) were exempted from taxation in return for 
constructing, maintaining and repairing roads and bridges2. The routes 
of these roads: The Left Arm; from Istanbul to Ipsala -  Gumulcine 
and from Thessaloniki to Trikala and Skopje. The Middle Arm; from 
Edime, Qirmen, Plovdiv and Sofia to Belgrade. Having an important 
place for the topic of our report, the Right Arm starts from Istanbul, 
goes through Edime, passes from Strandzha and Balkan Mountains 
and reaches the Danube River, from there, it passes through Aydos, 
Provadia. Dobruja, Babadag and Isaccea, and bifurcates. The road to 
the east goes through Akkerman, Ochakiv (Ozi) and reaches the Crimea 
while the road to the north goes through Iasi, Lviv to Poland and reaches 
the Baltic Sea3. Although the Rumeli Right-Arm was not as active as 
the military road, which was mainly from Istanbul to Belgrade, it was of 
great significance for commercial purposes. Especially the demand for 
grain and meat in Istanbul was met by this road both by land and by 
water. The presence of ports like Constanta, Varna, Burgas, Akkerman 
and Ochakiv increased this road’s importance both militarily and com
mercially4. Connecting to the North Sea through rivers, this road was 
frequently used by Polish soldiers, merchants and travelers from the 
North. Moreover, British merchants used to arrive by sea at Gdansk in 
the Baltic coast, and then reach Lviv through Warsaw by land. On this 
route, Lviv was a very important city where all roads from the north met. 
Following the road first to Iasi and then to Ishakjan through the Turla 
and Prut Rivers, the next destination after Lviv was the Black Sea5. In 
this context, Turla River and Basin was a very important transit route 
connecting the Black Sea and the Baltic Sea.

Pouring into the Black Sea, the Turla River allowed access to Poland 
by water and from there, to the Baltic Sea by land and water. There 
are important for tresses on both banks of the Turla River like rings of 
a chain. Some of the most prominent ones are Bilhorod-Dnistrovskyi 
(Akkerman), Bender, Soroca, Ridvanigse, Khotyn and Kamianets.

The aim of our report is to evaluate the geopolitical importance of the 
Turla River and Basin which is tied to the Rumeli Right Arm and holds a 
key position in the North Sea transportation. In this context, the report 
will firstly address the geographical position of the Turla River and Basin, 
secondly, the growing importance of the basin following the shrinkage of 
the Mediterranean trade as a result of the emergence of German Hansa 
Trade Unions in the North Sea and, finally, the military and economic 
importance of the prominent cities and ports of the Turla Basin.

Geographical Location and Boundaries 
of Turla (Dniester) River and Basin

The river called Turla or Dinyester in Turkish has been referred to 
as by a variety of other names throughout history, such as «AHicrep 
(Dnister) in Ukrainian, flHecrp (Dnestr) in Russian, «Nistru» in
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Romanian, and «Tyras» in Ancient Greek. It is generally accepted that 
the current name of the Turla River comes from the Sarmat language. 
Risingin the Ukrainian Carpathians in the Turka region near the 
Ukrainian-Polish border, the Turla River has many tributaries on its 
right and left banks6. The Turla River flows southward and eastward, 
passing through Moldavia, and then enters Ukraine again and reac
hes the Black Sea. Today, the Turla Basin is bounded by Carpathian 
Mountains to the West, and natural water lines such as Dniester-Bug, 
Dniester-Prut and Dniester-Black Sea in other directions'. The Turla 
River is 1380 km long and runs through Ukraine for 925 kilometers8. 
The Turla River is also a natural border between Ukraine and Moldova. 
The area where the Turla Basin is located is 72,100 km9.

The Black Sea-Mediterranean Connection 
and the Prominence of the Baltic Sea

Having been some of the most important centers of the world 
trade enjoyed by the Byzantine Empire in the first centuries of the 
medieval age, the Mediterranean and Eastern Mediterranean ports 
were seized by the Arab-Islamic states from the middle of the eighth 
centuiy on. In this period, the Western Christian states entered into 
a major economic depression and underwent significant changes in 
the political, economic and social order. Despite the Crusades from 
the West that resulted in bloody wars towards the end of the ele
venth century, economic relations between the Christian West and the 
Muslim East were re-established. In this process, the Italians broke 
with the uncompromising mentality of the Crusades, and prospered 
and formed commercial monopolies by launching into maritime trade 
with the East. In fact, Venetians disregarded the papal ban on trade 
with Muslims10. From the beginning of the Crusades to the end of the 
medieval age, Venice, the Genoese and the Pizalis monopolized first 
the Mediterranean trade and then the Black Sea trade. Italian traders 
put new procedures into practice such as banking, credit, commercial 
letters and paper money that had not been seen in economic life until 
that day11. All these new methods allowed the Italians to play a leading 
role in the world trade until the end of the medieval age.

In response to these commercial monopolies of the Italians, German 
Hansa Commercial Associations emerged and transformed the North Sea 
and the Baltic Sea into a second «Mediterranean» from the fourteenth 
century on. The Germans made a breakthrough in the world economy by 
revolutionizing trade and money operations. They expanded their com
mercial activities from the Baltic coasts to the inlands of Russia. In the 
meantime, the economically diminishing Mediterranean trade gradua
lly lost its former significance as it was eclipsed by the trade activities 
monopolized by the Germans in the North Sea, Baltic Sea and Atlantic 
coasts, the economies of which significantly revived12. Shortly after these 
developments in the north, the Ottoman Empire, as a powerful state, 
recognized the importance of the Black Sea and the North Sea. For this 
reason, the Ottoman State began to take an interest in the North.

The Akkerman-Lviv road, one of the most important roads connec
ting the Black Sea and the Baltic Sea, was largely travelled through the
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Turla River. Willing to benefit from the important commercial goods in 
the region, the Ottoman Empire had to assume authority over the Black 
Sea to be able to take control of the Crimea-Istanbul and Akkerman-Lviv 
trade routes travelled both in the East-West and North-South direc
tions through the Black Sea. With the conquest of Istanbul in 1453, the 
Bosphorus fell under the Ottoman domination and the new target was 
to seize the northern regions. Mehmed II, also known as Mehmed the 
Conqueror, began the campaigns for the conquest of the Black Sea to 
transform it into a «Turkish lake». For this purpose, Mehmed II took over 
important trade centers and natural harbors in the Black Sea coasts of 
Anatolia such as Amasra, Sinop and Trabzon between 1459 and 1461. 
After having defeated the dynasty of the Candarogullan and Trebizond 
Greek Empire13, he took important steps for the domination of the Black 
Sea following the subjugation of the Crimea between 1475 and 147714.

Bayezid II, the successor of Mehmed II, conquered Chilia and 
Akkerman during his 1496-8 Moldavian expedition, which completely 
turned the Black Sea into a «Turkish lake»15 We believe that it was 
of great commercial and military significance to take control of the 
entry and exit of the Danube, Turla and Ozi Rivers; three major ri
vers flowing through Europe and the northern regions and discharging 
into the Black Sea. The Ottoman Empire seized control of the Chilia 
Fortress located at the mouth of the Danube River and the Akkerman 
Fortress located at the mouth of the Turla River in 1484. Having 
been constructed16 on the right bank of the Ozi River by the Crimean 
Khanate with the help of the Russians against Poland in 1492, the 
Cankerman17 Fortress was also seized by the Ottoman Empire with 
the annexation of the Crimean Khanate. Since the fortresses located 
at the mouths of the Tuna, Turla and Ozi Rivers pouring into the Black 
Sea were captured, the Ottoman Empire gained a great advantage 
both militarily and economically. We believe that these three rivers 
and the Bosphorus should be considered all together to analyze the 
Turla Basin and Black Sea economic and military area.

Following these expeditions, the Ottoman State carried out the 
Expedition to Khotyn18 in 1621 and Expedition to Kamieniec19 in 
1672 to control the Baltic trade on the Turla River and to prevent 
the attacks of Poland on Crimea. These expeditions were undertaken 
for the purpose of ensuring the Turla River’s security and launching 
inland raids on Russia and Poland. The Turla River and Basin served 
as a critical military base in these expeditions and, therefore, military 
fortifications in the region were strengthened by the Ottoman State 
for the security of the Turla Basin.

Military and Commercial Centers of Significance in Turla Basin

As long as the Turla Basin, from the Akkerman in the South 
to the Kamieniec in the North, was under Ottoman rule, this region 
witnessed very important political, military and commercial develop
ments. We can tackle the political-military issues in two parts as 
Ottoman-Polish and Ottoman-Russian struggles. The Cossacks and 
Tatars surely played an indirect role in these power struggles. For 
example, the Russians and the Poles sometimes played the Cossacks
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off against the Ottoman State while, some other times, the Ottoman 
State supported the Crimean Tatars in the raids on Russia and Poland, 
in this context, the most important military expeditions that are directly 
related to the Turla Basin are the Expedition to Astrakhan in 156920, 
Expedition to Khotyn in 162121, Expedition to Kamieniec in 167272,and 
Expedition to Cehrin in 1676-167823. In these expeditions, the land 
troops of the Ottoman Army used to enter the Turla Basin soon after 
they crossed the Danube River by the Isakgi Bridge.They used to move 
north along the Turla River in northward expeditions while they used 
to pass from Akkerman to the Dnieper in Eastward or Crimean expedi
tions. In short, the Ottoman Army used the Turla Basin in any case.

An important part of the commercial activities in the Turla Basin 
was the Black Sea and Baltic Sea trade, namely the Ottoman-Russian- 
Polish trade2*1. The main goods of the North-South trade, which was 
of vital importance for the Ottoman State, were meat, cereals, cap
tives, salt, fish, fur etc25, while the goods of the South-North trade 
were olive oil, fruit, wine, silk fabric, etc. For the security of the Turla 
Basin, which was of vital significance both for military and commer
cial purposes, the Ottoman State collaborated with the Voivode of 
Moldavia and Crimean Khanate, w'hich were under suzerainty of the 
Porte. The Ottoman Empire occasionally made peace or war with its 
rivals; Russia and Poland, in the Turla Basin. The greatest reason for 
entente or casus belli in the Ottoman-Russian and Polish struggles 
was Kazak-Tatar raids. In this context, the Ottoman State supported 
the Crimean Tatars while Russia and Poland supported the Cossacks. 
The Registers of Important Affairs contain many ordinances sent by 
the Port to the flag officers, the Voivode of Moldavia and the King of 
Poland for the mutual termination of Kazakh and Tatar raids, in these 
ordinances, the Ottoman State ordered sometimes peace and some
times raids to maintain the security of the Turla Basin26.

The Turla Basin held a key position not only for the Ottoman 
State’s expeditions to Russia and Poland but also for the expeditions 
to the West and Central Europe. For example, the Siege of Szigetvar in 
1566, the last expedition of Suleiman the Magnificent, is important in 
this respect as certain tasks were assigned to the vassal governments 
and the Ottoman Beys (principalities) in the Turla Basin. For example, 
the Voivodes of Moldavia and Wallachia27 were issued ordinances on 
March 7, 1566 to supply food on the roads and at the temporary rest
ing places for the Crimean Khan’s army that was to participate in the 
Siege of Szigetvar. Moreover, Bey of Akkerman was issued ordinances 
that stipulated that he provide the Crimean Khan with cannonballs, 
rifles, castellans, ships and ketches at the Fortress of Or-Agzi so that 
his country could be defended while he was on expedition to Szigetvar2“.

It is known that the Turla Basin was also important for the sup
ply of food for Istanbul and Saray-i Amire (Palace of Manisa). In this 
context, meat and grain supply from the Turla Basin was of vital 
importance for Istanbul. For this purpose, the Voivode of Moldavia 
was issued an ordinance On May 29, 1566, stipulating the delivery 
of grain to the Palace29. Chilia and Akkerman Kadis (Muslim Judge)

OcMOHCbtfajflinepifi, yKpafHamaKpuM 6 cxidnixBponeucbKiu^ eeonojiimuui
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were issued an ordinance on August 15 1565 stating that they should 
increase sheep farming in their territories30. The Voivode of Moldavia 
was issued an ordinance on December 27 1579, forbidding the sale 
of sheep to anybody other than the licensed butchers in Istanbul3’ .

Due to all these reasons, the Ottoman Fortresses such as 
Akkerman, Bender, Khotyn, Kamieniec in the Turla Basin32 and ad
ministrative units subject to these fortresses were of great impor
tance both in political-military and commercial terms. It will be ap
propriate to briefly describe these fortresses.

Akkerman
Located in the region where the Turla River flows into the Black 

Sea, Akkerman fell under the rule of the Mongols in the thirteenth 
century, of the Genoese in the fourteenth century, of the principality 
of Moldavia in the fifteenth century and of the Ottoman Empire after 
Bayezid (I’s Expedition to Moldavia in 148433.

According to the description of Evliya Çelebi, the Akkerman 
Fortress located on the bank of the Turla River was surrounded by 
a ditch and the fortress was 3060 steps wide from within and 5600 
steps wide from without. There were 500 houses covered with W'ood 
in the fortress with three gates. It had 180 large and small cannon
balls and a large store of provisions and gunpowder34.

Akkerman w-as a very important port for the Black Sea and 
Northern trade during the Ottoman period and had commercial 
ties with Istanbul, Edirne, Bursa, Kefe and even Syria35. The port of 
Akkerman located at the mouth of the Turla River36 was an important 
customs location for the Ottoman and a gateway for the goods from 
Poland to the Black Sea37. Although the port of Akkerman became very 
prominent after the port of Kefe lost its significance, it, nevertheless, 
served as an alternative port and route in the period when the port of 
Kefe was still of commercial importance. In this context, the Moscow'- 
Istanbul trade route reached not only from the port of Kefe but also 
from Lviv-Akkerman route38 through the Turla River and Basin to 
Istanbul and Bursa. According to the data in the Books of Registry 
between 1569 and 1574, the annual Muqata’ah income of the Port 
of Akkerman was 293.837:w. The data also show that the very same 
years, the population of the city center of Akkerman was estimated to 
be 9833; 7960 being Muslim and 1873 being non-Muslim’0.

Before the Moldavian road from Akkerman to Lviv came into 
prominence, eastern goods, especially expensive silkworms and spices 
reached Kiev and Kamieniec through Kefe and then to the North Sea4’ . 
Non-Muslim Ottoman subjects and Turkish and Tatar traders in 
Akkerman were prominent in the international trade between the north 
and south42. The Ottoman State felt the need to take measures in the 
face of a significant increase in Tatar population in the Özi and Turla 
Basins that could jeopardize the security of the Lviv-Akkerman trade 
route. For this purpose, the Ottoman State established the Yah Ağalığı 
(command in charge of protecting the coasts) to ensure the security of 
the Turla Basin and region extending from Akkerman to Kamieniec43. 
Yalı Ağası (commander) resided sometimes in Bender and sometimes in 
Akkerman to make sure about the security of the region44.

90



Q c M O H C b K a  innepia, y ^ p a'ina mo KpuM 6 cxtdHO£3poneüct>Kİü aeono/iimuui

Due to its strategic importance as well as the abundant grain and 
rrseat production around it, the Akkerman Fortress had a very impor
tant role in providing the Ottoman army with necessary food during its 
expeditions to the North. Therefore, during such expeditions, the Bey 
and kadis of Akkerman were issued ordinances to supply sufficient 
quantities of food on the roads and places where the army was to pass, 
and to keep a record of these provisions on a book and report them*5.

Bender

Located on the banks of the Turla River in the north of Moldavia, 
the Bender, formerly known as Tighina, was an important border 
fortress in the north during the reign of the Ottoman Empire. The 
fortress was rebuilt after its conquest by Suleiman the Magnificent in 
153846. The Bender is said to have been built as a quadrangle on the 
edge of the Turla River by Mimar Sinan during the reign of Suleiman 
the Magnificent by request of Tatar Khan. The perimeter of the for
tress was 2500 steps. The fortress had a deep ditch, two solid walls 
and three thousand soldiers. The Russian and Cossack ships stood 
no chance of passing through the Turla River as the fortress had 
many towers and balyemez cannons47. Although Evliya Çelebi stated 
that there were 3,000 soldiers in the Bender Fortress, the data on 
1569-70 years in the Books of Land Registry indicate that there were 
263 regular and dismissed soldiers, consisting of 115 guards of the 
fortress, 85 marine troops, 29 cavalries and 8 cannoneers. 18 of the 
remaining 26 soldiers belonged to other military groups and the last 
8 soldiers were discharged but still enlisted in the Bender Fortress48.

The Bender and Turla Basin had diplomatic significance as well 
as commercial and military significance. Embassy delegations be
tween the Ottoman State and its neighbors in the North; Poland and 
Russia, passed through the Turla Basin. In the meantime, the Bey 
of Bender and the Voivode of Moldavia were issued a provision on
16 August 1572 for the secure passage of the embassy delegations'*9.

Khotyn
The first information regarding the Khotyn Fortress on the right 

bank of the Turla River in Northern Moldavia goes back to the four
teenth century. The Khotyn, which was a medieval fortress during 
that period, was under the administration of the Moldavian lords. 
The exact construction date of the stone structure fortress is un
known. The Khotyn Fortress is located on historic trade routes from 
Central Europe and the Baltic Sea to Istanbul. The Khotyn Fortress 
also served as an important military base in the struggle between the 
Ottoman State and Poland for domination of Moldavia. Although the 
Ottoman army first came to Khotyn during the reign of Mehmed II, 
the fortress could not be captured. With the treaty of October 9, 1621 
following the Expedition to Poland in 1620 by Osman II, the Khotyn 
Fortress was left to the dominion of the Voivode of Moldavia, which 
was a vassal of the Ottoman State. Soon after, recognizing the mili
tary and economic importance of the fortress, the Ottoman State 
built an extremely powerful defense line by building ditches and bas-
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tıons around it50. Evliya Çelebi states that the Khotyn Fortress lo
cated on the bank of the Turla River is a thousand and five hundred 
steps round and has quite a deep ditch. The Khotyn Fortress had 
about sixty houses and fifty shops51. The conquest of Kamieniec by 
the Ottoman State in 1672 made the Northern Moldavia a battlefield 
again. Afterwards, the focus of the Ottoman conquest turned north
ward, which made the Khotyn Fortress an important base for mili
tary operations. The Khotyn Fortress, which fell under the rule of the 
Ottoman Empire at intervals, became the most important military and 
economic center of the Ottoman State in Eastern Europe due to the 
loss of Kamieniec as a result of the Treaty of Karlowitz signed in 1699.

Kamieniec

The history of the Kamieniec Fortress, which is located on the edge 
of Smotric water, one of the left arms of the Turla River, can be traced 
back to the eleventh century52. The word «Kamieniec» means «stone» in 
Polish language, which signifies that the fortress was made of stone53. 
The Kamieniec Fortress was located on the trade route that reached India 
and China through Crimea from the north of Italy and Germany through 
the Baltic Sea. Kamieniec, the center of Podolia, was conquered on 
August 27, 1672 as a result of a 9-day siege by the Ottoman Army headed 
by Mehmet IV. With the conquest of this region, the Ottoman State con
solidated its power over Moldavia and the Crimean Khanate and began 
to prevent the Cossacks from attacking the Black Sea. Having contained 
6000 soldiers and more than 200 cannons until 1699, the Kamieniec 
Fortress was one of the most fortified fortresses of the Ottoman Empire 
together with Baghdad, Budin, Belgrade and Khandi54. Evliya Çelebi de
scribes the impressiveness of the fortress in a bit of an exaggerated way 
by stating that it is a very strong fortress the likes of which cannot even 
be seen in Czech, Polish and German lands55.

Iaşi

The city of Iaşi, located in the north-east of Romania today, was 
founded on the banks of Bahlui creek, one of the arms of the Prut River. 
Iaşi was an important trading center of Eastern Europe due to its loca
tion. With the conquest of Suceava, the center of Moldavia during an 
expedition by Suleiman the Magnificent in 1538, the center of Moldavia 
was transferred to Iaşi. The close relationship between Iaşi and the 
Danzig port on the Baltic Sea shows that Iaşi wras an important cen
ter on the trade route starting from the North-South, that is, from the 
Baltic to the Black Sea and Istanbul. An officer from the Swedish em
bassy delegation, who visited Iaşi in 1657, described the place as having 
an active commercial life especially with Greek and Jewish merchants 
and expressed the existence of many churches and one minaretless 
mosque. Iaşi was, however, destroyed by the conflict between Tatar- 
Kazakh and the Polish in 1513 and later in 1538 and 168656.

Conclusion

The Turla Basin, situated between the Turla and Prut Rivers, was 
of great importance for the northern policies of the Ottoman State.
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Since the Turla Basin has a very strategic position that links the Black 
Sea and the Baltic Sea, the Ottoman State and its northern adversaries; 
Poland and Russia, had struggled for many years for the domination of 
the region. Other than military significance, this region has rich com
mercial resources, steadfast fortresses and passages. A great part of 
the grain and meat consumed in İstanbul and Saray-ı Amire was sup
plied from this region. Since Istanbul was at the risk of a serious meat 
and cereal shortage in case of any reduction in the production in this 
region, the Supreme Court often used to send ordinances to the Beys 
and Voivods in the region to take measures to ensure the continuity 
of production. For all these reasons, the Black Sea and the northern 
regions aroused interest during the reign of Mehmet il and conquest 
movements advanced in this direction. After the establishment of the 
Turkish dominion in the region, retaining the Turla Basin and the 
Northern provinces was very important for the military, economic and 
commercial interests of the Ottoman State.
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В енропейському полптичному житп першо1 чвер-п XVI столгг- 
тя домшували деп  вшськово-полпичш проблеми: 1талшсьга вшни 1 
конфлжт м1ж Османською 1мпер!ею та Угорським коромвством в 
Дунайському репош. За часи правл!ння Владислава Угорщина 1 
Туреччипа досягли певного статусу-кво в репош. ГНсля смер-п коро- 
ля Владислава 1 вступу на престол юного Людовика II, ситуащя поча- 
ла кардинально змшюватися. У 1521 р османсью вшська захоплю- 
ють стратепчно важливе м. Белград. Створюються умови для по- 
дальшого просування вглиб Ушрщини1. Даш подй не могли не стур- 
бувати уряди Корони Польсько!! Великото кшшвства Литовського.

Справа в тому, що престоли обох кра!н посщав Сипзмунд 
Старий. Вщ, в свою чергу, виступав шсля смерт! Владислава, сво- 
го рщного брата, откуном Людовика. Та й в щлому будь-яка ак- 
тив1защя з боку Туреччини на Балканах, створювала загрозу кор- 
донам Польцц та Литви. Ця небезпека могла виходити як з боку 
турецьких вшськ, так 1 вшськових шдроздшв Кримського хана- 
ту. Ця держава з середини 70-х рр. XV ст. фактично перебувала у 
васальнш залежносп вщ Стамбула. Сипзмунд Старий, будучи до- 
свщченим полггиком, розум!в р1вень загрози 1 попереджав про це 
польсьш та литовсьш владш кола2.

1нша справа, що ш Польща, ш Литва були не в змоз1 надати 
серйозну вшськову допомогу угорцям. Так, корона вщ 1519 р. вела 
вШну з Бранденбургом. Для цього конфлжту Польшд довелося мо- 
бшзувати достатньо велик! вшськов! ресурси. Сипзмунд в лиси 
Панам-Ради Великого юкшвства Литовського так охарактеризу- 
вав ситуащю:«... службових! суму чималу на пеняз1 взяли ! там вже 
наперед до замгав наших послали,..»*. Кр1м того, польсьш вШська 
зазнали великих втрат в серпш 1519 року в битв1 б1ля м. Сокаль4. 
Як результат, Польща змогла надати для допомоги угорцям невели- 
кий вшськовий контингент чисельшстю в 2500 оаб, на чола з Яном 
Тарновським5. Велике княз1вство Литовське було виснажене дов- 
гою вшною з Московською державою! його вШськовг ресурси були 
в ще бЬ\ьш жалюпдному сташ.

В цих умовах Сипзмунд Старий намагався за допомогою дипло
мата як захисгити кордони свогх володшь, так ! знайти споаб допо- 
могти Угорщиш. Ставка була зроблена на переговори з кримським 
ханом Мухаммед-Преем I. На початку 1522 року в Крим направля- 
еться Велике посольство, яке очолили Ошкей Горностай та Остафш 
Дашкович. Поели везли р1чний упоминок й шип коштовносп для да- 
руванню хану' 1 його оточенню6. Серед питань, що пщлягали обгово- 
ренню, була ! угорська тема. Спочатку .литовсью дипломати поясни
ли причину примирения з Москвою тим, що османи почали наступ 
на Угорщину7. В свою чергу, хан повщомив, що знаходиться в пога- 
них вщносинах з султаном Сулейманом. Б1льш того, Мухаммед-Прей, 
за його словами, коли султан наказав припинити напади на москов- 
сью прикордонш земл1, вщпов1в Сулейману: «Я знаю, що маю з холо- 
пом сво1м з московським вчинити, а ти цар в це, не вступай»8.

Зрештою, дев’ятото серпня 1522 р Мухаммед-Прей I склав при- 
сягу Ошкею Горностаю9. Неофщшно, через Остаф1я Дашковича, було
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передано слова хана пра те, що Мухаммед-Прей I «... з тобою, бра- 
том нашим, так i з кородем уторським (видалення -  Авт.) справа 
наша одна е». Бш>ш того, хан об1цяв поелата до угорського короля 
свого поела10. Таке рииення хана важливе тим, що вказуе на сприй- 
нятгя першими Преями свого статусу i влади. За великим рахунком, 
об’ективно Мухаммед-Прей I виступав як правитель незалежно! дер- 
жави. Це дуже щкавий момент, осюльки дозволяе б!льш приегапли- 
во аодивитись ктгорикам на статус Кримського ханату i його влад- 
них км на ранньому еташ юнування кримсько-татарсько! держави, 

Вже на початку 1523 р. Мухаммед-Прей I гине11. Кримський 
ханат вступае в перюд правлшня хана Саадет-Прея I. Цей прави
тель проводив щлком протурецький зовшшньополп-ичний курс. 
Також йому доводилося перюдично боротися проти внутриишх ви- 
стугов нобштету12. За такого стану справ мова про союз ханату з 
Угорщиною йти не могла. 1нша справа, що все ж таки, як уторськ! 
агенти, так i представники польсько-литовського 1стеблцименту, 
продовжували виношувати плани щодо залучення в1йськових кон- 
тингент^в татар. Так, у 1526 р. угорськг поели прюсили польську сто- 
рону над^слати im додатков1 BiftcbKOBi загони13. Тут все ж мова йшла 
про вояив з територй Польського корол!вства. Проте вже в листопа
да 1527 р. посол Ян Статмлус писав Яну Тарновському про план на- 
йняти п’ятсот литовських лучнигав i abi тисяч1 татар. Причому очо- 
лювати ix повинен був вже згадуваний вище Остафш Дашкович14. 
У rpaBHi 1528 р. угорський i франиузький поели просили литовсько- 
го гетьмана князя Костянтина Острозького навербувати великий 
татарський запн, очолюваний знову таки О. Дашковичем15.

Таким чином, слщ зробити висновок, що протистояння 
Османсько! iMnepil та Угорського корол!вства вщносилось до та- 
ких тектон1чних полп'ичних криз, що його вщгомш мав Micue в 
pisHHX куточках Свропи. При цьому констатуемо, що проблема 
участ! татар у вшнах свропейських к.ра1н на правех союзнию в 
або найманц!в потребуе подальшого вивчення. 3 inmoro боку, 
вище зазначеш факти, незважаючи на ix латдаршеть, ч1тко фж- 
сують погляд перших хан (в Криму на евш статус, i загалом сприй- 
няття ix i татар европейськими сусщами.
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ОСОБЛИВОСТ1 УПРАВЛ1ННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКИМ 
В1ЙСЬКОМ ХУ1-ХУН ст.

Одшею з причин усгишних тактичних дш кримського>в1йська 
ХУ1-ХУП ст. було ч1тке кер1вництво пщроздъ\а.ми в бою. Його за- 
безпечунали сувора вертикальна структура тдпорядкування та 
наявн1сть добре пщготовленого 1 досвщченого командного скла- 
ду. Фундаментом, що скр1плював систему управлшня, була жор- 
стка дисциплина, що включала елементи колективно!' вщповщаль- 
ностГ. Загальне кер1вництво в1йськами зд1йснювалося военачаль- 
ником, якому пщпорядковувалися командири окремих пщрозд1- 
л1в. Остани! мали виконувати отримаш перед битвою тактичн1 за- 
вдання та оперативн1 вказ1вки. Командувач, як правило, не всту- 
пав у бш, а оглядав поле бою з пщвищення, в той час як команди
ри нижчого рангу брали у ньому участь. Динам1чн1сть кавалер1й- 
ського бою 1 стр1мке розгортання под1й вимагали швидкого при- 
йняття тактичних р1шень, тому система оперативного управл1ння 
в!Йськом зд1Йснювалася не т1льки шляхом усно\' вцщач} ним нака- 
31В, безпосередньо або через посильного, але й шшими способами. 
дЗ © Анастас1я Дмитрук, 2017
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Дослщники вШськово! справи зазначають, що жести е лакошч- 
ним 1 безшумним способом спккування. Тому, була створена систе
ма сигналш, яю подавалися руками. Застосовувалися вони в ситу- 
адш х безпосереднього зггкнення з ворогом, в той час як шип засо- 
би зв’язку використовувати було небезпечно, осгальки вони става
ли демаскуючим фактором. Згщно повщомлення польського поела 
XVI ст. М. Броневського, «...татари надзвичайно швидко вмноть бу- 
дувати сво! ряди 1 рухати ними, цд ескадрони до тако! шри привчеш 
виконувати накази сво!х начальнищв, що досить одше! вказ1вки ба- 
тога, або розпорядження рукою, щоб з розешних [татар] впорядку- 
вати стрш»2. Про особливий умовний знак, «помах руки», який слу- 
жив сигналом для початку маневру, писав й османський держав- 
ний ;цяч та мандр1вник XVII ст. Евл1я Челебк «тод! татарсьш воши 
по заздалегщь домовленому знаку, поданого рукою, зробили вигляд, 
що збираються стркяти з гармат I рушниць...»3. Тобто, кримсью вое- 
начальники використовували систему жеспв для управлшня вш- 
ська заради досягнення ефекту раптовосп й неочгкуваносп.

1снували й сигнали, що подавалися прапорами або за допомо- 
гою вшеьково! музики. Характерним для кримськотатарсько! армй 
було велике р]зномашття прапор1в, бо 1х мали не -пльки хан, кал- 
га, нуреддш, але також бе!, мурзи 1 командири окремих загошв4. 
Повщомлення сучасниюв, що описують зовшшнш вид кримсько! 
арми, буквально ряешють згадками про «багатство» прагюр1в. На 
початку серпня 1632 р., роешеью розвщники могли спостер1гати 
числени! «татарсьш вшеька з прапорами»5, що рухалися 1зюмським 
шляхом. В ачга 1636 р. бЬш р. Берекет (притока С. Донця) стоя
ли «три татарських полки... з прапорами, прикрашеними хвоста- 
ми...»6. Наявтсть прапор1в була не лише символом влади коман
дира вшеькового пщроздку або з’еднання, але I вццгравала важ- 
ливу роль в систем! !х управления. Пщ час походу один з них вка- 
зував на мкце розташування военачальника [ його ставки. В ход! 
битви вони служили оршнтиром для аскер!в, яга мали рухатися за 
знаменом свого командира7. Також, теля завершення бою тата
ри зобов’язаш були 31братися шд свош знаменом. Були випадки, 
коли сам хан надавав евш прапор калз1, нуреддшу та мурз! на час 
походу. Це вважалося символом того, що бойов1 да санкщоновано 
правителем Криму. Так, в 1644 р., щойно вступивши на престол, 
1слам-Прей III на знак пщтвердження пщготовки до походу «...дав 
мурзам свШ прапор»8. Наступного року «ханський прапор був вру- 
чений нуреддшу, що збирався йти на Московське государствоЛ

Поряд з особистими знаменами кримсько! вшеьково! знат! у 
вшеьку ханства використовували прапор, над!сланий в Крим як 
подарунок османського султана, що був символом благословен
ия 1 заступництва Високо! Порти10. За даними польського поела 
М. Броневского, «...хани визнають над собою владу тургав, яю оби- 
рають ! призначають князш татарських, [1] дають !м прапор»1'. Як 
стверджував Евл1я Челеб!, «...ханам було подаровано два прапо- 
ра, два санджака ! байрака»12. Внаслщок втрати султанського пра- 
пора в бою, султанський /дар м!г вщмовити у видач! хану нового
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знамена, Так, наприклад, Джашбек-Прай, що втратив туга (бунчу- 
ка) -  штандарт полководця у тюркських народ1в, в перському по
хода так i не дочекався 3i Стамбула новото еултанеького знамена1-3,

Згщно з опиеами кримського придворного xpoHicra XVI ст. 
Реммаля Ходж «...кримськотатарсьш знамена дшдлиея на бунчу- 
ки з юнським волоссям (туг) i прапори (еанджак)»14. Бунчуки пред- 
ставляли еобою дерев’яний держак, увшчаний ф1гурним або куляс- 
тим навершям, на якому пщвшувалася китиця з одного або дешль- 
кох щнських хвоспв. Санджак -  кольорове тканинне подотнище, 
як правило, трикутно} або рщше прямокутно} форми. Як конста- 
тував М. Броневський: «...при хаЯському загош завжди е прапор, 
що складаеться з бкого ганського хвоста, прикр1пленого на довий 
палиш, i шовкове турецьке знамено зелене з червоним»15. За дани- 
ми австршського дипломата С. Герберштейна, головним прапором 
Кримського Ханства був санджак i3 золотим навершям i чорно- 
червоним полотнищем, покритий арабськими написами. У поход! 
такий прапор несли перед кримським ханом i збер1гали в його осо- 
бистому наметд. Посол вщзначив, «1мяху ж чорне прапор i червоне 
под1бн1 туредьким величшстю, серцем золотим,на ньому ж прапора 
був написаний закон Магометов. зане укуп! з турки тримають Bipy. 
Toe ж прапор збер1гають з великою честю в наметд царському егда 
ж оне прапор 1знесут тодд i сам Цар за ним йде, i наюнь вседает, а за 
ним сини його»16. Що стосуеться ханського полку «улуг кула» або ре- 
зерву, то при ньому було «чотири великих прапори, червоно-жовте, 
6L\e, бие з зеленими язичками i чорним бунчуком, а таисож черво
не з золотим кулястим навершям, покрите арабськими написами»17.

Вщомосп письмових джерел пщтверджуються зображальни- 
ми матер1алами XVI-XVII ст. Так, на османськш MiHiaTropi «Зафар- 
наме» 1579 p. i3 життепису султана Сулеймана, автором якого був 
окманбен Хусайн аль-Ашур1, зображена переправа кримськота- 
тарських i османських вгйськ через Дунай в 1566 р.18. Над голо- 
вами степовигав майорять 'два великих прапора, увшчаних ф1- 
гурними золотиМи навершями. Перший санджак мав жовте по- 
лотнище трикутно\' форми з широкою червоною смугою по краю. 
Другий санджак -  зелений прапор трикутно} форми, роздвоений 
на ганщ, завдяки чому полотнище мало характерну форму «ласт1в- 
чиного хвоста». Под1бне трикутне знамено з роздвоенням на ган- 
u,i майор1в над кримськими вошами на барельеф! могили Яна II 
Казимира в Сен Жермен де При роботи Ж. Ti6o 1672 p., що зо- 
бразив битву пщ Берестечком 1651 p .19. На MimaTropi «Шахнаме-i 
Надир» 20-х p. XVII ст. показан! прапори кримськотатарсько! ар- 
мп хана Джатбек-Прая (1610-1623, 1628-1635)20. Як бачимо, не 
лише письмов1, а й зображальш джерела дають нам уявлення про 
застосування р1зномаштних знамен у Кримсьгай армп.

Науковд1 вщзначають, що поряд з прапорами, важливу роль в 
систем} управл1ння в1йськами, особливо в бою, вщ1гравала вшсько- 
ва музика. Найвищого niKy й' звучання досягало в момент кульмша- 
nii, атаки Кримських в1йськ, що мало б лякати противника i пщба- 
дьорювати власних boihIb. Рос1йський досл1дник тактичного мис-
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тецтва кримських татар та ногайщв XV-XVII ст. Л. Бобров пщкрес- 
люе и важливу роль у народ1в колишнього Схщного Дашт-i Кипчак, 
зокрема, у казаав i узбегав, яга використовували дуже схожий на- 
6ip музичних щетрумен-пв, а саме «велиш i мам барабани, труби, 
флейти i литаври»21. Згщно запиелв Евли 4eAe6i, великий вшеько- 
вий оркестр був вщправлений в Крим османськими султанами, «ха- 
нам було подаровано 2 прапора, 2 санджака i байрака i вшеько- 
вий оркестр в 7 рядов...»22. Також про османський оркестр у крим- 
ському вшеьку згадуеться у фрагмент! мМатюри «Сурнаме-i Bex6i» 
1650-1685 pp., що знаходиться у музе!-палащ Топкапи в СтамбулР.

Однак, не доводиться сумншатися, що в Кримському вшеьку 
були i власт музиканти. Ударш шетрументи, велиш i мам барабани 
мали важливе значения ще в бойовш практищ тюрюв XIII ст. Вони 
допомагали синхрошзувати ди окремих загошв i подавали сигнал до 
початку загально'1 атаки. Починаючи з XV ст., до функщй вшеьково- 
го оркестру входили вже не ткьки сигнальш функци, але i пщтрим- 
ка бойового духу Boi'HiB пщ час битви. Кримсьга татари XVI-XVII ст. 
застосовували вшеькову музику як пщ час походу, так i пщ час са
мото бою. Кримський лггописець Гадаа Мехмед Сена’я у «IcTopii' хана 
1слам Прая III» зазначав, що «...гучний звук мегтера (назва корпу- 
су яничар) заповнив увесь св1т. У той оитлий день зупинилися вщ- 
почити у м1стечку Елма-Сара!»2-4, Автор, описуючи 3ycrpi4 гетьмана 
Б. Хмельницького з тюркськими командирами напередодн1 Збаража, 
встановив, що «у понедолок, 1649 р. тюркська армш щлий день об- 
стршовала противника з гармат i вогнепальноУ зброГ.. .У пед!лю не во
ювали, ттльки лунала бойова музика...»25. Збереглися також вщомос- 
•п про виступ хана в похщ при перетиш Перекопу в 1666 р. супрово- 
джувався «... звуками бубмв i литавр»26. На поле битви аскери вихо- 
дили пщ гурют великих барабан1в i «бубнш», тобто малих ещельних 
барабашв, до яких папм приеднувалися звуки poriB, зурн, литавр i 
цимбамв: «...зараз же забили в бойов1 султансьш барабани, i Bci му- 
сульмани -  воши за eipy -  ски на cb o ix  скакун1в, заздалегщь пщготов- 
лених до бою... i з криками «Аллах!» кинулися на вШсько нев!рних»27.

В джерелах ми зустр1чаемо згадку про порядок шикування вш- 
ська:«... спочатку вдарили в барабани на сторош ханського в!йська, 
i за законами чинпзид1в заграли Афрас1абозов1 труби, 1скандеров1 
барабани, Джемшщов! зурни, барабани шаха Хущенка, литаври ха- 
канови, цимбали царя Дар1я, Bci во1ни припали до гтшв коней, i та- 
тарське вшеько двома колонами рушила на поле доблест. I вони 
стали пщ покров npanopiB»28. Проте, можна припустити, що поряд з 
колективним звучанням вШськово! музики, було присутн!й й воло- 
дання 1ндивщуальним 1нструментом. Так, наприклад, описуючи ор- 
ського бея, EBAiH Челеб1 особливо пщкреслюе,що «... вш е володарем 
прапора i барабана»29. Не виключено, що, як i в Середнш Азй, мам 
барабани -  «тулумбаси» могли кр!питися до сщла командир^в кава- 
лерШських пщроздшв кримськоГ арми для подач! сигналу загону пщ 
час бою. Це можуть пщтвердити факти застосування татарами по- 
д1бних барабан1в пщ час полювання, як зазначав Д ’Аскол1, «щ княз1 

i HaflroAOBHimi мурзи виЬвджають верхи з почесною свитою, де вс!
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озброет луками i стрками... до сщла однощ з начальнигав завжди 
прив’язаний тулумбас, на випадок потреби пщ ча.с полювання за- 
глибитися в лк>30. KpiM того, за деякими даними, «... в кожного де- 
сятника був... маленький барабан, який возили налуш сщла, i сотл- 
ка або ciuinoK - для подач1 сигнал1в»31. Отже, ударними шструмен- 
тами були забезпечеш представники командного складу кримсько! 
армп. Адже саме барабан був визначений як символ влади правите- 
ля област! та кер1вника вщповщного загону.

Особливе мкце в систем1 управл1ння пщроздь\ами тюркськи- 
ми коч1вниками в битв1 займали бойов! вигуки, «урани i сурени»32. 
Вони застосовувалися для позначення початку атаки супротив- 
ника, а також як парол1 для щентифжацн соратниюв, союзни- 
юв i противнигав в ход! битви. Важливою вщмшною рисою бойо- 
вих вигугав кримських татар було те, що вони зазвичай мали ре- 
лтйний характер, в той час як «сурени i урани номад1в Схщного 
Дашт-i Кипчак являли собою родовий пароль або дев1з»33. Серед бо- 
йових клич1в кримських BorniB, сучасниками були зафжсоваш ви
гуки «Аллах!» 1 «Олла Била! (Бог в допомогу, Бог в допомогу)»34. Так, 
зокрема, англшський дипломат XVI ст , Дж. Флетчер писав, що, 
«... прямуючи на ворога, кидаються вони з великим вереском i 
кричать B ei раптом «Олла Била, Олла Била»35. Для досягнення сво- 
е! щл1 öoftoBi вигуки повинш були бути якомога голосшшими й час- 
то посилювалися за допомогою музичних шструметчв. Знаходимо 
вщомосп у польського Аношма XVI ст. у прац! «Про вибиття татар 
перекопських пщ Вишшвцем року 1512-го», «...як ударив на татар, 
аж земля дрижала, брязгат збро!, гук рушнидь та 1ржання коней, 
бубшв гр!м, ревшня труб, «гей!», «ала!» та стопн...»36.

Отже, бойовий вигук не обов’язково мав бути ч1тко сформульо- 
ваним або членороздиьним. Часто його метою було виклик патрю- 
тичних чи релтйних почугпв (звернення за пщтримкою до вищих 
сил). Вони спрямовувалися на досягнення переваги шляхом пщви- 
щення власно! агресп до потенщйно!' меж1 , коли ворожа сторона 
буде залякана, забажае частково або в диому уникнути сутички, 
виркиитъ вдатися до втечР. KpiM того, бойовий вигук був розтзна- 
вальним знаком, що дозволяв вщр1знити в  гуцц бою c b o Ix  вщ чужих. 
Ще одшею його корисною фунгацею було створення вщчуття еднан- 
ня з бойовими товаришами, так зване «почуття л1ктя».

В циому комбшована система управлшня вшськами в бою, 
заснована на поеднант вшськовоТ музики, маюпуляцт бунчуками, 
усних наказ!в i бойових клич1в, була досить ефективною, тому на 
пол! бою кримськотатарсьш загони д!яли вельми узгоджено.
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Отримано: 11.09.2017.

MapİH Ковалъчук
(Кигв)

КАНУН-НАМЕ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО 
3 ВИВЧЕННЯ СУСПШЬНО-ПОЛНИЧНОГО УСТРОЮ 

ОСМАНСЬКОТ1МПЕРЙГ У XVI ст.

Головним джерелом для вивчення псштичного та суспкьного 
устрою Османсько! İMnepiî у XVI ст. слугують султансьш канун- 
наме. Канун -  св1тський закон -  формувався на ochobİ звичаево- 
го права та оформлявся султанськими указамк, розпорядження- 
ми та спешальними законами. Канунами регулюва^\ася державна 
сфера, податков1 вщносини та TİMapHa система1.

При опрацюванн! канун-наме перед нами постала проблема в 
тому, щоб обгрунтувати понят1йний апарат дос/йдження. Для спро- 
би розглянути та окреслити картину сусп1льно-пол1тичного устрою 
Османсько! İMnepiî того перюду, до якого належать кануни, у пер- 
шу чергу нам noTpiÖHO було роз1братися з р1зноман1Тними TepMİHa- 
ми, яга зустр4чаються в îxhİx текстах, та певним чином «розшиф- 
рувати» IX. Адже наукова терм!нолог1я повинна характеризуватися 
4İtko визначеним 3mİctom, що вкладасться в той чи шший терм1н. 
Треба вщзначити, що в османських джерелах термш «канун» вжи- 
валося у юлькох значеннях, проте головним е одне визначення -  як 
св)тський закон, а канун-наме (kanunname) -  це книга закотв.

Кануни (örfi) мали глибоку традищю, адже юнували в ic- 
ламсьюй npaeoBİft практищ ще до утворення Османсько! İMne
piî2. TepMİH «канун» спочатку означав «реестри», списки земель- 
jQ4 е  Mapia Ковальчук, 2017
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них податгав, яга використовували адмш!страцн Аббасид]в (750- 
1258 рр.), Сельджукадш (1037-1194 рр.), 1льхашд1в (1256-1335 рр.) 
та мамлюгав (1250-1517 рр.). У правовому плат дя4ередом кану- 
ну була султанська влада. 1сторики права видшноть три види ка- 
нуну: султансьга декрети з конкретних питань, декрети стосовно 
окремих репотв та кануни з чиншстю по всш 1мперп\

Завоювания Османською 1мпер!ею нових тери торШ  су п р о в о -  
джувалося переписом населения та об’ектш, яга пщлягали оподат- 
куванню на цих територ!ях. Правов! норми демонстрували гнуч- 
юсть вщповщно до мгсцевюс особливостей. У п роц ес1 завоювания 
нових територШ османська правова система не иасаджувалася, а 
упродовж певного часу мгсцеве право приводили у вщповщтсть до 
не!4. Це робилося з метою утвердження тут османського управлш- 
ня та ф1Скально! системи. Ця т ф о р м а щ я  (списки земельних подат- 
юв та мето/ив !хнього збору) вносилася до спещальних репональних 
списгав, яга згодом оформилися в единий звщ закошв -  канун-наме. 
Уже за Сел^ма I та Сулеймана I дш кануну поширилася на ва галуз1 

управлпшя, вщ регулював права й обов’язки ризних фуп населения.
Загалом, основними сферами регулювання канунш були: по- 

даткова система з особливостями !Т функщонування, кримшальне 
право, тобто злочини та вщповщальшсть за них, земельиа систе
ма та правила користування земельними над!лами, пpaвoвi нор
ми, що стосуються р1зних груп населения. Як слушно вщзначало- 
ся дослщниками, «канун-наме узагальнювали сощальну практи- 
ку, що складалася на той час в !мперп»5.

Першим зводом закошв Османсько! !мпери, упорядником яко
то вважають султанського гашандж! Лейе-заде е канун-наме Мех- 
меда И Фатаа про вшськово-адмМстративну та цивкьну бюрокра- 
тпо Османсько! !мперп у XV стЛ Спочатку вважалося, що канун- 
наме мае неофщшний характер, бо мета його створення -  нада- 
ти султану систематизоваш вщомосп про шститути управлшия та 
принципи !хньо! д!яльнос'п. ГОзтше канун-наме почали розгляда- 
ти як обов’язков1 шструкцй т д  час виркиення державних справ. У 
тексп самого канун-наме причину й одночасно мету його створен
ня визначено, «що у часи його великих преди в не гснувало зводу за- 
котв та вщчуваючи значний вплив виаетпв, наказав своему слу- 
з1 скласти Звщ закошв (канун-наме), який би в1чно використовував 
Диван-! Хюмаюн». Канун-наме Мехмеда II складався з трьох частин: 
перша присвячена посадовим особам, !хшм рангам та повноважен- 
ням, друга -  палацовим церемошям, третя -  кримшальному праву. 
Щнними вщомостями для дослщження, яш мкггяться в джере.м, е: 
мгсце вс!х вищих чиновнишв у Диваш, !ерарх1я шших посадовщв 
та умови !хн1х призначень на посади, !х т  обов’язки та вщповщаль- 
юсть перед султаном та урядом, розм1ри платн!.

Структура основного законодавчого акту Баезща II (1481- 
1512) в!др1знялася бтьшою чтастю  й структуроватстю. Основою 
внутрплньо! пол1тики Баезща II стало адмгшстративио-полггичне 
об’еднання попередньо завойованих територш. Задля цього був 
ухвалений спещальний каиун з 250 статей7, яга утворювали три 
велик! розд!ли, кожний з яких складався вщ чотирьох до семи 
параграф1в. Нововведеииям цього закону стали положения, яю
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встановлювали розм1р ргзномаштних штрас|лв для немусульман- 
ського населения Османсько! !мперп. Це було прогресивним кро- 
ком, адже до того канун-наме поширювалося лише на мусульман. 
Анал1зуючи джерело, треба зазначити, що б1льш жорсткими ста- 
ли покарання в рамках звичаевого права, яи  у неправових сто- 
сунках М1Ж чоловжами та жшками мали шдлягати шар1атським 
нормам 1 включалися до спещального роздму гад назвою «стясет»8.

За правлшня Се/йма I, упродовж 1516-1518 рр. були запровад- 
ж ет канун-наме для таких бейлербейлйав Схщно! Анатолй: Кайсер!, 
Рум (Сшас), Д1арбеюр, Урфа, Мардш та Ерзшджан. Разом з тим, 
канун-наме цього султана було зводом закошв загального характеру 
й розповсюджувало свою д!ю на територда ваею держави.

Звертае на себе увагу список канун-наме Сел1ма I, опублшо- 
ваний А, Твертновою9. Канун-наме включае в себе чотири нас
тини: по-перше, це положения про розм1ри й термши покарань 
за р1зш порушення кримшального характеру; по-друге, це закони, 
що регулювали економ!чне, сощальне й правове становище реайя- 
•пв, а також положения, яга встановлювали розм1р, форми I спо
соби збору податгав !з сь\ьського населения; по-третс, законодав- 
ство, що регулювало р^вень ринкових збор1в; по-четверте, поло
жения про структуру, функщонування та систему оподаткуван- 
ня торпвельно-ремюницьких оргашзацш у мгстах. У канун-наме 
Селдма I були положения, яю стосувалися продажу, кушвл1 та пе- 
редач1 у спадок земл! реайатами, регламентаци правовото стано
вища сшаза, кадпв, хатиб1в, 1мам1в, назир1в 1 «под!бних 1м, яга за 
падишахським бератом мають що-небудь у своему володшш...»10.

Нове законодавство, яке з’явилося за Сел1ма I, у пор1внянт з 
уложеннями закошв його попереднитв, вщображало велию змши в 
сощальному та полггичному житп Османсько! 1мперн. У канун-наме 
було записано, що султан як верховний правитель е не "плъки твор- 
цем 1 охоронцем османсько! правово! системи, але й повинен був сте- 
жити за дотриманням положень шар1ату. Одним з в1рогщних упоряд- 
нигав канугн-наме слад вважати одного з видатних юториив та пра- 
вознавщв XVI ст., яшандаа чаав султатв Сел1ма I та Сулеймана I 
Джелял-заде Мустафу Челебь Його робота над канун-наме Сел1ма I, 
до текст}- якото включено багато положень канун-наме Баезща II, ста- 
ла основою для подальшо! розробки османського законодавства11.

Канун-наме Сулеймана складаеться з 3 частин: 1) статп про 
покарання; 2) статп про землеволодшня, реайя та податки з них; 
3) статп про ринков1 збори. Закон вщзначасться бьчьшою конкре- 
тизаицею окремих статей, пор1вняно з канун-наме Селхма I. 1сторик 
А. Твертнова при тдготовщ до публжацц канун-наме Сел1ма I дь 
йшла висновку, що, законодавство Сулеймана I розвивало т1 поло
жения, яи були випрацьоваш за Сел1ма I12. Принциповими змгнами, 
що були внесеш цим султаном до законодавства, стали скасування 
особливих привиеш для певних категорш населения, а також лжвь 
довага обмеження, запроваджеш Сел1мом I щодо купецького стану.. 
Та найголовнниою полпико-правовою реформою у сфер1 законодав
ства в цей час стало намагання Сулеймана I прилаштувати кануни 
до шар!ату. За час!в правлшня Сулеймана I були затверджеш не ткь- 
ки канун-наме для кожного бейлербейлжа та санджаюв, але й спис-
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ки загального зводу закошв стали розповсюджуватися по Bcix кадш - 
ських судах13. Для того, щоб забезпечити панування закону, проводи- 
лася по/йтика поширення копш закошв серед населения.

При розгляд1 дано!' проблеми оминути питания економши не- 
можливо, адже вона е одним İ3 засадничих елементш побудови 
держави та сустльства, тим биьше, що öİAbmicTi. в османському 
eyenİAbeTBİ становила сошальна група реай! -  пщданих, а вели
ка шльшсть статей канун-наме стосуються регулювання вщносин 
саме в сощально-економ1чнш сфер1 Османсько! İMnepiı.

У статтях канун-наме, як вже вщзначалося, було закр1плено по- 
датки, яга збиралися з населения та встановлено порядок Ьшього збо- 
ру. Податкова система Османсько!' İMnepiı базувалася на податках 
двох основних титв: рюсум-i урфше (takalffi örfiye) та рюсум-i uıepıiıc 
(re simi şeriyej, a також група надзвичайних податюв aeapİ3-i dieamüe 
(avarizi divaniye). Назви податюв утворювалися на ochobİ приеднання 
до слова реем  смисловото слова, що, власне, i давало зрозумгги, яко- 
го виду дей податок та з чого вш збираеться: 4i<|rr ресм-i -  податок 
з 3eMAİ, беннак ресм-i (bennak resmi -  «податок малоземельного селя
нина»), гердек ресм-i (gerdek resmi -  з тур. «шлюбний податок») тощо. 
Також стагп канун-наме визначали сплату традищйних для мусуль- 
манського свпу податгав -  ушра, саларШе, зекята, хараджа та İh.

OKpiM «загальних» канун-наме noTpiÖHO звернути увагу на perio- 
нальш канун-наме: Амф1сси, Oxpi, Мосула, Айдин, Шама (Дамаска), 
Карамана, Гелиболу, Ерзурума. Основою для багатьох репональ- 
них канун-наме став текст канун-наме л!ви Худавендтар 1487 р.14. 
Канун-наме вщображають сощально-економ4чне становище осман- 
ського населения XVI ст. та вщносини мЬк cinaxi та селянством.

Наприк1нщ XVI ст. законодавча д1яльн!сть су л т а н 1В у  сфе- 
pi видання канун-наме в основному припинилася, адже вони по- 
чали видавати т. зв. адалет-наме (з тур. «фермани справедливос- 
Tİ» -  закони про заборону зловживань з боку провшцшно!' влади), 
мета яких полягала не у впровадженн1 нових закон1в, а в нама- 
raHHİ домогтися дотримання вщ ycix сощальних категор!й насе
ления старих 3aKOHİB. 3 цього часу bcİ нововведення стали трак- 
туватися як «бщат», тобто релтйш злочини15.

Таким чином, кануни вщносилися до oflHİei' з плок осман- 
ського права пщ назвою орфг Вони е результатом CBİTCbKoi' тра- 
дицй османського законотворення. На nepeAOMİ середHbOBİH- 
чя та ранньомодерного часу канун-наме вщ İMeHİ султана ре- 
гулювало суспиьно- пол1тичну систему та вказувало на набуття 
Османською державою İMnepcbKoro статусу. Найв1Дом1шими е 
канун-наме Мехмеда II, Ваезща Н, Сел1ма I та Сулеймана 1. Саме 
канун-наме цих султашв заклали правову основу Османсько! İM- 
nepiî, що з незначними змшами npoicHyeaAa включно до XIX ст.
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BiKmop Брехуненко
(Kuïe)

В1Д ОЧАКОВА ДО БШГОРОДА: УКРА1НСЬК1 КОЗАКИ 
В ТУРЕЦЬКИХ ФОРТЕЦЯХ П1ВН1ЧНОГО ПРИЧОРНОМОР Я 

(XVI — середина XVII ст.)

Швшчне Причорномор’я «засвггилося» в козацькш icro- 
piï майже вщразу. Уже на aopi опанування Степового Кордону 
Свропи християнськими козацьк^ми спьльнотами украшсьга ко- 
заки протоптали сюди стежку. Перни îxhİ суходкьт та водш по
ходи були спрямоваш саме на цей регтон. HaıipaHİmi вщиосяться 
ще до kİhuh XV ст, У 1492 р. козаки поблизу гирла Ди!пра захо-
jQg €  BİKTop Брехуненко, 2017
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пили турецький корабель й попутно пограбували татар. У 1499 р. 
кримсьКий хан МенгльГфей скаржився великому литовському 
князйз! на часту появу козацьких човшв пщ Очаковом, де козаки 
«багато лиха чинять». У 1502-1504 та 1510 рр. годовним об’ектом 
атак козацько! флотилп ставала Таванська переправа на ДшпрГ. 
Вщтод1 й украшсьга козаки спещал1зувалися в поспйних набрах 
на ногайсью улуси Швшчного Причорномор’я та в походах пщ 
Очагав, В1лгород, КШю. Днтровсько-Бузький лиман був основ- 
ними воротами украшських козагав для виходу в море, а вщпо- 
вщно й ареною найчаспших суточок з ворожими флотилшми.

Та найважливша складова стосунку козагав до теренш 
Швшчного Причорномор’я випливала з комплексу позаконфрон- 
тацшних контактчв з мусульманськими сусщами. I заторкувала 
вона проблему появи та вкоршення козадького слщу в репош, 
вклинення тут спершу козагав, а п1зшше за ними й шших про- 
шаргав украшського населения, поновного розширення украш- 
ського ареалу за рахунок поступово! колошзацп земель вглибиш 
Степового Кордону Свропи. Зазвичай вважалося, що перни по
мети! обриси цього процесу з ’являються у XVIII ст. Одиак е уа  пщ- 
стави вщсунути початки до XVI -  першо! половини XVII ст.

Вщправним пунктом штересу украшських козагав до опану- 
вання Швшчним Причорномор’ям було традицшне свпоглядне пе- 
реконання в украУнському с в т  щодо належносп цього репону до 
«свое!», але втрачено! територи. Напередодт старту «козацько! вер- 
сИ» з опанування Степу укршнська ел1та дивилася на цей обшир не 
шакше, як на «свою» природну територ1ю, а не як на «чужий» репон, 
який слщ приеднати до властиво «свое!» земл!. Поява тут у XIII ст. та
тар, а тзшше турюв, не витравила в не! на довп столггтя прагнения 
«зачинити» прилеглу /цлянку Кордону на власну користь. На украда- 
ському фланз1 претензи на Степ школи не вигасали. Захщна зона 
Степового Кордону постшно була об’ектом претензш украшських 
елгг, а попм ! державно! машини Великого княгивства Дитовського.
I з друго! половини XIV ст. вже простежусться просування укра!н- 
ського населения на твдень. А в устш тд л часи, як-от за Вгговта, 
державт лщери спромогалися поширити свш контроль навггь над 
чорноморським узбережжям2. У середига XV ст, черкаський намю- 
ник Свирид вщмежував земл1 Ки!вського княз1вства по лши «вщ 
Мурахви р1чки, котра впала в Дюстер, ! на низ Дшстром -  по по
ловин! Дтстра повз Тягиш, аж де Дшстер упав у море, а звщти вщ 
гирла Днтра, а вщ гирла Днтра до Таваш, а з то! сторони Таван! з 
Перекопською землею ... -  по Овечу воду, а вщ верх!в Овечо! води 
вверх Самари \ вверх Орел1 аж до Дшця 1 вщ Дшця по Тиху Сосну»3.

Правда, руйшвна хвиля татарських набшв останньо! чвер- 
•п XV ст. посунула прикордоння далеко на ГОвшч, а поширення в 
1538 р. влади турецького султана на Буджак, довершила справу. 
Однак це не змшило уявлення украшських елгг про гавденний кор
дон з мусульманськими сусщами. Щ уявлення були оргашчно за- 
своега литовськими та польськими чинниками. Як добре показав 
Д. Колодзейчик, верхшка Великого князшства Дитовського школи
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не погоджувалася з1 втратою Швшчного Причорномор’я й постШ- 
но нагадувала про це Туреччиш та Крим}74. Невипадково король 1з 
судтаном майже стсшття н!як не могли демаркувати вщповщний 
кордон. Не зшшлися сторони вже т д  час першо! спроби розмежу- 
вання, зробленоТ в 1538-1542 рр.: турки вольли провести кордон по 
р. Саврань, опоненти - по р. Кодима. Згщно з актом розмежуван- 
ня 1633 р. кордон прол1г ще твдентш е по Сухому Ягорлику й дам 
гавколом до Овечого Броду на Швденному БузР, Показово, що в ус1х 
випадках за Польсько-Литовською державою номшально мала зали- 
шитися значна настина прилеглого Поля, а отже й козацьких кра!в.

Тверду позищю обстоювали в Лшта та Корош й у стосунках 
з Кримським ханатом. У 1550 р.~колишнш литовський посол до 
Криму Михалон Дитвин (Венцлав Мшолаевич) так описав меж1 
Великото княз1вства Литовського: «...до берепв Чорного моря, де 
гирло Дшпра до рубеж1в I Таваш, переправи Дшпра»6. Аналопчш 
вимоги мав висувати в Бахчисара! посол Реч1 Посполито! Флор1ан 
Олешко в 1605 р., а також поели в 1610, 1620, 1622 рр.7. Коли в 
1578 р. кримський пнець висловив у Kpaкoвi вимогу хана, щоб 
обидва береги Днiпpa були його, таку позищю якийсь невщомий 
шляхтич у листп до коронного маршалка назвав абсурдною8.

У 1624 р. калга Шапн-Прей в1в мову про кордон по «Boвчiй 
Водд» (притока Самари), як «за предюв наших учинений» й обнщв 
королю вцщати земл! по Дон включно з примосковським полем, й 
увесь правий бш Дншра до моря. Щодо фортець Б1лгород, Тягиня 
1 Ил!я, то король буде ними волод1ти, якщо виб’е звщти турюв9, 
У лисп до коронного гетьмана С. Конецпольського калга навпъ 
погоджувався на лтш ий для Варшави вар1ант: «...щ три замки 
взявши, вам вщдамо, т1льки в тому нам братерство вчишть, щоб 
дтпров1 козаки до нас прийщли»10.

Як щлком правом1рш претензп Варшави сприймалися у 
близькш до цих земель Молдовь Коли в середиш 1620-х рр. турки 
задумали будувати замок навпроти 1слам-Кермена, молдовський 
господар Мирон Могила вщмовляв Гасан-пашу, наголошуючи, що 
той «грунт власне мае належати Корони»11. Аналопчну перекона- 
шеть висловлював господар 1 в листах до польських адресат1в12.

Сво! права на Л1вобережжя Дшстра Варшава пщкртлювала 
нагадуванням про чинии, сплачуваш татарами за використання 
тутешшх пасовиськ13, а також -  що особливо важливо -  посилан- 
ням на надання цих земель, зроблега не т1льки польськими коро- 
лями, а й руськими княжатами14. Зрештою, позищю пщкршлював 
той факт, що мешканщ прикордоння поширили евш господар- 
ський промисел до пониззя Дншра й Бугу. Як висловився корон- 
ний гетьман С. Жулкевський в одному з лиепв, «звикли на рибу для 
зв1ра в тп пустел1 ходити, де Дшпро з Бугом у море вщдаються»15.

Черговий спалах полемжи стосовно кордону в Пол1 виник у 
зв’язку з вщбудовою фортещ Кодак над дншровським порогами. У 
Туреччиш та Криму появу твердиш розцшили як замах Варшави 
на те, щоб просуватися в глибину Поля й зображали в барвах «став- 
лення замку на Грутч його милосп щсаря оттоманського»16. Це зму-
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сило Pİ4 Посполиту знову осв1жити контрархументи. При цьому в п 
позицп з’явився рашше не використовуваний доказ -  козацький.

Щлком прогнозовано в центр обгрунтування безперспективнос- 
Tİ претензш мусульмансько! сторони було поставлено короля тогочас- 
них доказ1в - чинник старовини. «Те, щоб мав бути (Кодак. -  В. Б.) на 
rpyHTİ щсаря турецького, школи бути не може, бо вщколи люди по- 
чали в тих краях мешкати, прашури напп володми ycİM Дшпром»17, - 
читаемо в MeMopiaAİ коронного гетьмана С. Конецпольського послу до 
Туреччини В. М’ясковському, Турки ж, як i татари, з’явилися в тих кра
ях недавно, «де зараз Крим генуезщ тримали»18. Гетьман ущливо вщ- 
кинув турецьга аргументи щодо наявносп мечетей в Причорномор’]' 
та арабських иапиав на деяких степових камшнях, Натомгсть, попри 
всю гостроту козацького питания в р!чпосполитсько-турецьких сто- 
сунках навколо пщстав Pe4İ Посполштн було заокругдене власне тим, 
що «як би co6i козаки погодилися (на належшсть тих терен! в мусуль- 
манськш cropoHİ В.Б.), яш вщ bİkİb на Дншр1 мешкають»19.

Тож украшське козадтво, верхлвка якого походила переваж- 
но 3İ вчорашньо'! /ıpiönoı шляхти та вшськово-службово1 люднос- 
Tİ прикордоння, перебувало через не! пщ потужним впливом за- 
значених вище щей. Не дивно, що козаки територцо вглибиш 
Степового Кордону у то му hhcaİ й Швшчне Причорномор’я почали 
розглядати не ттльки як об’ект в1Йськових гтромиомв, а й як «свою».

Власну «козадьку землю» украшсьга козаки, як добре вщомо, 
повсякчас po3MİıuyıoTb на «Укршш». Однак просторове наповнення 
останиboï зазнае змш. Спершу претенза козакш, очевидно, не ви- 
ходили за рамки прикордоння i свою територ1ю -  «Украшу» -  вони 
локалдзували на ньому, Але щонайтзшше на злам! XVI-XVII ст. уяв- 
лення козаюв про те, де вони мають природне право чутися вдо- 
ма й користуватися правами й вольностями, охопили величезний 
npOCTİp ВЩ BİAOpyCİ ДО ЧорНОГО МОрЯ, ПрО ЩО Дуже 4İTKO висло- 
вився гетьман 1ван Куцкович у ahctİ до галицького старости Юр1я 
Струся вщ 11 травня 1602 р. Розгшваний тим, що Пщ час перебу- 
вання основного контингенту козаюв на 1нфлянтськш вшш були 
спустошеш ïxhj маетносп, гетьман вдався до окреслення територп, 
на яюй козаки мають бути в4льш вщ будь-чи'1х заз1хань: «Почавши 
вщ Могильова, yci Украши аж до гирла Днтрового, що все е власне 
приставства наьш»20.1ншими словами козаки, на той час уже стан, 
boaiah реал1зовувати cboî CTaHöBİ прерогативи якщо не на Bcix роз- 
ташованих по християнський 6İK Степового Кордону украшсько- 
бкоруських землях, то принаймш на ïxHift значшй частит, сфоку- 
сованш на Дншро та його допливи.

Що ж до земель, розташованих по шший 6İK Кордону, то, 
козаки вже однозначно сприймали ïx як резерв для розширен- 
ня своет територп. Видно це не т1льки з промовистого одкровеиня 
гетьмана I. Куцковича. Свого часу С. Наливайко пропонував оса- 
дити козадьке в1йсько в Mİmpİ44İ Бугу та Дшстра на твдень вщ 
кордотв Брадлавського воеводства21.

При цьому стимули для к о з а ю в  виходили нав1Ть з протилеж- 
ного боку Степового Кордону. У 1622 p., очевидно nia впливом po,\i

И1



Проблеми /стори краУн ЦентральноУ т о  Сх/дноУ Европи. — Випуск 6

козагав у Хотинсьгай вшш, можливють порозумшня з ними розгля- 
дав турецький султан, що у вилилося у чутки шбито вш пропону- 
вав !м перейти до нього в пщданство й оасти в Бь\город1 та око- 
лицях на засадах збереження устрою та учасп навзамш у вшнах, 
яи вестиме Порта. Московит Григорш, який вийшов !з кримсько- 
го полону, говорив у Розрядному приказ1 про те, що султан тби- 
то закликав козагав переселятися в околищ Бъ\города \ що «черка- 
си тому до турецького не гашли, що оч1кують вщ королевича, як 
упросить у короля 1 у полягав, що на черкас не пщуть, I вони будуть 
жити в Запорогах, а тмьки поляки розпочнуть на черкас наступа- 
ти, 1 черкаси за неволю тдуть до турецького царя»22.

Щ пергш чутки про поширення серед украшських козагав ду- 
мок про те, щоб перебратися до мусульманських сусщ1в у випад- 
ку складання в Укра!ш непереборних обставин в подальшому до- 
повнюються щшими даними. Двома роками тзшше афонський 
старець Мелетш зашс до Москови вгстку, 'що козаки шбито писали 
калз1 Шапн-Прею, «що в них хоче бути з корол!вськими 1 польськи- 
ми людьми м1жусобиця, б!й за в1ру, 1 ттльки !х поляки осилять, 1 вщ 
би, Шагш-Прей, прийняв 1х устх до себе в Крим»23. Наступного року 
з’являються прям! згадки вже про перем1щення украшських коза- 
ив до Криму. Шсля поразки козацького повстання пщ Куруковим 
туди вццйшло 4 тис. випищиив на чол1 з гетьманом Олефпром24. 
Подальша доля цього загону невщома. Швидше всього, вш пщтри- 
мував союзника козагав калгу Шагш-Прея, вшськово-пол1тична 
спь\ка украшських козагав з яким 1 створювала сприятливий Грунт 
для перемвдення випищиив на територ1ю ханату. Шсля ж пораз
ки козацько-татарського вшська у 1627 р., нашмов!ршше запн, як 
передбачав Б. Флоря25, повернувса разом !з калгою на Запор1жжя.

Наприганщ 1630-1640-х рр. фжсуються нов1 випадки на тл1 
схожих обставин. Як I в середиш попереднього десятилггтя, ката- 
л1затором козацьких порухдв знову став вщкритий збройний кон- 
фл1кт 1з Варшавою. У лютому 1638 р. козаки, яга вийшли на «госу- 
дареве !м’я», говорили у Севську, що теля поразки пщ Кумейками 
«багато козагав тшло на Запороги! на Дон, а шил тш ли у Волоську 
землю 1 в Крим»26. У червш 1638 р. пщ час друго! фази чергового 
повстання вщродилися чутки про ймов1ршсть переселення козагав 
до османських володшь. Козаки шбито були готов1 «вщшти до ту
рецького царя» 1 навпъ буцдм «посилали вс1 !з Запорог до нього по- 
сланщв сво!х, щоб вш, турецький цар вел1в !х, решту черкас, при- 
йняти, ! турецький цар дав !м мкце для проживання»27. Не зава- 
див ш конфесшний чинник, ш суперництво з мусульманськими 
сусщами за Степовий Кордон. У козацьгай свщомосп переселення 
до султанських володшь розглядалося як щлком прийнятний варь 
ант розв'язання проблеми випищигав. У тому ж таки 1638 р. цим 
шструментом скористалися козаки загону полковника якогось 
Тараса, як! вс1 тшли «до турка в Крим»28. Пщ 1641 р. згадуються 
козаки, «яш тшли служити до турецького султана»29, а в 1646 р. т1, 
яга в Криму навчали татар стрмяти з шщалР0.

Вщсутшсть в укра!нських козагав ментальних пересторог для 
перемвдення у скрутних обставинах на терени мусульманських су-
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сцрв добре усвщомлювали по християнський бш Степового Кордону. 
Недарма теля козацьких поразок 1637 р. у Москга передбачали, що 
козаки можуть вщшти «в Азов, на Дон 1 в Крим», а в клятш, яку муси
ли приймати у Москови при перехрещенш вихщщ з УкраУни мкгги- 
лося зобов’язання «до турецького султана, 1 до кримського царя, 1 до 
Ногаю, I в литовську сторону, 1 ш в яю шцд держави не вщЪсати»31.

Брак непрохищих св1тоглядних бар’ерш М1ж козаками й му- 
сульманськими сусщами чи не найкраще демонструе поява такого 
явища, як потурнацтво, котре, схоже, стало першою формою вко- 
ршення козацького сл!ду на чорноморському узбережж! в турець- 
ких м1стах фортецях Очакоги, Бкгородд, Тягига. Як зворотний 61 к 
ДОПЛИВ1В тюркського елементу в козацью лави, потурнацтво вщби- 
вало 1манентну здатшсть козагав м1грувати на терени, контрольо- 
ваш мусульманськими опонентами й штегруватися в тюрксью се- 
редовища. У свщомосп украшських козагав не було табу на пере- 
хщ до табору опонеггпв та на штегращю в ньому. Релтйний кор
дон вдагравав дуже важливу роль у формуванш модел1 ствкну- 
вання на Степовому Кордот, але не був здатен роз’еднувати безпо- 
воротно. Потурнагав мусульмансьш сусщи навпъ по*пм могли ви- 
користовувати проти }'хтх колишшх побратим!в, як колишнього 
запорожця Тимоф1я Данилова, про якого московський посланець у 
Криму I. Спешньов повщомляву 1626 р.: «...переисав вш \з Запорог 
в Перекоп третш рж. I ни т  государ в ганщ кв)тня посилав його пе- 
рекопський князь на Дшпро для язигав. I вони, государ, побрали 
язики на Дншр1 бьля Гусиного перевозу та на СамарЬзг. Так само 
часто ходив на «русьш кра! з татарами» Кузи Ромодан, «перекин- 
чик з козагав, який мешкав в ОчаковЬ33.

Tипoвicть випадгав потурчення украшських козагав сумгав1в не 
викликае. Як про буденну справу писав про потурнацтво С. Жолкев- 
ський: «ТУрки козакам шчого не можуть вчинити шакше, як наин 
украшш замки опанувавши. Щ, що в Константинопол! радять це, до
бре знаючи вщ козагав, яких одних з потурчених, щших 1з в’язшв ма- 
ють»34. Або ж в шшому листк «Турки шформоваш вщ самих козагав, 
яких немало в невол! швидко потурчилося»35. У лютому 1640 р. ко- 
ронний гетьман С. Конецпольський напучував у мемор1ал1 поела до 
Туреччини В. М’ясковського «застерегти й те, щоб перекинчигав не 
приймали... яких е сила в Очаков1»'л. Важливо, що С. Жолкевський 
розр1зняе потурчення запорожщв через неволю 4 шляхом добровш>- 
ного переходу. В останнш споаб «побусурманилися» 1 деяю козаки, 
яю брали участь у епкьних з татарами вШськових операцшх, зокре- 
ма в часи союзницьких вщносин з братами Магмет-1 Шапн-Преями. 
Калта Шапн-Прей про це прямо пише у своему лисп до Вшська 
Запоргзького вщ 26 серпня 1626 р.: «те ваше товариство, яке при 
меш е, коли з! мною на черкееш ходили, яких побито, яга померли, а 
шио побусурманилися, а шиа 4 зараз перебувають при меш»37.

Безпосередш спонуки до переходу козагав у таб^р вчорашшх 
опонен-пв могли бути рпними. Одна з них -  втеча вщ покарання 
старшини. Про и поширешеть, а можливо й про домшування, свщ- 
чить та обставина, що до такого кроку украшеьга козаки вдавали-
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ся не "пльки в Укршш, а й перебуваючи на Дону. На випадки втеч 
украшських козагав з Дону до Азова через непорозумшня з донцями 
останш час вщ часу нарщали, квал1фщуючи переб1жчигав як зрад- 
ник1в BiiîcbKa Донського38. Мехашзм потурчення переб1жчикш добре 
описав коронний гетьман С. Конецпольський в шструкци послу до 
турок М. Бегановському: «Коли який лотр мгж козаками знайдеться, 
який або на мор! бунтуе, або слухняним бути не схоче, по полях снуе, 
опиниться на Mopi, чекаючи, що його або бмя Очаювсько!' скел: спш- 
мають, або, уникаючи кари вщ полковника, втече до Очакова, за- 
раз йому шана щсарська наступае, зараз того, який мав бути на пал1, 
трактують за велику людину, тих таки на шдданих його коромвсько! 
милосп насилають, звщки множиться сваволя i на ïxm звичайга про- 
ступки не так ркиуче наступати мусить. Треба тод] цей звичай скасу- 
вати, а тих, яю вщ нас для збродн1 тжають, або нам вщюлати, або ка- 
рати на горло, бо шакше не буде ради»39.

До cniBnpaui з мусульманськими сусщами проти свого колиш- 
нього сощуму нерщко пщштовхуваш й обставини полону. Так, у 
1615 р. два в’я зт  козаки, яю потрапили до татарських рук пщ Ян- 
Керменом «били чолом царю (кримському ханов1. -  В. Б.), щоб не ве- 
л]в ïx стратити, а послав би з ними cboïx багатьох людей, i вони та- 
смно приведуть на черкас на сторожЬ40. У 1646 р. донщ звщомлю- 
вали Посольський гтриказ, що, як на Урмаметов1 улуси «ходило запо- 
р1зьких козаюв тисяч з ciM, i вщ них, запор1зьких козашв, перейшов 
в улуси перебхжчик, i ïm, улусним людям, про прихщ тих запор1зьких 
козагав говорив»41. Траплялося, що полоненики звалювали провину 
за cboï морсью й сухопутш походи на короля й шляхту42.

y c i ui рухи укршнських козаюв вимощували дорогу до ni3Hi- 
ших переселень, внаслщок яких вщбудеться перенесення Cini до 
ханських волод1нь теля Полтавсько! катастрофи 1709 p., а також 
поява поселеньу rnpAi Дшпра, Очаювському Степу, Правобережж 
Дн1сгра та в Криму43. Без сумн1ву, упродовж друго! половини 
XVÎI ст. виходи козаюв на територ1ю мусульманських сусадв не 
припинялися, ставши продовженням традищй попередн1х час!в 
та предтечею масовото перемвдення козаюв y XVIII ст.
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Османська /мпер/я, Украт а  т о  Крим в сх/дноевропейськш геопол/тиц/

о. ЮрШ Мицик
(Кшв)

ЗБ1РНИК 3037 ФОНДУ «АРХ1В ЗАМОЙСЬКИХ» АГАД 
як джерело до 1СТОРЙГ вщносин украШни, КРИМУ 

I ОСМАНСЬКО? 1МПЕРЙ ХУ1-ХУИ ст.

Одним з найважлив!ших фонд1в АГАД (А^юву Головного Акпв 
Давн1ху Варшав1) е фонд «Армв Замойських». Його цшшсть полягас 
в тому, що тут з1брано чимало важливих джерел, пов’язаних з1 зна- 
менитим родом княз!в Замойських, насамперед Яна Замойського 
(помер 1605), котрий був коронним пщканцлером (1576-1578), кан 
цлером (1578-1605), великим гетьманом коронним (1578-1605), а, 
будучи на служб1 трьох коро/ив Реч! Посполито!, багато в чому визна- 
чав и зовшшню та внутрпиню полггику, брав дшльну участь у ц вш- 
нах, насамперед з Османською ]'мпер1ею 1595-1606 рр. Материали 
цього фонду все часпше використовують укра!нськ! дослщни- 
ки, зокрема рукопис №3036, де 31браш документи стосовно Iстори 
Украши. Значно рщше зверталися до рукописного збфника №3037, 
де з1браш документи вщносин Реч! Посполито! з Османською ш- 
пер1ею та залежним вщ останньо! Кримського ханства. 18 доку- 
менпв з цього зб1рника за 1578-1676 рр., в котрих висв!тлювали- 
ся украшо-молдавсью вщносини, ми опубл1кували у вигляд1 рее- 
стргв разом з документами зб1рника 3048 цього ж фонду1. Ще два 
реестри 1649 р. щодо Нацюнально-визвольно! вШни 1648-1658 рр. 
надруковаш у нашому зб1рнику, присвяченому щй под!?. Деяга ре- 
гести першо! половини XVII ст. подаш нами до друку.

Звертаючись до цього зб^рника вщзначимо, що вмнцеш тут 
документи (всього 231) охоплюють 1525-1769 рр. По столгггях 
вони розподмяються наступним чином: XVI ст. -  50 д о к ум ен т !в, 
XVII ст. -  166, XVIII ст. -  15. Невелику галькють документтв XVIII ст. 
ми тут розглядати не будемо, як 1 ть що були надруковаш нами.

Документи збфника збереглися в орипнам або тогочасних ко- 
тях чи перекладах польською (низка з них дшшли в когпях ачня 
1667 р.). Понад 50 докумен-пв написан! латиною. Це документи: №1 
(мирний трактат 1525 р ); №10 -  лист султана Сел1ма II станам Реч! 
Посполито!; №12, 15, 16 -  листи султана Мурада III до Гуссейн-бея 
(№12) та короля Сипзмунда III; № 17 -  аношмний мемор!ал 1590- 
1595 рр. султану Мураду III щодо вщносин м!ж християнами ! вщ- 
повщь на нього (арк. 40-41 зв.); №22 -  мемор1ал султанського по
ела до примаса Реч1 Посполито! вщ 29.01.1594 р.; №42 -  донесен
ия з Стамбулу про збройний похщ проти господаря Молдави та 
Валахи Михая; № 43 -  лист Андраша Ватор! (?) до Я. Замойського 
вщ 2.08.1599 про щ ж подн; №48-50 -  аногамш листи 1600 р.; №.551 
56 -  листи Мехмеда III1 паш! до короля Сипзмунда III 1602 р.; №62- 
67 -  листи П. Отвшовського до султана Османа II та в!зира, лист 
Томаша Замойського до молдавського господаря, коп!я договору 
Реч1 Посполито! й Османсько! !мперн 1619 р., укладеного диплома- 
том П. Ожгою; №127-128 -  стагп мирного договору 17,10.1672 р. 
© о. Юрш Мицик, 2017 1 2 7
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та лист. в}зира.до невщомого вщ 12.06.1673 р.; №140-141 -  доку
менти щодо Журавненського миру 1676 р.; №164-165 -  лист дипло
мата Яна Гнинського до високопоставлених турецьких ociö; №174- 
199, 201-202,-207-210 -документи щодо M id i Гнинського, зокрема 
дана йому 15.07.1677 р. дипломатична шстругсщя, лист його (?) до 
Фердз1мана (Ферщан) - naıııi9.05. та 15.06.1678 р.; №> 215 -  лист ко- 
роля Яна Собеського до визира Мустафи-паип латинською мовами. 
Ще два документи (No 6-7 лист Ханум султане, дочки Хасею-хурем, 
до короля Сипзмунда-Августа II 1550 р. (?) написаш французькою).

Переважна ж 6İAbiuicTb написана польською мовою, на яких ми 
й зупинимося. Отже, теля згаданого вище трактату 1525 р. на арк. 
3-12 йдугь п’ять лиспв 1542-1565 рр. (у коп1ях ачня 1667 р.) сул
тана Сулеймана II до короля Сипзмунда I. У першому лисп йдеться 
про два напади запорожщв у Cİ4Hİ й грудш 1541 р. на Очаив, люд- 
сью втрати, взяття полону (150 душ) i захоплення козаками худоби. 
3 цього приводу султан надгслав до Польищ Юсуфа, який мав дома- 
гатися покарання винних i вщшкодування. У другому лиctİ йдеть
ся про молдавського господаря Петра, який скаржився султану, що 
Польща не видае його опозицюнер1в, що втекли пщ захист короля. У 
третьому 1546 р. знову порушуеться питання про новий напад ко- 
заюв на Очак1в у жовтш 1545 р., але особливу цщними е д а т  про 
козака Масла з Черкас та його товарицив. Под1бний документ або 
щший список листа видно був у розпорядженш М. Грушевського 
(b İh  на жаль не вказав шифру рукопису) i b İh  H a e İB  цитату з нього3.

У четвертому лисп 1546 р. мютиться вщповщь на послания 
Сипзмунда I переданого через в1рменина Лята. У п’ятому султан- 
ському лисп вщ 7.08.1565 р йдеться про молдавсьга справи, на- 
пад 2-3 тисяч. бигородсько! орди на земл1 Pe4İ Посполито!', куп- 
ця Мехмеда з Бурси, котрому пощастило уникнути ворожих напа- 
д1в. Цьому Мехмеду, вже поюйному, галька рогав тому продав галь- 
ка «czerkaskich» жшок-нев1льниць якийсь Миколай Хоронжидь. У 
лисп Мурада III (березень 1593 р.) до Сипзмунда III йдеться про на- 
пад польських i козадьких вшеьк наТульчу (арк.44-45 зв.). Султан го- 
стро засуджував ди Peni Посполито!, вказував зокрема, що ıxwi в по- 
лон потрапило понад 10 тис. душ. Лист з Константинополя березня 
1582 р. (арк.28-29 зв.) переклав з турецькоГ Дзержек. У ньому мк> 
титься розлога шформащя про ситуащю в Peni Посполитш, приду- 
найських кшшветвах i навпъ в Перси. MapnİH Лубенецький писав 3İ 
Стамбулу до короля Стефана Батор1я, згадуючи про козатв (арк.31). 
Кам’янецький старюста Ян Потоцький писав королю Сипзмунду III 
8.07.1592 р, про прибуття 27 червня молдавського господаря Петра 
до Кам’янця-Под1льського (арк.42-43 зв,). Про поди австро-турецько! 
вшни 1595-1606 рр. йдеться у аношмному польському лисп. 
Говориться про битви Синан-палп пщ Вудою (арк.46-49 зв.).

Щкавим е реестр 1594 р. документа (понад 20) про турецьга 
й татарсью справи. Тут е лист Сипзмунда III про розправу над ко
заками, котр1 зазнали поразки (видно маеться на y ea 3 İ поразка по- 
встання К. Косинського), його жушверсал до «украшних» m İct, щ об  
вони «козашв до себе не приймали». Ще у двох документах реестру
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йдеться про козаюв, яи  напали на Молдашю 1 господаря Аарона 
вигнали (арк.56-56 зв.). Документ №27 мютить аношмш «Вщомосп 
з Украши», датоваш 8.05.1594 р. (арк.62-62 зв.). Тут йдеться про 
напад татар на Ич Посполиту, про виступ за султанським наказом 
молдаван на будшництво замив над Дншром. Молдавське посоль- 
ство просило про дозвк Реч1 Посполито! наймати на службу коза
юв для боротьби з татарами, котр! не хочуть бути пщданими сул
тана. Щ татари не надсилали вшська до Перси, вол1ючи спусто- 
шувати Ич Посполиту. Але Посполита то;и вщмовила Молдавн.

Приблизно цих же питань стосуються наступт двадцять цпсть 
докуменпв 1594-1602 рр. (№29-43). Тут вир1зняються тага документи 
як: конфесата турецького полоненого Мустафи 14.06.1595 р. (арк.66- 
67 зв.); лист Синан-паип до господаря про пода у Криму 1 пщготовку 
татарського нападу на Тимппоару (арк.71-71 зв.); вщправа галиць- 
кого каштеляна, поела ре*л Посполито!, до Туреччини Стан1алава 
Гольського вщ 20.11.1597 р. (арк.79-79 зв.); три листи Мехмеда III 
до Ахмед-пшш 1597 р. та Сипзмунда Ш вщ 15.03.1598, 30.09.1599 
! 1602 рр. (арк.81, 83-84 зв., 87-88). У лисп 1599 р. султан вимагав 
справедливосп для покривджених купщв. В аношмному донесенш 
1599 р. е розлога шформащя про кримського хана Гази-Прея II, зо- 
крема про його нам!р вдарити на украшеьга земл! Реч1 Посполито1, 
через Мукачево (?) (Mugaczow) на Самб1р (арк.90-91 зв.).

Осгальки частину докуменпв за 1602-1623 рр. ми опублжували 
раниие, то звернемося до неопублжованих. Отже, в анон!мному до
несенш 31 Стамбулу, яке привезли до Варшави 23.06.1618 р., йшлося 
про вшну Османсько! 1мпери з Пераею (арк. 106-107 зв.). Невщомий 
автор переказав зокрема зм!ст листа, який доставили 24 кв1тня з 
Перси та новини з Угорщини вщ 27 рш1тня: «Цього ж  дня (27-го -  Ю. М.) 
туди прийшла новина, що козаки спалили Каракарман та Монгамю 
(Моп§аИс1), чим турки дуже засмучеш, стали думати про оборону 
Чорного моря...рада була, щоб знову дати волю свавол! (?) татар». 
Скиндер-паша запевняв, що у полягав зараз вШська майже нема, бо 
воно рушило на Москву. Капудгш-паша, котрий мав вийти з гарма- 
тами на Чорне море, поплив у «Б!ле море», тобто Дарданелли. Турки 
привели понад 10 юпанських д!тей, яких захопили в Португали.

Наступна група документчв (№77-83, арк. 136-150) стосуеть- 
ся дипломатично!' боротьби м1ж Р!ччю Посполитою та Османською 
шпер!ею у 1624-1625 рр., в центр1 яко? посольство князя К. Зба- 
разького. Кжиштоф Кельчовський, посол до Туреччини, у своему 
лисп до коронного гетьмана Конецпольського вщ 18.12.1624 р. з! 
Стамбулу 1нформував про стан вщносин м1ж крашами, зокрема 
прид1лив увагу посольству Мехмед паш! Дяка.

У наступному документ! мова йшла про мирний договор з 
Туреччиною 1624р.Близькогрудня 1624 р. -йчня 1625р. Сипзмунду 
III було адресовано три листи. В першому султан Мурада IV вислов- 
лював занепокоення нападами козагав. В лиег! каймакана Гурдою 
Мехмет-панд говорилось, що п!д час мирних переговор!в козаки 
пщетупили пщ Стамбул («що сталося за вщсутност! (турецьких) га- 
лер ! морсько! армади») 1 поки турки пщтягували шии вшеька ко-
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заки «виконавши свое лотр1вство, тшли геть». Стривожений сул
тан негайно призначив очаювським беглербеем Мехмед-пашу Дяка. 
Останшй теж написав листа королю Реч1 Посполито!.

К. Кельчевський листом вщ 5.04.1625 р. застертав сандомирсь- 
кого воеводу щодо задум1в Мехмед-паид. Майже одночасно вш ске- 
рував листа до короля (арк.148-150), в котрому розпов1в про стуа- 
щю в Стамбулл теля козацького нападу. В лисп вказувалося, що тур- 
ки готуються до вШни з йччю Посполитою, використавши як привщ 
козацький напад, через це й були затримага польсьга упоминки для 
султана. Адресат зазначае, що не можна виключати, що Османська 
1мпер1я укладе вшськовий союз з Москов1ею. Кельчовський домагав- 
ся реамзацп турецько! вимоги, прихильником яко! був й сам: щоб 
«жодна козацька чайка б1\ьше не виходила на море». У лисп вислов- 
люеться занепокоення зближенням Криму з СУччю, бо вже калга- 
солтан Шахш-Прей набрав козаив на службу. Туг порушуеться важ- 
лива проблема: боротьба м1ж прихильниками ор1ентаци Криму на 
Р1ч Посполиту 1 розриву з Османською 1мпер1ею (Мухамед-Прей Ш 
та його брат Шахш-Прей) та прихильниками ор1ентацц на остан- 
ню (Джагабек-Прей). Щоправда цей сюжет в документах зб1рника 
представлений скупо. Головне мюце тут займае протистояння Реч1 
Посполито! та Османсько! 1мперй, в котрому важливу роль вдаграва- 
ли як С1ч, так 1 Кримське ханство (№84-119, арк. 150-213).

Спершу треба вщзначити лист коронного гетьмана (Конецпо- 
льського?) каймакану вщ 6.07.1626 р. (з Бару) у вщповщь на його 
послания, привезене Осман-чаушем (арк. 151-153). Вш запевняе 
адресата у прагненш Реч1 Посполито1 зберегти мир з Османською 
1мпер1ею, у то му, що козаки будуть покараш. Про чергове прибут- 
тя Осман-чауша до Бару, з котрим зустр1вся господарський комор- 
ник Белецький, спов1щав невщому особу брадлавський хорунжий 
С. Хмелецький (6.12.1626 р., з Нового Меджибожа). 23.07.1627 р. 
вш же писав Гасан-паии -  капудан-паин -  протестуючи проти бу- 
Д1вництва замку на землях Реч1 Посполито!. У вщповщь Гасан- 
паша написав лист вщ 30.07.1627 р. (з Очакова), де твердив про 
збереження миру 1 про хана Мухамед-Прея Ш, який вдирався до 
Реч1 Посполито!.

До цього документу тематично близьга три наступних доку
менти. Першою е релящя ротм1стра Олександра Хоцимирського 
вщ 14.11.1627 р. про посольство до Гасан-пацп в Очаюв. На цих 
мирних переговорах порушувалося питання про стримувйння ор- 
динських наскоюв. Наступний документ -  розлога релящя вщпра- 
ви Гасан-пашею Балтазара Вгосовського (27.07.1627 р,, арк. 164- 
168 зв.). Зокрема, на слова паид про кордон в понизз1 Дншра, який 
здавна позначено «двома зал1зними стовпами, вкопаними в зем- 
лю над Днтром та надгробками з написами», посол вщпов1в: «не 
лише два, а й тисячу таких стовтв можна вкопати; не е доказом 
кордону й надгробки, бо !х м1г хтось значний поставити на пам’ять 
про приятеля». Мова йшла також про замок на Чичаклп над Бугом, 
який би обер1гав турецьга володшня вщ козащв. Приблизно 1627 р. 
датована вщповщь Мехмед Валталджьпанп, сшистрШськохт) паид,
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Анджею Ш ут (?). За його словами Османська 1мперм 1 Польща сто- 
лптями жили мирно, а Осман II почав Хотинську вжну «за порадою 
злих людей 1 через козагав». Балталджьпаша наголосив': «Тепер е мир 
1 треба його збертати. Ми будуемо замок на своШ земл1 проти коза- 
юв \ свавиьних татар. Нам було сказано, що вах козагав вщправили 
на вшну До 1нфляндц, але там 1х немае, «ви тут». Трепм документом 
е лист Гасан-паии до Хмелецького про збереження миру (1628 р.?).

3.04.1629 р. гетьман Конецпольський направив з Бару лис
та до силютршського паип Сулеймана, в якому запевняв про при- 
боркання козагав, про корол1вську заборону ходити ш на море 
проти тургав. Водночас вш тривожився, що «Шахш-Прей перей- 
шов до ногайських татар 1 донських козагав. До котрого 1 нема- 
ло свавмьнигав, що живуть у дикому степу, приеднуеться, зичать 
Кримсько'1 держави Шахш-Прею» (№92, арк. 171-171 зв.).

В лисп Я. Збаразького (?) до невщомого вщ 10.06.1629 р. го- 
ворилось I про Шахш-Прея, 1 напад галькох тисяч татар пщ Умань, 
I про прийняття вШськ на жолд.

Лист султана 1брапма I королю вщ 1.02.1631 р. (арк. 173 зв,- 
174) м!стив вимогу припинити козацьга напади на Крим й на Очагав 
(«пограбували майже всл чорноморсьга береш»). Адресант вказуе, що 
козаки виходять 31 своГми гетьманами на море й чинять шкоди, що 
е порушенням миру. Вимагае припинити щ ди. Дал! султан пише: 
«кримським же ханом ж нит Джашбек-Прей».

Цжавим е донесения з\ Стамбулу невщомо! особи Конецпольсь- 
кому вщ 16.01.1632 р. Тут говориться про турецько-перську в1Йиу 
1 про слова Mypтaзи-пaшi (його султан зробив п’ятим в1зиром з 12) 
сказат 1брапму I: «козацью ди суперечать укладеному миру, але й 
битзродський Кантимир-мурза розпочав непотр^бну вшну з Иччю 
Посполитою». Доповщалось також, що чимало татар, яка мали воюва- 
ти проти переш, перейшли на бж шаха, а в Криму помер солтан-галга 
(арк. 175-175 зв.).

Очевидно 1632 р. слщ датувати лист Гасан-паш1 до султана 
(№227, арк.378-378 зв.). Про ди Кантимира, загострення конфлжту 
м1ж Иччю Посполитою, похщ Абази-паил пщ Кам’янедь-Под1льський 
свщчать документи №96-113 (арк. 177-208), хоча в них порушують- 
ся й шип питання, як от турецько-перська вШна. Спершу згадае- 
мо п’ять лиепв, написаних польськими представниками Стамбулу 
8.03.1632 -  24.10.1633 рр. У лисп силютршського пацн Синан-папл 
до короля (1633 р.) говориться, що козаки чинили велига шкоди 1 
галька повтв спустошили, але Синан-паша твердив, що це роблять 
не запорожщ, а донщ, \ полонений козак це ствердив. В лисп йдеть- 
ся, що таких напад!в з боку донщ в не було вже 40-50 рогав, з часу 
«коли ми IX громили». Автор пише: «Тепер же запорожщ вказали ш 
шляхи до нас 1 приедналися до донщв. Я знову напишу султану про 
це, а вам треба тдтримувати мир».

У семи листах А. Тшебшського з1 Стамбулу (лютий-кв1тень 
1634 р.) м1стилася щформащя про мирш переговори з Абази-пашею, 
конфлжти з козаками. В третьому лисп, зокрема, говориться: «Я на- 
казав принести... украшну мапу 1 показав, що пщ дтстровськими
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слободами притримуються миру, козаюв там нема, на Запорожта 
ходити !м на море не дозволяемо. Але боячись нашо!' сторожз, вони 
прокрадаються на Дон 1 з донцями виходять на море» (арк. 193). У 
лисгп Абази-пагш вщ 22.03.1634 р. говорилось про надання молдав- 
ського господарства Василю Лупу з умовою, щоб той готувався до 
в1йни з Иччю Посполитою. Переказуеться також чутка про смерть 
кримського хана. В листах вщ 18 1 28.04.1634 р. говориться про по- 
чаток вшни Османсько! 1мперп проти Реч! Посполито!.

Наступш три листи були написаш польськими офщшними осо- 
бами. Тут певне мюце вщводилося боротьб1 проти турецьких вшськ 
Абази-паип, але головним було укладення мирного договору 1634 р. 
м1ж Р1ччю Посполитою I Османською 1мпер1ею (N0 108-111, арк.200- 
205). Аношмне донесения (арк. 206-206 зв.) мкггить шформащю про 
можливу замшу кримського хана: «якби не перехщ галер капудан- 
пацн в Дарданели, а шшо! настини флоту проти козагав, то поста- 
вили б ханом царевича Мухамед-Прея, щоб привабити його стрия 
('дядька по батъков1 -  Ю.М.) Шахш-Прея, або царевича Кази-Прея, 
який сидить в СтамбулЬ. Говориться про те, що тургав було уведе- 
но в оману тим, що шбито вй вшська Реч1 Посполито'1 тшли в похщ 
проти Московп, через що да Абази-паил були безустшними. В лис- 
Т1 Муртази-папй Конецпольському вщ 2.11.1634 р. говорилось про 
розпуск турецьких вйськ 1 передавалась чутка, що шнш загони з 
Реч1 Посполито! дноть пщ Очаковом 1 чинять шкоди.

Наступш цпсть докуменив 1636-1637 рр. (№114-119, 
арк.208-213) були створеш польськими й турецькими (2 доку
менти) представниками. 3 них можна вир1знити лист дипломата 
Ромашкевича до Конецпольського вщ 7.06.1637 р. (арк.211 зв.), 
Тут зокрема говориться, що новий кримський хан Бехадур-Прей 
(син Джашбек-Прея) вирушив до Криму морем, а його молодший 
брат -  суходолом.

В наступних документах виргзняеться довщка про мирш до
говори Польиц з Туреччиною, починаючи з давнини, фактично з 
1542р. (арк.216-217 зв.). Дал1 йдуть документи чаав «Руши». Перюд 
1671-1675 рр. (арк.222-230) знайшов вадображення в лисп короля 
Михайла Вишневецького до султана Мухамеда IV вщ 3.10.1671 р., 
лисп виира Ахмед-паип до короля вщ 1.06.1674 р., щструкци 
Джантемиру, перекладачу при турецькому послу (1673 р.?) та дея- 
ких шших документах.

Значно повгаше представлений 1676 р. (№133-144, арк.231- 
262 зв.). Особливий штерес викликае аношмний лист вщ 8.10.1676 р. 
з табору пщ Журавном; два листи короля Яна Собеського до холм- 
ського воеводи (?) вщ того ж числа I вщ 14,10.1676 р.; аношмнаре- 
лящя -  (фактично щоденник польсько-турецьких мирних перегово- 
р!в 17.09. - 23.10.1676 р.; статп Журавненського миру; меморан
дум «Споаб \ порядок оборони Реч! Посполито!' пщ час турецько! 
вшни» та деяга шии. Ще биьше уваги прцщляеться подам 1677- 
1679 рр. (№146-214, арк.264-356 зв.). Серед цих документа най- 
важлившими е листи: короля Яна Собеського до дипломата Яна 
Гнинського вщ 13.07.1678 р.; невщомого до того ж Яна Гнинського
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вщ 7.12.1677 p.; Гнинського до Вщош вщ 20.03.1677 p.; Гнинського 
до короля вщ жовтня 1679 p.; реестр 83 нев1льник!в, яких було виве- 
дено з Туреччини ксьондзом Павлом Розмишовським, бухановським 
плебаном. У цьому р>еестр1 були чолов1ки, жшки, дгги, свре) i хрис
тияни, чимало з яких походили з Украши, наприклад «Марина з-nia 
Острога», Дмитрашко з Пщгаець, 1ван 3i Збаража, 1ван з-пщ Галича, 
1ван з Калуша, Панько з Самбора.

Завершуемо оглядлистом Проського королю вщ 24.05.1684 р. 
з турецького табору (№216, арк.357).

Таким чином, зб1рник 3037 фонду «Apxie Замойських» АГАД е щн- 
ним джерелом до icTopiï вщносин м!ж Украшою, Иччю Посполитою, 
Османською iMriepicio та Кримським ханством XVI-XVII ст., а його 
матер1а\и заслутовують публжади.

Прим1ткн:
1. Мицик Ю. 3 джерел архшу Замойських до icTopiï Украши i Молдавп 

XVI-XVII ст. / Ю. Мицик. -  К. : Нащональний ушверситет «Киево- 
Могилянська Академия», 1998. - Т .  3. 1сторм. -  С. 81-86.

2. Джерела з icTopiï Нащонально-визвольно! вШни украшського народу 
1648-1658 pp. -  К., 2013. - Т .  3. -  С. 530.

3. Грушевський М.С. !сторщ Украши-Руси / М.С. Грушевський. -  К., 
1995. -  T. VII. -  С. 96. Цей документ був надрукований також у: 
«Жерела до icTopiï Украши-Руси-. -  Льв1в, 1908. -  T .VIII.

Отримано: 14,12.2016.

ВалерШ Степанкое
(К ам ’янецъ-Поди1ъсъкий)

ОСМАНСЬКИЙ ЧИННИК В УКРА*ЙСЬК1Й РЕВОЛЮЦН XVII ст.: 
ДИСКУС1ЙН1 Й НЕЗЯСОВАН1 ПРОБЛЕМИ

У грош слабкодослщжених, майже недослщжених й диску- 
сШних проблем НадюнальноТ революцн 1648-1676 рр. й дошп-п 
продовжуе залишатися з’ясування мюця й рсш Османсько! 1м пе
ри у кровопролитнш боротьб1 украшидв за незалежшсть. Правда, 
сказати, що юторики не торкалися вивчення тих чи шших й ас
пекта, не можна. Дякуючи працям дослщникш друго! полови
ни XIX -  перших десятирйч XXI ст. (О. Апанович, В. Брехуненка, 
В. Вагнера, Я. Волшського, 3. Вуйцжа, В. Газша, В. Горобдя, 
Т. Григор’сво1, М. Грушевського, Д. Дорошенка, В. Дубровського, 
Д. Колозейчика, М. Костомарова, М. Крикуна, I. Крип’якевича, 
П. Кролла, Ю. Мидика, Д. Мкевського, О. Прщака, Я. Рипки,
Н. Савчук, Г. Санта, Т. Та1рово1-Яковлево1, Ф. Туранли, С. ФаТзова, 
Я. Федорука, Б. Флор1, I. Чамансько!, Т. ЧухлШа й 1н.), з’ясовано 
чимало етзодичних подш, процеов й сюжетних лшш, окресле- 
но низку дискусШних 1 недостатньо вивчених питань. I все ж ць 
люно! картини впливу османського чинника на хщ революци, зо- 
вшшню пол1тику гетьманських уряд1в та динам1ку геополггично
£• Валерш Степанков, 2017 123
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го протистояння у Схщнш бвр от  найпотужшших держав, в епь 
центр1 якого виявилася козацька Украша, не реконструйовано.
I цей негативний наслщок обумовлений не т1льки тим, що дана 
проблема не ставала предметом спещальних дослщжень та обме- 
жешстю джерельно'1 бази, породженоТ вщсутшстю використання 
власне турецьких арх1вних матер1ал!в, але 1 в не меншш м1р1 хиб- 
шстю методолопчних пщход1в з’ясування тих чи шших ц питань. 
У зв’язку з чим вважаемо за дощльне розпочати свш виступ з ви- 
диення останшх в окремий смисловий блок, що, можливо, дозво- 
лить внести корективи до кнуючо! парадигми.

По-перше, це домшування в украшськш, польськш 1 росш- 
ськш юторюграф1ях упередженого (сформованого упродовж сотень 
роюв) образу ОсманськоТ шпери (Туреччини) як символу «спокон- 
в1чного зла», супостата «християнського свпу». В основ1 появи цього 
м1фу лежали три чинники. Перший -  цившзацшне християнсько- 
юламське протиборство в бврот упродовж ХУ-ХУП ст., що супро- 
воджувалося виникненням у свщомосп р1зних прошарюв европей- 
ського населения погляду на 1мпер1ю Осмашв, як на смертельного 
ворога. Другий -  захоплення нею небачено! рамше галькосп бранщв 
(переважно вихщщв з Украши -  за пщрахунками Д. Колодзейчика, 
«в ХУ1-ХУП ст. через Чорне море було перевезено близько 2 млн. 
невЬчьнигав, тобто бкьше, н!ж у -п часи втратила Африка внасль 
док трансатлантично! торпвлЬ), становище яких вщзначалося не- 
стерпшстю. Невипадково воно стало одним 1з провщних сюжетпв не 
т!льки тогочасно! л1тератури й поези, але Й усно! народно! творчос- 
■п (особливо багато! укра1нсько'1). Третш -  формування юиром (на- 
самперед православним) у в1руючих почугпв вщрази й ненавист 
до «бусурманського свпу», як свпу «нев1рних», що прагне знищи- 
ти християнство. Насправдд ж Православна Церква («Грецька»), як 
В1рменська та 1удейська, користувалася чималою автоношею, ма- 
ючи власне релтйно-полйгичне утворення (м1ллет). За умови випла- 
ти джиз’! православие населения користувалося щлковитою свобо- 
дою культу 1 самостшшстю у розв’язанш своис громадських справ. 
Управлшня милетом перебувало у руках духовенства, а його кер1в- 
ник входив до складу 1мперсько1 ради -  вищо! судово! шстанци, що 
контролювала дотримання в 1мперп реал]зацп принципу справедли
вост (адалет-даара - «кола справедливост»).

Все це, зрозумью, формувало у свщомосп сучасниюв мщ- 
га стереотипи його несприйняття, а вщтак 1 неможливосп поро- 
зумшня. А вщтак ця традищя у поеднанш з р1зними полптдчни- 
ми щеологемами у свою чергу накладала свш вщбиток на св1тоба- 
чення кториив Х1Х-ХХ ст., стаючи для бш»шосп з них нездолан- 
ним бар’ером у досягненш об’ективно'1 оцшки рол1 Туреччини не 
лише у под!ях Украшсько'1 революци, але й 1сторп Сх1дно! ввропи. 
Виправлення ще! ситуацц окреслилося тшьки на початку XXI ст.

По-друге, для переважно!' бкьшост украшських, польських 1 
росшських дослщнишв типовою е абсолютизащя агресивнос-п зо- 
вшшньоУ пол]тики Осмашв у СхщнШ (Вврот у 20-70-х рр. XVII ст. 
Усупереч реальному стану справ, саме вони зображаються вину-
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ватцями масштабних военних конфлжтш з Иччю Посполитою 
(1620-1621, 1672-1676 рр.) та Московкю (1677-1681 рр.), хоча на- 
справ/у все було навпаки. 1м приписуються грандюзш плани за
воювания цих краш з метою утвердження панування у Схщшй 
бврога. Як наслщок, складаеться помилкове враження, тби  по- 
л1тичш елгеи Реч1 Посполитт 1 Московй не проводили експансю- 
шстсько! псмтики 1 не вели боротьби за гегемошю у даному евро- 
пейському репош. Стосовно ж Украши, то в радянськш юторю- 
графй, на основ1 «Тез про 300-р1ччя возз’сднання Украши з Роаею 
(1654-1954 р.)», запанував м1ф про юнування загрози й «поглинен- 
ня султанською Туреччиною», що традицшно зображувалася затя 
тим ворогом украшського народу, який прагнув його уярмити. Але 
ж вона не прагнула ш до захоплення Реч1 Посполито1, ш до оволо- 
дщня Москов1ею (що яскраво продемонстрували военно-полп-ичн! 
подй 1672-1676 та 1677-1681 рр.), а намагалася запоб1гти вста- 
новленню неподдльного домшування одше? з них у Схщшй Сврогп, 
спонукати в раз! 1х розфому виплачувати гарач султану й визнати 
його владу над частиною земель Правобережжя.

По-трете, в ктортграфп (насамперед украшсьюй) вщсут- 
ш монограф!чш дослздження, присвячеш висвггленню зовшшньо- 
полп'ичних щлей I заходнз, спрямованих на 1х реал1зад;ю, васалш 
Осмашв (Кримського ханства й Придунайських княз!вств) упро- 
довж XVI-XVII ст. А вони досить часто не ттльки не обумовлюва- 
лися штересами уряду Порти, але й суперечили ш. Проте щ нюан
си не враховуються, в силу чого вс1 дй володарш Криму, Молдови, 
Валахй й Транальванн трактуються переважно власне османськи- 
ми. Наприклад, часп вторгнення татар на украшсьга земл1 безо- 
глядно на те, чи брали у них участь турецью пщроздии чи ш, зо- 
бражувалися, як правило, сп!льними «розбшницькими нападами 
тургав I кримських хашв», що ютотно спотворювало 1сторичну ре- 
альшсть полп-ики Константинополя стосовно укра1нських земель.

Отже, демошзацш рол! Османсько! 1мперй у Схщтй Сврогп й 
становища у нш християнсько1 православно! сгтьноти упродовж 
XV1-XVII ст. витворила вкрай перекручений образ п мгсця I рол! в 
украшсьюй (1 не ткьки в и) 1сторй, зокрема у Нащональнш рево- 
люцй 1648-1676 рр, Отож юнуе нагальна необхщшсть переосмис- 
лення усталених мкфнв й стереотитв, яю заважають об’ективному 
з’ясуванню тих чи шших наукових проблем. Прикладом у цьому пла- 
ш, як на мою думку, слугуе коштка дослщницька творч!сть польсько- 
го 1СТорика Д. Колодзейчика, котрий уже спростував чимало з них. 
А в статп «ТеШит поп с1а1иг: турецька альтернатива в зовтшнШ 
полдтищ козацько! держави» // Гадяцька ушя 1658 року / редкол. 
П. Сохань, В. Брехуненко та щ. -  К., 2008. -  С. 67-80) вперше в кто- 
рюграфй, долаючй 1сторгограф1чш шаблони, зробив усгпшну спробу 
гшотетично змоделювати гюл1тичш, демограф)чно-господарсьга, ре- 
лМйга й культурно-мовш наслщки для украшсько! держави (козаць
ко! Украши) турецького протекторату, якби П. Дорошенку вдалося 
реалЬувати на тривалий час плани и збереження. I вони аж гаяк не 
виглядають однозначно негативними, навпаки, !х баланс засвщчус 
перевагу позитивних тенденцш.
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Тепер, .конкретно торкнуся окреслення дискусшних 1 
нез’ясованих аспекпв рол1 османського чинника у перюд револю- 
цп. З-пошж них, як на нашпогляд, дощльно вщцлити наступш:

1. Майже недослщженим залишаеться коло питань, пов’язане 
з висвггленням вщносин ВШська Запорозького з Портою упродовж 
першо! половини XVII ст. (частково за винятком його взаемин 1з 
Кримським ханством). На превеликий жаль до наукового об1гу 
впроваджена лише дещиця джерел, а тому першорядного значен
ия набувае Тх пошук в арх1восховищах Польиц, ТуречЧини й Роси. 
Т и м  не паче, вона дае щдстави висловити припущення, що з ган- 
ця другого десятйр1ччя XVII ст. туредький уряд починае розгляда- 
ти ВШсько Запорозьке {чи його частину) як потенцШного союзни- 
ка у бopoтьбi з Р1ччю Посполитою. Зокрема, маемо даш, що пщ час 
Хотинсько! кампанп вш, взамш за допомогу, об1цяв йому створити 
Козадьку державу з1 столицею у Киев1 чи Кам’янець-Подш>ському, 
а одшею з причин позбавлення гетьмансько! влади Якова Нероди 
Бородавки стала шдозра у пщтримуванш ним таемних стосун- 
к1в з турками. У 30-40-х рр. серед козацтва починае формуватися 
угрупування протурецько! ор!ентацй', котре схилялося до щеУ пзд- 
няти на короля «туредького царя 1 кримських татар». И пщтримав
1 Б. Хмельницький, котрий у 1647 р. готував козацьке повстання 
{ зав’язав контакти з султаном 1бралмом. Окрем1 свщчення дже
рел промовляють, що останнш переконував майбутнього гетьмана 
Украши у необхщносп «жити дружно 1 у злагод! з ханом», а той з1 
свого боку клопотався у нього про надання допомоги (кримського 
вшська) у боротьб1 з Р1ччю Посполитою.

2. Дискусшним в 1сторюграфп продовжуе залишатися питан
ия про роль Порти на початковому етат революци (лютий -  чер- 
вень 1648 р.), а саме: укладення вшськово-полатично! угоди (бере- 
зень) Кримського ханства з ВШськом Запорозьким та участь його 
пщроздмв у боях бкя Жовтих Вод 1 Корсуня вщбулися за дозволом 
Стамбула чи всупереч його вол1? Попри те, що бьлмшсть джерель- 
но1 шформадп (особливо росшсько!) заперечуе наявшсть його згоди 
на цю вшськову акц1ю татар, схильний вважати, що все-таки вона 
була. Адже сам хан 1слам-Прей у лисп до короля ид 12 червня за- 
значав, що «наш» наясшший володар «наказав нам, щоб ми втор- 
гнулися до вашо! краши», бо, мовляв, поляки забули «давне братер- 
ство», так як «не по людськи» вдаслали «посл1в наших», уже впро- 
довж чотирьох рогав не виплачували трибуту I нещодавно (1647 р.) 
перейшли «наин кордони» 1 «вчинили велику шкоду». Щоправда (1 
на це сл1д звернути пильну увагу), вш пщкреслив вщсутшсть на- 
М1р1в воювати з Р1ччю Посполитою, залишаючись в1рним укладе- 
ним султаном «пакт1в» з нею. Саме тому вщхилив прохання коза- 
юв продовжувати наступ «до самого корол1вського трону». Проте 
застершш: якщо упродовж 40 дшв польський посланець не приве- 
зе заборгований трибут й не будуть козакам повернут1 «давш пра
ва 1 вольносгп», виступить з вшськом супроти Польшд.

3. Окремпхшього дослщження монограф1чного характеру по- 
требуе зясування тако! надзвичайно важливо! й актуально! проб-
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леми, як перспективи прийняття урядом Б. Хмельницького про- 
текди султана та причин 1х провалу. Вщсутшсть щл1сно1 картини 
(вияснено тьльки деяш аспекти) не дозволяе об’ективно оцшити ж 
позицп ОсманськоТ 1мперп в «украшському питанш», ш п впливу 
на змши геополпичного становища Украшсько! держави у 1648 - 
першш половиш 1657 рр., ш сутносп «турецько! пол!тики» геть- 
мана й старшини та причини П недосконалосп (а, можливо, на- 
вггь недолугосп), що обернулася для не! спочатку Берестечковою, 
а тзшше Жванедько-Переяславською катастрофами.

В кггорюграфи встановлено, що упродовж лп-а-осеш 1648 р. 
гетьман вельми активно намагався задогги османський чинник для 
одержання вшськово-полггично! допомоги Кримського ханства й 
поляци Реч1 ПосполитоГ на м1жнароднш ареш (до Стамбула було вщ- 
правлено щонайменше 3 посольства). Вересневе й листопадове по- 
сольства вперше в гсторй укра1нсько-турецьких вщносин порути
ли клопотання про взяття витворено! держави пщ протекщю сул
тана на правах, якими володали Молдова 1 Валаюя. Воно було пщ- 
тверджене лютнево-березневим посольством наступного року, а в 
травш-червш 1649 р. Чигирин уже виношував нам!ри домогтися 
лшвщацц Реч] Посполито! та ц розподку м!ж козацькою Укра1ною, 
Портою, Москов1ею, Транс1львашею та Швещею. Проте позищя 
Криму перекреслила 1х I змусила гетьмана укластп Зборшський до- 
гов1р, який передбачав визнання влади польського монарха.

Упродовж друго! половини 1649 -  першо! половини 1650 рр. 
вщносини з Портою актив 1зовуклъся й липпев1 перемовини 1650 р. 
у Чиги рит завершилися засвщченням гетьманом згоди прийня- 
ти протекщю султана за умови в!дмови вщ вимоги виплати на його 
користь данини. 1, як де не дивно, вш погодився й у грудш видав 
Б. Хмельницькому грамоту з наступним повщомленням: «Наша ви
сока Порта приймае вас пщ свою протекщю». А в лютому 1651 р. до 
Чигирина вщДхало повноважне посольство Осман-аги з атрибутами 
влади для гетьмана, включаючи «диплом» на володшня «Руським кня- 
з1вством», й сприятливими умовами протекци (Гетьманшина звъ\ьпя- 
лася вщ обов’язку виплати данини до турецько1 скарбнищ) й пропо- 
зищею надюлати «великото поела» до Стамбула для пщтвердження 
укладено! угоди. Вочевидь мався на уваз1 документ, який засвщчував 
присягу гетьмана (чи гетьмана ! старшин) на в1ртсть султану.

Ця гюдш безперечно була великим м1жнародним усгпхом трьох- 
р1чних дипломатичних зусиль украшеького уряду, що могла б ю- 
тотно змшити на краще геопол1тичне становище молодо! держави. 
Могла б, якби направду украшеька сторона прагнула н отримати. 
Не подЬчяю поширеноГ в 1сторюграфп думки, що Б. Хмельницький 
юлька р аз !В  приймав турецьку протекщю. На жаль, цього не тра- 
пилося ш у 1651 р., ш в наступних роках (1653 ] 1655 рр,). Чомусь 
дослщники, котр1 и подкяють, пиорують той факт, що акт протек
ци обов’язково передбачав принесения васалом присяги свому су- 
верену (як це до реч1 тзшше 1 вчинив П. Дорошенко). Адже сул
тан спец1ально для цього вислав Б. Хмельницькому гаптований зо- 
лотом кафтан, аби той, засвщчуючи свою в!ршсть, «як в1рний ва

127



Проблеми ktnopi'i кроТн Центрально/' т а  Сх/дноУ Европи. -  Випуск 6

сал наш», одягнув його. Ця церемонш з принесенням присяги й 
мала символ1чно лептим1зувати завершальний акт отримання про- 
текци. He icHye жодного достов1рного джерела, яке б шформувало 
про Taxi кроки гетьмана. I воднораз маемо десятки свщчень дже- 
рел про уникнення ним пщ р1зними приводами обряду присяги на 
B ipm cTb Мегмеду IV i в 1651 p ., i в наступних роках.

Чому? Вщповщь на це питання мають дати юторики у май- 
бутн1х дослщженнях. Власне розумшня ujei проблеми мною уже ви- 
словлювалося у попередн!х прадях. Тому повторю найголовшше: 
Б. Хмельницький, формуючи щею згоди прийняття протекцц котро- 
гось i3 MOHapxiB (царя, транс1льванського князя, султана чи швед- 
ського короля), не розглядав и як програму дш, а лише вбачав у нш 
чисто дипломатичну акщю з метою втягнути у такий cnoci6 котро- 
гось 1з них до учасп у вшш з Иччю Посполитою. I, якщо ця такти
ка виправдовувала себе до укладення Збор1вського договору, то nic- 
ля нього стала згубною, бо Кримське ханство з потенцшного союзни- 
ка перетворилося у потужного самоспйного пол!тичного гравця, ш- 
тереси якого явно не ствпадали з 1нтересами Укра1'ни. Збор1вська 
кампан!я засвщчила и неспроможн!сть устшно протистояти nOAi- 
тичним амб!ц1ям ханства, нейтрал1зувати яю можна було ттльки за- 
ручившись пщтримкою Порти, визнавши себе васалом султана. На 
жаль, Hi гетьман, Hi 6iAbmicTb старшин не спромоглися реа.\ьно ощ- 
нити змшу ситуаци й скористатися сприятливими умовами для при
йняття турецько! протекци у березга 1651 р. Ця геопол1тична корот- 
козор1сть виявилася найбьльшою 30BHimHbono.\iTH4Horo помилкою 
Б. Хмельницького й у ганцевому рахунку привела до Переяславсько! 
кап1туляцд 1654 р. Як з’ясував Я. Федорук, кв1тневе посольство 
1655 р. козацько1 Укра1ни до Порти мало клопотатися про «укладен
ня письмового договору про пщцанство, домагалося цього документа 
в Стамбум й отримало його». Проте знову ж таки гетьман i старшини 
вщмовилися оформити у письмов1й форм1 акт прийняття протекда.

1. Де факто terra incognita продовжуе залишатися в icTO- 
р1ограф!1 з’ясування украшсько-турецьких вщносин у пер1од 
вщ смерт1 Б. Хмельницького i до обрання С. Опари гетьманом 
Правобережно! Украши (серпень 1657 -  липень 1665 pp.). Маемо 
тЬ\ьки повщомлення егазодичного характеру про Ti чи шии кон
такти I. Виговського, Ю. Хмельницького й П. TeTepi з султаном чи 
османськими сановниками. Через що не можемо скласти б1льш- 
менш достов1рного уявлення про пол!тику турецького уряду в 
«украшському» питанн1. Адже не можна його проектувати Kpi3b 
призму позицй' Кримського ханства стосовно Гетьманщини.

2. Потребуе спещального дослщження зовн!шньопол1ТИчна 
переор1ентащя гетьмана П. Дорошенка з Реч1 Посполито1 на Порту 
та зм1ст його клопотань перед султаном у 1666-1667 pp., зокрема 
часу появи прохання щодо прийняття пщ свою протекщю (травень 
1667 р. чи рашше?). Важливо вияснити також причини затримки 
реал1зацй' липнево! ухвали Мегмеда IV щодо задоволения жадання 
Чигирина, роль Стамбула в орган!зацй гетьманом Захщного походу 
(серпень -  жовтень 1667 р.) та похсЗду в А1вобережжя й возз’еднанш 
козацько'1 Украши (травень -  червень 1668 p.).
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3. Найбъльш повно в кторюграфп висвп-лено процес оформ
ления турецько! протекцп над козацькою Украшою упро- 
довж серпня 1668 р. (надюлання П. Дорошенком пЬсольства до 
Стамбула з проектом укладення вщповщного писемного догово- 
ру) -  грудня 1670 р. (акту присягй «на письмй гетьмана 1 стар
шия Мегмеду IV). I все ж його цшсно! картини не реконструйова- 
но. Продовжуе залишатися чимало малодослщжених чи взагал1 не 
дослщжених аспекпв. Головшип з них наступш:
• з яких пункт 1 в украшського проекту договору точилися диску- 

с!1 та реконструкщя зм1сту статей остаточного вар1анту дого
вору про прийняття протекцп;

• вплив полггики кримсько! пол1тично! ел1ти, котра проголосила 
запорозьким гетьманом П. Сухов1енка, на позищю Стамбула у 
перемовинах з П. Дорошенком;

• причини вщмови гетьмана 1 КорсунськоГ березнево'1 ради 
1669 р. скласти присягу на В1ршстъ султану;

• роль Бйгородсько! орди у гюпршенш вщносин П. Дорошенка 
з турецьким урядом, який взимку -  весною 1670 р. проводив 
курс на його замшу Ю. Хмельницьким;

• заходи гетьмана у сфер1 збереження пщтримки з боку султана 
та його протекцп й акт присяги йому на в1ршсть старшинсько! 
ради (кшець листопада -  початок грудня 1670 р.).

4. Потребуе з’ясування ггол1тика Порти у справ1 пщтримки 
Правобережно'1 Гетьманщини у П протистоянш з Иччю Посполитою
1671 р. (кеппева пропозицш польському посольству Ф. Висоцькому 
надати статус «нейтральносп» Укра!ш, що «мала стати самостш- 
ною державою, незалежною аш вщ Польцц, а т  вщ Туреччини») 
та И спроби уникнення вшни з Польщею (жовтень 1671 -  травень
1672 рр.), яга зазнали невдачь

5. Надзвичайно актуальним залишаеться питання вияснення 
позици Порти стосовно козацькоГ Украши пщ час военних дай з Иччю 
Посполитою, причин лояльного ставлення до останньо'1 теля и роз- 
грому Й кнорування пoлiтичниx штереав Гетьманщини, що знайшло 
вщображення у статтях Бучацького договору (жовтень 1672 р.).

6. Поза увагою шториив залишився комплекс питань, пов’я- 
заний 13 реконструкщею цшсно! картини псштики Стамбула сто
совно козацько1 Украши у 1673-1676 рр., зокрема явно? пасив
ност! як держави-протектора у и захисп вщ польсько! та москов- 
сько1 агреий 1673 -  першо'1 половини 1674 рр. та прщин ладзви- 
чайно немилосердно! карально? акцп (серпень -  вересень 1674 р.) 
проти украшського населения, залишеного без допомоги, а вщ- 
так змушеного у березш присягнути на в1ршсть царю. Саме вона 
ознаменувала крах протурецько! ор1ентацн уряду П. Дорошенка й 
закарбувалася в 1сторичнш пам’я"п правобережного населения як 
символ лютост1 «бусурман».

7. Величезною прогалиною у вивченш рол1 ОсманськоТ 1мпе- 
ри у СхщнШ Сврога продовжуе залишатися вщсутшсть монограф1ч- 
них дослщжень, присвячених з’ясуванню по/атики Кримського хан- 
ства стосовно Гетьманхцини, Реч) Посполито! та Московп у роки ре- 
волюцй. е  ютотною помилкою вважати, що його уряд завжди «слух-
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няно» йшов у фарватер1 реалазаци зовтшньополггичних прюритепв 
Османш у даному репош. Мною уже зверталася увага на особливос- 
■п украшсько-кримських вщносин у даний период (дивись: «Свггло» й 
тш » украшсько-кримських полттчних вщносин у роки Нацюнально! 
революцн XVII ст. (1648-1676) // Проблеми ютори кра!'н Центрально! 
та Схщно! Свроли. 36. наук. пр. -  Кам’янець-Подкьський, 2016. - 
Вип. 5. -  С. 103-111), тому вщзначу найголовшше:
• зовшшня пол1тика Пре!в характеризувалася значною само- 

ст1йн1стю, дозволеною у прийнятних межах Стамбулом;
• шсля укладення Збор1вського договору Бахчисарай перебрав на 

себе функщю гаранта дотримання його умов, що еволюцдонува- 
ла у пол!тику збереження р^вноваги сил м1ж Кччю Посполитою 
й Украшою, сприяючи виснаженню сил обох сторш конфл1кту;

• намагання залучити Р1ч Посполиту й козацьку Украшу до реал1- 
3au.ii стратепчно1 мети: приеднання до Криму Астраханського 
й Казанського ханств й досягнення неза-\ежност! вщ Порти;

• прагнення (починаючи з осеш 1653 р.) спонукати Чигирин до 
прийняття протекдп хана, що особливо яскраво проявлялося у 
першш половиш 60-х рр. XVII ст.;

• потужний спротив протурецькому курсу П. Дорошенка, спря- 
мованого на отримання протекцп Мегмеда IV.

8. Назрка необхщн1сть створення спещальних роб1т з 1стор11 
турецько-кримських вщносин середини й друго! половини XVII ст.

9. Перспективним виглядае висвп-лення полггики васал1в 
Порти -  Придунайських княз1вств щодо козацько!' Укра!ни у перюд 
и визвольних змагань за незалежшсть.

10. Надзвичайно важливим науковим доробком юторикт 
стане пщготовка у майбутньому фундаментального дослщження 
на приблизно таку тему: «Порта 1 боротьба Ге,гьманщини за неза- 
лежн^сть у 1648-1676 рр.», яка б дозволила спростувати низку !сто- 
р1ограф1чних м1ф1в з !стор1! украшсько-турецьких вщносин та рол! 
Туреччини у Схщн!й €врот середини ! друго! половини XVII ст,

Отримано: 6.07.2017.

Orhan Kittç
(Elazığ, The Republic o f Turkey)

ADMINISTRATIVE DIVISION OF THE OTTOMAN EMPIRE S 
DOMINIONS IN EASTERN EUROPE

Introduction

The first time the Ottomans crossed into to Europe and met a 
new geography was after the middle of the 14th century. This new 
geographical region was called Rumili because most of the Christians 
lived here and the first administrative organization was formed with 
this name. The word Rum was also used in the Western sense during 
the Seljuk and the first Ottoman times. For these reasons, a large part
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of the Ottoman dominions in Europe has long been called Rumili or 
Rumeli'- Although there were some interruptions, the progress of the 
Ottomans into European lands continued until the siege of Vienna 
in 1683. Before the siege of Vienna, the Ottoman Empire reached its 
widest borders in the European geography. The Ottoman borders in
cluded all of present Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, Bosnia and 
Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Moldova and Albania, 
as well some parts of Hungary, Ukraine, Croatia and Slovakia.

Of these countries it can be said that Romania, Moldavia and 
Ukraine were the Eastern European countries that met with Ottoman 
domination. The entire geography where the Danube extends from 
the north in the region of Hungary to the Black Sea coast and from 
there to Dnieper, that is the entire Bulgaria, Greece and Serbia and 
some parts of Hungaiy and Slovakia can be considered as Eastern 
European countries. On the other hand, the geographies of Serbia, 
Greece and Bulgaria are described as Balkan countries. The geog
raphy of Hungary and Slovakia is mostly related to Central Europe.

Taking into consideration the administrative practices in the 
Ottoman period, the administrative units in Eastern Europe were 
Kamaniçe (Podolia), Ozi (Silistre) and Kefe provinces and Erdel, Eflak 
and Bogdan voivodeships and the Crimean Khanate. In the period of 
Ottoman rule some of the geography of Bulgaria and Hungary could 
be partly included in this study. However, it was not preferred not to 
affect its geographical and administrative integrity2.

1. Eflak (Wallachia) and Bogdan (Moldavia) Voivodeship
After the victory of Nigbolu (Nikopol) 1396, Mircea, the voivode 

of Eflak recognized the supremacy of the Ottomans. As a sign of 
this commitment, he participated in the Ankara War with Bayezid I, 
and during the lack of authority that emerged after losing the war, 
he supported Musa Çelebi first and then Düzmece Mustafa after his 
death. When he realized that he could not withstand the Ottoman 
power in 1417, he had to show his commitment3. With the Edime- 
Segedin (Szeged) agreement, signed between the Ottoman Empire 
and Hungary in 1444, a two-pronged sovereignty was accepted, as 
Wallachia extorted the Ottoman Empire, but the voivodes were subject 
to the Hungarian king4. The prominent leaders and landowning nobles 
of Wallachia preferred Ottoman dominance5. Vlad Tepeş, the son of 
Vladislas, also known as Vlad the Impaler (Kazikli Voivode), who grew 
up in the Ottoman Palace for some time, allied with the Hungarians 
in 1456 and attempted to fight against the Ottomans. Upon this, the 
Ottoman army headed by Mehmed II, came to Eflak in 1462 but did 
not find a serious force against them since Vlad had fled. Vlad arrived 
at Brachov close to his castle in Transylvania, where he took refuge in 
the Hungarian king Matyas Korven. However, Korvenhad made peace 
with the Ottomans and did not want to break with the Ottomans be
cause of this issue, and thus he sent Vlad to prison6.

Upon these developments, Radul, who had grown up in the 
Ottoman Palace, was appointed as Eflak Voivode. As a result, a new
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administrative region with a different status was established on the 
territory of Rumeli in the name of «Eflak Voivodeship». Tursun Bey 
says «ol memleketün hükümetini ol müdbir-i mahzûlün karındaşı 
Radul voyvodaya -ki mukbil-i kabul-ı ikbâl olmuş idi, sancak-ı zerrin- 
ser ve tiğ u kemer virüp ana erzâni buyurdı». and indicates that this 
newly established administrative unit was in the rank of a sanjak7.

Bogdan (Moldavia), then recognized the sovereignty of the 
Ottoman Empire in 1455 and took its place in the administrative 
system with voivodeship status. The Bogdan voivode Stefan Cel More 
(Stephan) attacked Wallachia in 1473 causing serious damage. The 
situation of this voivodeship under the Ottoman dominance was in
terrupted for a short time as Voivode did not want to pay annual 
tax in 1475 and accepted the Genovese who had escaped here after 
Caffa was taken. There upon, in 1476 a military attack was made on 
Bogdan under the command of the sultan and Stephan was defeated. 
Despite the collapse of Sujieva (Suçieva), the center of Bogdan, the 
castle could not be taken during this attack.

As the news of the plague in the army and the preparation of 
the Hungarians were taken into account, they returned after causing 
extensive destruction8. In 1484, Kili and Akkerman took over from 
this opposing prince and the Danube and Black Sea provinces en
tered Ottoman domination. During^ the campaign to Poland in 1496, 
Stephan was recognized again as Moldavia Voivode in return for his 
loyal services to the Ottomans9. Kili and Akkerman were almost a 
wall for Moldavia, and in kind Moldavia for Hungary10. Because of 
this strategic importance, this place had been an area that the forces 
in its surroundings had always wanted to take under their control, 
and thus the desired stability was not achieved in its administration. 
In 1559-1563, events related to Erdel-Eflak-Bogdan Voivodeships 
constituted the political reasons for the Sigetvar campaign11.

The attitudes of Eflak and Bogdan Voivodeships against the 
Ottoman Empire during the Egri campaign in 1593 and their will to 
take part in the opposing front resulted in the cancellation of their 
voivodeships for a short time. The Ottoman Empire preferred to create a 
perception that it had not lost its voivodeships with this application, but 
instead removed it with its own will and organized them as provinces. 
In this context, Eflak and Bogdan were established as vilayet(provinces) 
and govemorates(beylerbeyi) by the appointed Ottoman Chiefs. On May
5, 1595, Mohammad Pasha, a former Anatolian governor was appointed 
to Eflak. The acceptance of Eflak as a province necessitated the ap
pointment of a treasurer, and on the same date Sacid Efendi was as
signed to the hazine defterdarligi (treasury department) of Eflak12. On 
the date of 13 May 1595, Cafer Pasha, who was kept in Şirvan housing, 
was given the rank of vizier and appointed to Bogdan Voivodeship13. The 
appointment of a treasurer to Bogdan was not made in this process and 
it was decided to conduct the Treasury administrations of Wallachia 
and Moldavia from one hand. It is also seen that volunteer landlords 
were appointed to both provinces. The making Of these assignments 
reveals the intention of establishing a central military organization here.
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As a matter of fact, on 24 May 1595, on the request of Eflak governor, 
Ibrahim from the sipahi oglanlari group was assigned as the gonullu 
agaof Eflak14. On the same date, the rank of Eflak volunteer landlord 
was given to Ali Kethüda from the zeamet (fief) owners15.

Shortly afterwards, on June 3, 1595, the former Vıza (Vize) san- 
jak governor Ibrahim Bey was appointed as the Eflak beylerbeyi. The 
most important reason for the appointment of Ibrahim Bey here is to 
guarantee that he would deliver 500,000 akçe fund to the treasure 
each year apart from the state taxes.

Ibrahim Bey was assigned here as muhassil for the operation of the 
salt mines , the collection of taxes and the referral and administration of 
state property and was also appointed as the Bogdan beylerbeyi16.

As a result of the rebellion of Eflak voivode Mihai Viteazul due to 
taxes, the attempt of the Ottoman State to organize Eflak and Bogdan 
as provinces did not solve the problem. Mihai Viteazul, also known as 
the hero Mihai, had raided the Ottoman army under the control of Koca 
Sinan Pasha and had had to retreat after failing. Then, with the help of 
Erdel’s prince Bathory, he entered Eflak again, and this time he suc
cessfully captured the province. Upon Erdel’s prince Bathel’s approach 
to the Ottomans he also took Erdelunder his domination in 1599. Later, 
he advanced to Hotin, seized Moldavia and proclaimed himself the ruler 
of Eflak, Moldavia and Transylvania by joining these three countries in 
1600. The consolidation of Eflak, Transylvania and Moldavia by Mihai 
Viteazul is regarded as the consolidation of the Romanian territoiy in 
one country for the first time in Romanian history. For this reason, Mihai 
has taken the title of domin, or master of the countiy. A year later, when 
he lost his battle with Austria and was killed by Austrian general Basta, 
Eflak and Bogdan returned to the voivode status under Ottoman rule17.

Eflak and Bogdan continued their voivode status throughout the 
XVIIth century. In the meantime, during the period of active mobility in 
the regipn, in the beginning of June 1669 Petro Dureshenko, who was 
the leader of three cossack tribes, by including Eflak and Bogdan in 
his own rule, demanded from the Ottoman State to be the administra
tor of these three countries, and this request was accepted18. Although 
this application did not last very long, it stayed in effect for a while. It is 
understood that the joining of voivodeships had been tested at least in 
these years, provided that they remain within the Ottoman area of rule.

Voivodeships were held equivalent to sanjaks in the Ottoman ad
ministrative system up to the 17th century, and voivodes were accepted 
at the rank of sanjak governor. After the 17th century, voivodes re
ceived two brigadiers and thus they were regarded as the equivalent of 
the beylerbeyi (governor) rank. Three tug (brigadiers), that is the vizier 
rank, were given to these voivodeships exceptionally. A local selection 
was held by the prominent leaders, the archbishops and the priests to 
define a candidate voivode and the name of the nominee was reported 
to the Ottoman central government, and if it was found appropriate by 
the central administration, that person was adopted as voivode and 
this procedure was applied until the middle of the 16th century.

However, this procedure was abandoned upon later requests by 
the Austrian and Polish voivodes to be included in the elections, and
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the persons identified directly by the central government as voivodes 
were appointed, provide^ that they were from Eflak and Bogdan gover- 
norates19, The Eflak and Bogdan voivodes were appointed from Istanbul 
Greeks for about 110 years since 171120. This practice lasted until 
1821, and later in 1829, with a clause in the Edime Agreement signed 
with Russia, the voivodes were appointed for a period of life, but not 
seven years21. Since the Russians are from the orthodox sect, they were 
accepted pleasantly by the Moldavians, who had the same denomina
tion, and they were able to establish their influence more easily22.

The merger of Eflak and Bogdan in 1859-1862, the unilateral 
declaration of independence in 1877 and the recognition of this dec
laration of independence by the Berlin Treaty of 1878, terminated the 
voivodeship and the Romanian State emerged23.

State Annual Reports of the years 1847-1848 show that Eflak 
and Bogdan voivodeships were not subjected to any district and 
sanjak division. Only the names of the voivodes were written and it 
was indicated that they were given the rank of vizier24. In the Annual 
Report of 1850 (Hijri 1266) districts of Eflak and Bogdan were written. 
According to the information in this salname, Bogdan was composed 
of 13 districts, and Eflak had 1825.

Districts (kaza) of Eflak were: Ilfov (with Bucharest), Yalomiçe, 
Ibrail(a) (Ibra), Salamerimnik (with Fokshan), Puza’o, Sokoyni (with 
Buko), Pirahuve, Dimbovice, Moşitel, Erciyeş, Olto, Deliorman, Dilaşka 
(with Yerköy), Dolçi (with Kırayova), Romnacı, Voile (with Rimnik), 
Gorici and Çerniç (Chemic).

Districts (kaza) that belonged to Bogdan were: Yaş, Potocani 
(Potothian), Dorugahevi, Suçuva, Niyamc (with Piyatra), Roman, Bakev, 
Potna, Tikvec, Korlavi, Totva, Vasloy and Falçı (Falchi) (with Huş).

In 1850, Eflak started to be registered as a state in the State 
Annual Reports and in 1856 it was subjected to a taxonomy consis
ting of two sanjaks. These sanjaks were named Eflak-i Büzürk (Great 
Eflak) and Eflak-ı Küçük26. In the records between 1869 and 1876, 
these two sanjaks continued to exist.

Since 1869, the use of Eflak-ıi3üzürk has been abandoned and 
the name Büyük Eflak (Great Wallachia) began to be used27. In the 
records of 1877-1878 yearbooks there were not any records of san
jak, but only names of 26 districts were mentioned28.

Bogdan was recorded as a state in 1850 like Eflak, but its voivode
ship status continued. Like Eflak there were no records of sanjak divi
sion. The center consisted of the sanjak and its districts. Between 1856 
and 1886, Bogdan was composed of 13 districts. Bogdan was written as 
the state in 1867-1868 salnames and it was stated as the eyalet-i mum- 
taze (elite state) in the records of 1869-1876 salnames. The number of 
districts rose to 16 when the districts written together were recorded se
parately2“. Just before leaving Ottoman rule, in 1877-1878, the Hoş dist
rict had left the Bogdan and the number of its districts decreased to 1530.

2. Erdel (Transylvania) Voivodeship
Erdel is referred as Transylvania in Romania and it is based on the 

Hungarian word erderly which means beyond forest. The interest of the 
Ottomans in Transylvania began with the Murad I period. There was a
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period of political maneuvers when Hungarians formed an alliance with 
the Governors of Eflak to seize the region whereas the Ottomans were 
opposed to this alliance using the Erdel and Eflak Governors against 
each other. Especially after the war of 1444 Varna was won, there were 
serious uprisings against the Hungarians in Transylvania. The begin
ning of the Ottoman patronage on the Hungarian lands with the great 
success of the Mohac in 1526 also affected the Transylvania region. 
As a member of the Habsburg dynasty Ferdinand’s desire to seize the 
Hungarian throne, claiming the right of legacy he had through marriage 
on the death of the Hungarian king was prevented by the Ottomans’ 
counter attempts. With Ottoman support and Szapolyai (Shapolya) was 
declared as the king of Hungary and Transylvania. This situation has 
reduced the influence of the Habsburgs on Transylvania. The Ottomans 
followed a policy to turn Hungarian lands directly into Ottoman land 
upon the death of Szapolyai in 1540. In this context, Budin province was 
established and in 1541 Transylvania was turned into a voivodeship, 
like Eflak and Bogdan, and was given to Sigismund Yanoş (Zsigomond 
Janos), the son of Shapolya. After the organization of Transylvania as a 
voivodeship of the Ottoman Empire, Protestantism spread rapidly here. 
Among three dominating nations of Transylvania, the Saxons accepted 
Lutheran Protestantism, the Hungarians were Calvinist Protestants 
and the Shekels were Unitarian Protestants.

The Ulah slave peasants of the land were Orthodox and they were 
largely attached to the Patriarchate of Istanbul5'. In the context of these 
developments, it can be said that Transylvania was divided into coun
ties. Most Protestant nobility, through their county organizations and 
their positions in the Diet, dominated the political life of the country and 
the colonized Romanian and Hungarian peasants bound to the land32.

György Martinuzzi, a Croatian pastor who was appointed guard
ian to Janos Zsigmond, the King of Transylvania acted together with 
the Habsburgs to remove the Transylvanian Principality from Ottoman 
patronage. As a result of a series of developments he was killed by 
Ferdinand I, who was declared the Hungarian king. In the campaign 
conducted under the command of the second vizier Damat Kara Ahmed 
Pasha in 1552 due to Ferdinand’s attack on Transylvania, Tımışvar 
was conquered and the Ottoman rule in the region was reestablished 
and some parts of the Transylvanian lands Were included in this newly 
established Tımışvar province33.

It is understood that the Ottoman central administration planned 
to establish Erdel as a vilayet (province) in the environment of this 
confusion between 1545-1552. As a matter of fact, in a sanjak register 
book which was prepared in this period Transylvania was recorded as 
a province. This province consisted of Transylvania, Kule-i Dımışkar, 
Kopan, Çanad-Beçey-Beşkerek, Çayla and Dodos, Lipova, Yaylak and 
Makrak sanjaks. The fact that sanjak governor assignments that were 
made to some of these sanjaks without taking them shows at least the 
existence of such an intention34.

Although there were some brief interruptions in the context of 
Ottoman-Habsburg, Ottoman-Polish and Ottoman-Hungarian relations, 
it is possible to say that Transylvania continued to exist as a voivodeship, 
which recognized the supremacy of the Ottoman Empire for 145 years
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and had a wide freedom in internal affairs. As a result of political develop
ments after the second Vienna campaign in the period the Ottoman State 
lost most of the Hungarian territory, Transylvania declared its indepen
dence on 28 June 1686 and was under the auspices of the Habsburg 
Empire with the Hermannstadt Treaty signed on 9 May 1688. Three na
tions living in the country, Hungarians, Shekels-Saxons and Transylvania 
Diets provided the freedom of worship for four sects (Catholic, Lutheran, 
Calvinist and Unitarian) in 1568. Harsburg Emperor Leonard I released 
an edict on December 15, 1690 which granted the continuation of the 
cantonal system based on these for sect and permitted the establishment 
of Harsburg State governed by a governor in the form of a principality. 
Tökeli İmre, who was declared king of Central Hungary, tried to regain 
dominance in Central Hungary and Transylvania under the auspices of 
Ottomans, but his efforts did not give any results and in the 1699 Treaty 
of Karlowitz Transylvania was officially released to Austria by Ottomans 
and Tökeli was obliged to reside in İzmit35.

In the Ottoman documents the term voivode was used for Erdel 
hakimi (Transylvania princes) but they were called more often Erdel 
kralı (Transylvania Kings)36. In the letters sent by the Sultan the terms 
Transylvania Ruler and voivode were used and in the writings sent 
by the Grand Vizier the titles Transylvania Ruler and Transylvania 
Kingwere preferred. Voivodes were elected among the Transylvania 
princes with the election of a council called Diet with about 150 mem
bers and the approval of the sultan. They were admitted in the rank of 
vizier in the protocol. The princes appointed as voivode were sent the 
brigadier, flag, bun and üsküf as the symbols of reign. There may also 
be cases where Divan ı Hümâyûn did not recognize or dismissed as 
the voivode chosen by the Diet council37.

3. Crimean (Kırım) Khanate

The death of Haci Giray I led Crimean Khanate to a civil confusion 
in 1466. The tribal leaders who were under the pressure of Lithuania, 
Moscow and Genoa, invited Ottoman forces to their countries to over
come this crisis. Following the invitation of Erminek Mirza, who was 
the leader of the tribal aristocracy in Crimean, Fatih Sultan Mehmet 
commissioned Gedik Ahmed Pasha to capture the Crimea peninsula 
with a fleet38. In the campaign of conquest that took place in 1475, 
the important cities and castles of the coastline such as Caffa (Kefe), 
Kerş, Sogdak, Balıklağo and Taman were conquered. Gedik Ahmed 
Pasha surrounded the Menkub Castle, but because of the extension 
of the campaign he left his deputy Zagarci Yakub in the siege and 
returned to Istanbul. Yakub Bey conquered the Menkub Castle and 
consequently the conquest of Caffa and its environs was completed35.

Kefe and its environs were transformed into an Ottoman sanjak 
and bound to the Rumeli Province but the Crimean Khanate became an 
autonomous sultanate or state in its internal affairs under the rule of 
the Ottoman State40. Thus, the Crimean Khanate gained a new status 
as a member of the Ottoman Empireunder its auspices. Caffa Sanjak 
included the region or geography surrounded by the coasted parts of the 
peninsula which had previously been under the control of the Genoese.
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The parts of the peninsula remaining in the north of the Yayla 
Mountains were left to the Crimean Khanate. Since the Crimean 
Khanate, having attained a new status, had to be kept in absolute 
control, Kefe Sanjak was especially used for this purpose. From this 
date on, the Ottoman State had built its northern policy entirely on 
the Crimean Khanate. Independence movements in the Khanate were 
not tolerated and the khans who dared to attempt such movements 
were abolished. Domestic aristocratic groups, who found the control 
of the Crimean Khanate by the Ottoman State appropriate for their 
interests, also cooperated with the Ottoman Empire. This coopera
tion had almost been a guarantee that the Crimean Khanate would 
remain under Ottoman administration for three centuries41.

The Crimean Khans were able to further advance their position 
in the state, particularly in the event that the state was weak in mili
tary terms. Their positions in the protocol were below the sultan and 
above the grand vizier. This could also lead to conflicts between the 
viziers and themselves. When the Crimean Khans returned from the 
campaigns Kefe Sanjak governors welcomed them in a certain area 
and they kissed their hands in the first encounter. Khan’s sultanate 
place was Bahce§ehir and the sultanate place of crown prince was 
Akmescit. Hanlig, Gozleve, Ur, Arabat and Qufutkale were the impor
tant fortresses connected to Khanate42.

The Crimean Khanate, unlike the Ottoman province and san
jak system, was composed of tribes and units which were consti
tuted by their leaders. The four main karachi leaders represented 
four sanjaks. These were the main elements of military strength. At 
the state assembly meetings, they sat with Khan and were influential 
in the decisions taken. It was observed that particularly in the Khan 
elections, the karachi leaders were influential. Nokors or emeldeshes 
played a major role in the management of the tribes. Emeldesh is 
synonymous with the word comrade in Turkish and emeldeshes were 
the most trusted soldiers of Khan or tribes. Emeldeshes had vital 
importance in the political formations in steppes, the establishment 
of the state and continuation of its dominance43.

Crimean Khans could also determine the crown princes after 
them. Mengli Giray Khan for the first time, during his second khanate 
in the year 1475 appointed his eldest son Mehmed Giray crown prince 
with the title of kalgay. The sultanate place of kalgay was Akmescid. His 
original palace was in a small town in Kayalaralti in the south of this 
city. In addition to Akmescid, places in Karasubazan and its region were 
directly given under his administration44. This tradition continued, but 
the determination of the kalgays was also dependent on the approval 
of the Ottoman central government. For example, Mehmet Giray Khan 
who was assigned to the Crimean Khanate that was vacated by Canbek 
Giray Khan and Fetih Giray Khan were titled kalgay on the same date of 
14-23 November 164145. On July 23, 1644, when his brother Mehmed 
Giray Khan was dismissed, Islam Giray Khan, who was appointed to his 
place, deemed his other brother Crimean Giray Khan suitable for the 
title kalgay and Crimean Giray Khan was appointed as kalgay on the 
same date46. Thus, Fatih Giray lost his chance to become heir of crone.
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Since the beginning of the 1.6th century-, the Crimean Khanate iden
tified Russia as its greatest enemy and tried to stop it from reaching the 
Volga basin and the Black Sea. In this context, it established friendly re* 
lations with Poland, Kazakhs, Sweden and Prussia. France, which rea
lized and appreciated the importance of the Crimean Khanate against 
Russia, sent Baron de Tott to Bahçesaray in 176747. A. decision was 
taken that the Crimean Khanate, which became independent with the 
Treaty of Küçük Kaynarca in 1774, was to treat the Ottoman sultans as 
ordered by sharia law because they were caliphs, but this decision was 
not applied. With this agreement Russia captured the New Castle (Yeni 
Kale) and Kerch on both sides of the mouth of the Sea of Azov and on 
the mouth of Dnieper the Kilburun Castle and the empty land around it, 
annexed the Great and Small Kabardey to the empire. Russia benefited 
from the internal power struggle in Crimean in September 1783, and 
Crimea became a part of Russia’s Tsarist in April 1783 with the arrival 
of Russian General Potemkin together with Şahin Giray and the murder 
of 30,000 Crimean people by their hands. Since the Ottoman Empire 
was not going to enter a new war, a treaty signed in Istanbul on January
8, 1784 defined the annexation of Crimea, Taman and Kuban to Russia, 
and Kuban River was considered as the border between the two sides48.

4. Eyalet (State) of Caffa (Kefe)
Caffa, which was seized in 1475 campaign of the Ottomans, was or

ganized as an independent sanjak in order to keep it under control due to 
its strategic importance and joined the Rumeli Province. A line, extending 
from Sankirman, Inkerman, Mengub, Chuma, Demirci, Uluuzen, Uskut, 
Üzen, Arpadi, Ayayorin, Tasli, Soğuksu, Thuzarlar villages to Sangol in 
the direction of east from west, was formed between the Ottoman bor
der and the newly established Ottoman-led Crimean Khanate and Caffa 
Sanjak was situated on this line49. Caffa Sanjak was composed of Taman, 
Azak, Sogdâk, and Kerch districts, including the central Caffa district. 
Although the information is controversial, it is expressed that Caffa w'as 
turned into a govemorate shortly before the 1569 Astarhan expedition50.

It is seen that Caffa State was given to former Erzurum Governor 
Ibrahim Pasha on 15 July 1584 and on 27 April 1584 Larende Judge 
Ahmed Efendi was appointed to the Treasury with 120,000 akçe salya- 
ne tax. So it is clear that Caffa was an independent state on this date51. 
In this book, Caffa was recorded as a liva (sanjak.) bound to the Rumeli 
Province, but in the last record of the appointment dated 25 November 
1586 there was an annotation stating that it was an separate gover- 
norate. It was also emphasized that Azak Sanjak was bound to Caffa 
without an appointment record52. From all this information it is un
derstood that Caffa Sanjak was an independent province at the begin
ning of 1584 and that after the establishment of its treasury; the former 
Erzurum Governor Ibrahim Pasha was appointed as its first governor. 
Azak is the only sanjak of the province during its foundation period.

In the appointments of the Caffa governors, the Crimean Khans 
could make suggestions, and the nominations were made on their pro
posals which were mostly found to be appropriate. For example, Ghazi 
Giray Khan, who participated in the 1593 campaign with the Ottoman 
army, proposed that the former Canik Governor Hasan Pasha would be
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appointed to Caffa Govemorate and in accordance with this suggestion, 
he was appointed as Caiia Governor on the date of 21 January 1594” .

Table 1
Administrative Division Eyalet o f Caffa (1630-1781)

Saaiak 1630-1647« 1700-1718“ 1722-1730“ 1739-1781'7
eàffa (Pasha 
Saniak)

X X X X

Akkerman X X - -
Render X X X X
Azak X - - -
Kilburun X X X X
Jane X X - -
Kal’a-i Acu - - X X
Kai’a-i SoRUcak - - - X

Azak Sanjak was left to Russia after the Treaty of Istanbul which 
was made in 1700. After 1711 Prut War, it entered Ottoman rule for 
a short period in 1713 but was abandoned to Russia again in 173658.

Caffa was finally left to Russia during the Crimean events in 
1783 and the Ottoman domination period was completed59.

5. Eyalet (State) of Ozi (0zi/Ozu/Ochakov)
Ozi was a province that took its name from the Ozi (Ochakof) 

Castle. This castle was located on an important peninsula opposite the 
Kilburun on the northern edge of the coastal lake into which the Aksu 
(Bog, Bug) and Ozi (Dinyepr) rivers flowed. Ozi and Kilburun Castles 
were of strategic importance because they were at the junction of the 
Dnieper with the Black Sea. This point was also the beginning of the 
borders of the Crimean Khanate. Due to their strategic importance 
these places were not included in the area of the khanate, and the im
portant castles and cities located on the shoreline extending from the 
point where Ozi Castle was located to the point where the Danube flew 
into the Black Sea, were included in the Ottoman miri regime.

According to Russian sources, Ozi Castle was built in 1492 at 
the time of the Crimean Khan Mengli Giray I. Mengli Giray stated 
that the aim of the construction of the castle was to harm Poland. 
Since the Crimean Khanate was bound to the Ottoman Empire, Ozi 
Castle also entered the Ottoman influence area in a sense60. Ozi Castle 
and its surroundings entered the Ottoman domination in 1538 after 
the Karabogd an campaign of Suleyman the Magnificent due to the 
Cossack press. The Ottomans given the name Cankirman to the castle 
and most of the time it was written as Cankirman also known as Ozi 
in official documents. It is seen that the Ozi State, along with the im
portant centers along the north western Black Sea coast, was located 
within the Silistre Sanjak until the founding of the Ozi. In the tahrir 
(cadastral record) book of 1542 Ozi is seen as a district of Akkirman 
Sanjak. It is stated as a district of Akkirman sanjak in the tahrir book 
of 1570, where Silistre and Akkirman were written as a joint sanjak61. 
Ozi probably left Silistre shortly before 1584 and became an separate 
sanjak. Indeed, a recording of council book dated 13 April 1584 it was 
stated that Cankirman, Akkirman, Bender and Kili were attached to
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the Silistre Sanjak and they were later separated and became inde
pendent. While Akkirman Sanjak was connected to Cankirman, that 
is Ozi Sanjak governor with its fief and raiders, it was annexed to 
Bender Sanjak on the proposal of vizier Cafer Pasha in Silistre62.

In an assignment book of 1593 it is found that, Ozi was recorded 
as a naval center at the same time63. Political events during the 1593 
Egri campaign and the pressures 5f the Cossacks necessitated new 
administrative measures and along with Ozi the northwest Black Sea 
coasts were organized as Ozi Province64. While Bogdan State was given 
to the former Vize governor Ibrahim on June 3, 1595, appointment of 
muhassil (tax collectors) to mukata as (state revenue sources assigned 
as a renting contract)65 in Silistre, Nigboli, Cirmen, Vize and Kirkkilise 
sanjaks reminds us that Ozi had not been organized as a state yet.

In the first administrative organization of Ozu State it is claimed 
that Silistre, Nigboli, Cirmen, Vize, Kirkkilise, Bender, Akkirman, Kili and 
Kilburun sanjaks were connected here66. However, it is also a strong pos
sibility' that Bender, Kilburun and Akkerman sanjaks may have been 
in Kefe State, which had already been established. The Pasha Sanjak 
(center) of the state was probably Silistre. This fact was reflected in the 
documents. In aregister book that was started to be kept after the middle 
of the 17th century the name of the upper administrative unit was noted 
as Eyalet-i Ozi Liva-i Silistre (Liva Silistre of Ozi State) and it was em
phasized that Silistre was the center Ozi67. Silistre, Nigboli, Qirmen and 
Vizesanjaks to be written later in Ozi State were transferred from Rumili 
Province and Vidin Sanjak was transferred from Tirm§var Province to Ozi. 
Ozi Castle remained within the confrontation area of the Ottomans and 
the Russians due to its strategic importance. Although it was seized by 
the Russians in 173758, it was handed over to the Ottomans in 1739.

Table 2
Administrative Division o f Caffa State (1630-1781)

Sanjak 1630-1647“ 1700-1718™ 1722-1729711756-1792”
Silistre (Pasha Sanjak] X X X X
Nigboli X X X X
Cirmen X X X X
Vidin X X - -

Kirkkilise X X X X
Vize X X X X
Tagan Geçidi - X - -

Hotin - - - X
The castle was seized by the Russians in 1789 and despite the 

reaction of the British, it was officially left to the Russians with the 
1792 Yaş (Yash) Agreement73. After this date, the name of the pro
vince is now known as Silistre. Thus it was assigned to Vizier Arslan 
Pasha with the name Silistre State on 20 July 179274. In 1877-1878 
Russian war Siliste surrendered to the Russians and then trans
ferred to the Bulgaria through the Ayestafanos agreement75, so that 
the Ottoman domination process ended in Ozi and Silistre.

The borders of Ozi State included some parts of the territory of 
today’s Ukraine (Odessa, Mikolayiv), Bulgaria (North part), Romania 
(Dobrudja) and Turkey (part of Thrace).
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6. Eyalet (State) of Kamyanete-Podilsky (Kamaniche)

Kamaniche (Kamieniec Podolski, Kamjanec Podil’skyj, Kamya- 
nets- Podilsky) is a Poland city and castle built on the shore of Smotric 
Stream, one of the left-hand arms of the Dniester River. Kamaniche 
Castle was seized after a nine-day siege by the Ottoman army headed 
by Mehmed IV himself on August 27, 1672. Kamaniche’s conquest 
was important in terms of strengthening the controls of the Ottomans 
on the Bulgarian and Crimean Khanates and preventing the Cossacks 
from attacking the Black Sea76. With the Treaties of Bucash (Buca§) 
and Izvanca (Zvanec) signed on 18-23 October 1672, it was decided 
to take Podolya or Kamaniche, directly under Ottoman rule and a 
Kamaniche-cent.ered state was established. Then work commenced to 
give Kamaniche a Turkish-Islamic appearance and the Catholic ca
thedral was converted into a mosque and the Friday prayer was given 
here on 2 September 167277. It is understood that judges with the 
ranks of sitte and mevleviyet were appointed to the city78. Kamaniche 
was subjected to official registration of state revenues in the following 
years and registration books were issued79. Kamaniche State consisted 
of Kamaniche (Pasha Sanjak), Bar, Mejibuji (Medzybiz) and Jazlovec 
(Yazlokfga) sanjaks. It is recorded that Kamaniche had 19 towns80.

After the siege of Vienna in 1683, the king of Poland Jan Sobieski
II particularly made serious efforts to get Kamaniche back. This was 
not only because the Podolya-Kamaniche region was lost but they 
also had to pay 22,000 zloty tax to the Ottoman Sultan. In a sense 
this meant that Poland was a vassal state of the Ottomans81. As a 
result of these efforts, the 25-year-old Kamaniche State left Ottoman 
rule and was legally annexed to Poland by the 1699 Karloofi Treaty82.

Османсько iMnepia, У краТна mo Крим в сх/дмоевропейськш геопом тиц/__________

Map 1. Ottoman Empire’s Domination Area in Eastern. Europe in the ends 
o f 17h Century (Reference: Donald Edgar Pitcher, Osmanlı İmparatorluğu ’nun 

Tarihsel Coğrafyası, Çeviren: Bakr Tırnakçı, YKY pub.,2. edition, Istanbul, 
2001. It was developed from map number 30)
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Erdel (Transylvania), Eflak (Wallachia) and Bogdan (Moldavia) 
voivodeships, which were located within the Ottoman Empire’s domains 
in Eastern Europe geography, can also be expressed as vassal states that 
were not directly under Ottoman rule. These voivodeships, or in other 
words, the principalities recognized the Ottoman upper administration 
and retained their statues in return for certain obligations, but always 
stayed in the influence areas of Poland in the north, and Hungary and 
Austria in the west. For this reason, voivodeships had always been a 
place of conflict between the Ottoman Empire and the said states in the 
region. Voivodeships always sought ways of becoming independent Or a 
state whenever possible. These endeavors did not work for a long time. 
Transylvania existed under Ottoman rule with the 1699 Karloofi Treaty, 
but Eflak and Bogdan remained as state-level administrative units, rec
ognizing the supremacy of the Ottoman Empire until 1878.

The Crimean Khanate was in the Ottoman administrative sys
tem with a different status than the voivodeships. Crimea was, in 
its simplest terms, a state connected to the Ottoman Empire. About 
three centuries of recognizing the Ottoman supremacy, they had a 
special place in the Ottoman central government due to the strength 
and organized structures of the armies they had. The Ottomans left 
the north of the Black Sea to the Crimean Khans, but kept Caffa, 
which had a strategic prescription, out of the administrative area of 
the Khanate to oversee and perhaps surveil their activities. Caffa was 
also included in the Ottoman administrative system as a sanjak first 
and then a separate province connected to Rumeli State.

Ozi State, which was established in the western coasts of the 
Black Sea, acted as a wall that prevented the opening of Poland to the 
Black Sea. The Ottoman central government made a strategic and 
geopolitical move for the domination of the Black Sea with the Ozi 
State which was organized as a classical Ottoman province.

Kamaniche (Podolya) region was under Ottoman rule for a short 
time. The Ottoman Empire’s endeavors to found a state and keep public 
revenue registration showed its intention to establish a permanent state 
of dominance here. Kamaniche State was thought of as an important line 
of defense that would break the Polish and Russian influence, but it was 
lost as a result of unsuccessful military operations in the late 17th cen
tury. The Ottoman Empire tried to establish the centralized state struc
ture in Ozi/Silistre State and Kamaniche, which had strategic impor
tance while giving special statutes to Eflak, Bogdan, Erdel and Crimean 
Khanate. Although this situation was protected in Ozi for a long time, the 
Empire did not have a permanent dominance in Kamaniche within the 
framework of political and military conditions of that period.
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Тарас Чихл1б
(Кигв)

РАННЬОМОДЕРНА УКРА1НА У ПРОТИСТОЯНН1 
ОСМАНСЬКОУ 1МПЕРЙ 3 ДЕРЖАВАМИ €ВРОПИ: 

1СТОРИКО-ГЕОПОЛ1ТИЧНА СКЛАДОВА

Починаючи з кшця XIV ст., поступ свггового юторичного про- 
цесу значною кмрою залежав вщ довготривалого геополггичного 
протистояння Османсько! 1мперц з крашами Центрально-Схщно!, 
Схщно! й Швденно-Схщно! Свропи. У цей м1жнародний конфмкт 
були втягну-п не лише Украша, але й тогочаст народи Туреччини, 
1тал11, Польищ, Дитви, Роси, Криму, Австрп, Угорщини, Словаччини, 
Словени. Болгарп, Греци, Румунп, Молдавп, Грузп, В1рменп, Албани, 
Сербп, ХорватН, Боснй', Македони, Чорногорй та ш. 3 цього часу 
остаточно оформилося сх1дне питания -  проблема взаемостосунюв 
м1ж европейськими державами 1 великою Османською 1мпер1ею.

Важливим етапом у цьому протиборств1 та м1жнароднш дип
ломати став ук,\адений 11 листопада 1606 р. М1.ж австршським щ- 
сарем 1 турецьким султаном, а також залежним вщ Порти тран- 
скьванським князем, так званий Житваторокський мир, який
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завершив австрШсько-османську П ’ятнадцятилггню вшну 1591- 
1606 рр. Зпдно з його умовами дентральноевропейська держава 
Трансьльванш визнавалася васалом Османсько! !мдери. Й залеж- 
шсть полягала у спла-п Стамбулу щор1чно! данини та наданш в 
раз! потреби вшська, а також в обов’язковому затвердженто сул- 
танами нових княз1в, що обиралися на державних зборах княз1в- 
ства. Водночас угорсько-трансьльвансьга княз! звьчьнялися шд по- 
стачання до Стамбула продовольчого податку. Обидв1 висок! сто- 
рони зберегли сво! в!йськов! завоювания -  в Осмашв залишали- 
ся транс1львансьга м!ста Кан!жа ! Ерлау, а австршц! задовольни- 
лися Вайцом ! Ноградьським ком!татом. На захоплен!й територп 
Угорщини Османами було утворено чергову турецьку провшцйо 
(еялет) з дентром в Буд!, що на Ду на!. Ця адмшктративна одиниця 
стала найбьльш заглибленим у Центрально-Схщну Свропу володщ- 
ням Високо'! Порти. Це османо-австршське примирения дало змогу 
Стамбулу звернути сво! погляди в бж Реч! Посполито1.

Упродовж першоТ половини XVII ст. ранньомодерна Украгна, 
яка знаходилася в межах державно-полггично! системи Реч! 
Посполито1, вдагравала надзвичайно важливу роль в антиосман- 
сьюй боротьб! й по сут! стала форпостом християнських кра!н 
Свропи у П!вшчному ПричорноморТ, на Чорному та Азовському 
морях. 3 утворенням упродовж 1648-1649 рр. ново! ранньона- 
щонально! держави -  Украшського гетьманату -  ситуац1я в цьо- 
му европейському репон! зазнала змш. Особливосп турецько! по- 
л!тики гетьмана Богдана Хмельницького полягали в тому, щоб в 
особ! Османсько! !мпер!! забезпечити соб! над!йного союзника 
(через набуття номшального васал!тету) й таким чином позбави- 
ти турецького султана можливосп за спиною гетьманату вступи- 
ти у коал!ц 1Ю з Р!ччю Посполитою. Окр1м того, мир з! Стамбулом 
унеможливлював також укладення кримсько-польського союзу ! 
поглиблення мирних стосуншв з Бахчисараем, в!йська якого сут- 
тево допомагали укра!нцям у вшн! з Короною Польською.

Очевидно, що щлком вткити сво! плани в життя Богданов! 
Хмельницькому не вдалося. Адже Кримське ханство перюдично вщ- 
мовлялося в!д пщтримки У крадни й переходило на бш польського коро- 
ля, що змушувало гетьмана ш^тсати тдтримки у Москви. Османська 
!мпер!я, втягнута у вШну з Венещею на Середземному мор!, також не 
змогла надати необхщного вшськового захисту Украшському гетьма- 
натов! ш в 1651 р . ,т в  1653, а т  в 1655рр., колиоголошувалося про 
п!длегл1сгь гетьмана султану (саме щ аспекти козацько-османських 
вщносин й до цього часу дискутуються в украшсьгай та заруб!жнШ 
!сторичшй наущ). Зовнииньопол!тичш заходи Украшського гетьма
нату щодо Стамбула, Бахчисарая, Варшави та Москви поступово 
трансформувалися в полггику, яка передбачала пол!васал!тетну шд- 
лешсть новоутворено! «мало!» держави Свропи.

Перюд з шнця 1640-х рр.! до середини 1660-х рр., незважаючи 
на окрем! конфл!ктт рок и, характеризувався поглибленням контак
та  (головним чином, це виявлялося у пратени гетьманських уря- 
д!в Укра!ни здобути вйськову гадтримку турк!в ! татар у боротьй з
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Варшавою та Москвою) мгж Украднською державою та Османською 
iMnepiero й залежним вщ не? Кримським ханством. В обмщ на ств- 
працю украшщ вщмовилися вщ вшськових поход1в на Чорне море, до 
Моддави та Причорномор’я. Проте, якхцо у першш половиш XVII ст. 
козадька загроза становила для Осмашв одну з першочергових зо- 
втшньополгшчних проблем, то в другш половиш столггтя спроби 
встановити контроль над Украшським гетьманатом призвели головш 
держави репону -  Туреччину, Польшу, Pociio (а також Швеидю) -  до 
серйозно! конфронтаци, що спричинила низку вшн м1ж ними.

Шсляукладення Юсерпня 1664р. вугорському мгстечку Banieapi 
мирного договору м!ж Османською iMnepiera й Австршським цгсар- 
ством пщ зверхшстю Османсько! iMnepii залишилося Транальванське 
княз1вство i бшьппсть KOMiTaTiB Угорщини. Водночас турецько- 
австршський мир 1664 р. справив помппий вплив на розвиток по- 
дш в ранньомодернш УкраМ. Адже тепер у Стамбула з’явилася ре- 
альна можлив1сть втрутитись у довготривалу боротьбу, яку вели м1ж 
собою Москва та Варшава за право зверхносп над Украшським геть
манатом. KpiM того, завершувалася,довгол1тня вшна Високо! Порти з 
Венещанською республщою, а отже, турки могли звернути свою ува- 
гу на Чигирин, Ки!в та Кам’янець-Под]1льський. Це й пщштовхнуло 
Варшаву та Москву до пщписання миру за рахунок подиу Украдни в 
Андрусов1 (1667 p.). Ситуащя, яка склалася, актив1зува\а да тогочас- 
них зверхник1в Укра!ни (як Правобережно!, так i Л1вобережно!) щодо 
пошугав шлях1в пщтримки сво!х плашв в oco6i турецького султана. 
На !хню думку, вш зм1г би забезпечити цшсшсть Укра!нсько! держа
ви та ii реальну участь у м1жнародних вщносинах Центрально-Схщно! 
£вропи. Однак Османська iMnepin, яка спочатку виступала гарантом 
державносп Украши (що було закршлено у Бучацькому MHpi 1672 р. 
та Константинопольському договор! 1678 р. з Варшавою), також 
була змушена пщписати угоду про розподал сфер впливу в УкраМ 
(Бахчисарайський мир 1681 р. з Москвою). Водночас, упродовж 
останньо! чвертп XVII ст. Висока Порта робила все можливе для того, 
щоб не вуздати земл! правобережно! частини Укра!ни пщ владу поль- 
ського чи московського MOHapxie.

У цей час Кримське ханство, за дорученням турецьких султа- 
гав, виступало посередником (а деколи й партнером) у переговорах 
Османсько! iMnepii з Иччю Посполитою та Московською державою. 
Починаючи з 60-х pp. XVII ст., Бахчисарай проводив дипломатичну 
лшцо щодо нейтрал1зацц польських i росШських вплив1в на Украшу i 
пщпорядкування його правител!в свош протекцп. Постшш вторгнен- 
ня кримських вшськ на укра!нсьга земл1 знекровлювали !хшй еконо- 
м1чний потенщал та дестабшзували поли-ичну ситуащю в краМ.

Прагнення украшсько! ел1ти, яскравим виразником яко! у до- 
слщжуваний перюд був гетьман Петро Дорошенко, до порозумшня 
з владою Pe4i Посполито! на умовах полп-ично!, адмипстративно- 
територ1ально! та нащонально-кудьтурно! автономи наштовхува- 
лися на нерозумшня з боку корол1вських уряд1в М1хала Корибута 
Вишневецького i Яна III Собеського, а також сеймово! шляхти. 
Корона Польська з огляду на pi3Hi причини намагалася шкорпору-
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вати Украшську державу й повернутися не до умов Гадя цько! уго- 
ди 1658 р., а до тих стосунгав, яга гснували з украднським козацтвом 
напередодш 1648 р. Саме це й було одшею з причин, яка пщштовху- 
вала гетьманський уряд Петра Дорошенка до османсько! протекцп.

Геополгтичшштереси Османсько! !мперн полягали в тому, щоб 
послабити позицп уряд^в Польгщ та Роси й зашкодити 1м створити 
«единий фронт» проти турецьких платв завоювания европейсько- 
го репону. Але задля цього Мегмеду IV Авджи необхщно було ста- 
бшзувати таштичну ситуащю на Правобережшй Укра!ш, яюй вщ- 
водилася роль своерщного плацдарму для поширення султансько- 
го впливу в Центрально-СхщнШ та ГОвденно-Схщнш Сврот. Саме 
тому Порта, «помилившись» з пщтримкою Петра Дорошенка, звер- 
нулася до призабуто! ще! створення Украшського (Руського) кня- 
З1вства на чол1 з сином Богдана Хмельницького -  Юр1см. Але вже 
вкотре цей напрям зовшшньопол1тично!' ор!ентади Османсько! 1м- 
перй не спрадював. Так само виявилася нежиттездатною й модель 
кшшвського управл!ння Украшою. Водночас ди султана Мегме- 
да IV Авджи щодо опанування ранньомодерною Украшою вказу- 
вали на тверд1 нам1ри Високо! Порти щодо подальшого утверджен 
ня и впливу в цьому репош Центрально-Схщно! ввропи.

Зважаючи на шкорпорацдйну пол!тику щодо Укра!ни Вар- 
шави 1 Москви, гетьманський уряд Петра Дорошенка запросив 
вшсько Осмашв для допомоги та в результат! довготривалих пере- 
говор1в 1 обмшу посольствами у 1669-1670 рр. визнав залежтсть 
вщ Високо! Порти. Упродовж 1674-1675 рр. за допомогою довго- 
в]чного союзника Осман!в Кримського ханства гетьман намагався 
замирити Османську 1мпер1ю з Московським царством \ створити 
антипольський блок держав у склад! Украши, Роси, Туреччини та 
Криму. Однак, з огляду на позищю царського I султанського уря- 
,адв, Дорошенку не вдалося досягнути примирения двох «високих» 
сторш. ГОд натиском вШськових сил Москви та пщпорядкованого 
!й Батурина цей гетьман змушений був скласти булаву на користь 
л!вобережного правителя Украши 1вана Самойловича та його сю- 
зерена -  московського царя Олексш Михайловича.

3 огляду на украшсько-московський до го в! р 1672 р. та мштар- 
ну потугу Украши, до зовшшньопол1Тичних побажань Лшобережно! 
Укра!ни уважно прислухалися в Москвк У цей час Батурин намагав
ся перешкодити царям укласти «в1чний мир» з Р1ччю Посполитою, 
що водночас позбавляло Росио можливосп допомогти австршсько- 
му !мператору та польському королю у вш т з Османською 1мперкю. 
Зважаючи на виснаження ресурав Украши у вШга з Портою упро
довж 1676-1681 рр. та пам’ятаючи про жорсткий спротив Польгщ 
утвердженню козацько! держави ще з час!в Хмельниччини, 1ван 
Самойлович намагався вщмовити росШський уряд вщ пропоновано- 
го Варшавою сгального походу проти тургав у район Дунаю та висту- 
пав проти урядування на ПравобережнШ УкраМ вщ 1меш турецько- 
го султана молдавського господаря Георге Дуки. Л1вобережний геть
манський уряд надавав московському царев! необхщш консультаци 
щодо розвитку м1жнародних подш у схщноевропейському регюга, в
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т. ч. 1 щодо росшсько-турецьких переговор1в, яга завершилися укла- 
денням Бахчисарайського миру 1681 р. м1ж Москвою 1 Стамбулом.

У контексп кггорико-геополтгано! ретроспективи особливо 
потр1бно наголосити на тому факлч, що султан Мегмед IV Авджи 
був зашкавлений у створенш на територи Захщного Подмля про- 
вшцн Османсько! !мперп -  еялету Каманедж, який став найбш>щ 
заглибленим у европейський континент на швшч вщ Стамбула 
володшням Високо! Порти. Проте вщносно легка перемога над 
пщрозд1\ами Реч! Посполито! на Под1\л1 не дала туркам можли- 
восп об ективно ощнити вшськов1 сили сво!х християнських су- 
противниюв у майбутньому. Однак це водночас тдштовхнуло 
султана Мегмеда IV Авджи та його великото в1зира Кара Мустафу 
нареит розпочати вткювати у життя так довго виношуваш всь 
ма Османами плани щодо завоювания «золотого яблука» свп-у, 
столицею якого для них уявлявся австршський Вщень.

Упродовж 1683-1684 рр. у Сврот вщновився союз держав !з 
гучною 1 релтйно визначеною назвою - Священна Л1га. Одним 
з головних шщ1атор1в ! учаснитв ще! м1жнародно! коалщн була 
Р1ч Посполита. Слщ вщзначити, що р1вень прихильносгп короля 
Яна III Собеського до укра1нського козадтва визначався його ба- 
жанням утримати Правобережну Украшу пщ свосю владою, а та- 
кож ступенем вшськово! загрози з боку Османсько! !мпери. Адже 
Османи у цей час загрожували не ткьки схщним володщням Реч! 
Посполито!, але й столищ Австршсько! !мперп Вщню -  одному з 
найбтьших м1ст тогочасно! Свропи. Не випадково польський ко- 
роль почав ревно виконувати попередш зобов’язання щодо надан- 
ня допомоги Габсбургам. У зв’язку з цим, враховуючи великий вЩ- 
ськовий досвщ украшщв, були рбзклаш «закличнЬ ушверсали на 
територи правобережно! ! л1вобережно! частин Укра!нського геть- 
манату, а також на Запорозьку С1ч. Вщразу ж теля утворення но
во! европейсько! Священно! Л1ги представники Ватикану налаго- 
дили стосунки з урядами Украши. Кр1м того, Р1ч Посполита, у руаи 
попередньо! традици, намагалася використати козадтво Швденно- 
Схщно! Ки!вщини та Схщного Под1лля як додаткову вшеькову силу 
в боротьб1 проти Османсько! !мпери та залежних в!д не! кра!н. 
Правобережц] разом !з запорожцями запрошувалися для учасп в 
багатьох вшеькових походах польсько-литовсько! арми. Варшава 
також шдтримувала проведения укра!нцями самостшних бойових 
операц1й, що не суперечили вдйськовим планам Священно! Л1ги.

Участь «козацько!» та «шляхетсько!» Укра!ни у бита европейсько! 
коал1щ! держав проти Османсько! !мпери гад Вщнем була хоча й не 
такою вже пом!тною, на перший погляд, але досить суттевою. Адже 
поруч з бкьш н!ж трьома сотнями козаив (серед них на сьогодш В1- 
дом1 !мена полковника Апостола, сотнитв Чомухи 1 Потаренка, прос
тих козаюв Михайла Мовчана, Тарана та Яреми) у В!денсьшй бит- 
в! 1683 р. брала участь не тиьки велика шльшеть шляхта, мщан та 
селян украшеького походження з Кищщини, Волиш, Брацлавщини, 
Пщляшшя, Схщно! Галичини, а й вшськов1 пщроздьли, очолюван! на- 
впъ утатськими (С. Вггвицький)! православними (Й. Шумлянський)
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священиками з укршнських / руських земель Реч! Посполито!. Разом 
з тим, слщ вщзначити, що й на бощ Османсько! 1мпери у склад вшськ 
молдавського господаря Георге Дуки та угорсько-транольвансько- 
словадького «короля курущв» 1мре Тьокьол1 також воювала певна юль- 
исть козаюв з Правобережжя та русигав-украшцдв 1з Закарпаття.

У марип територ!ями Угорщини i Словаччини вшсько поль- 
ського короля Яна III Собеського нараховувало лише 16 000 вояюв, 
адже з бЬи»ш шж 22-тисячно! армй, яка була гпд Вщнем, близько 
1 300 було Вбито, 1 500 -  поранено, а майже 4 000 захворьло (з них 
багато вмерло) на дизентер1ю й шип «вшськовЬ хвороби. Козацька 
складова (бкьше 3 тис. оаб) разом з хоругвами украшсько! шлях- 
ти з руських воеводств Реч! Посполито! пщ час походу проти тур- 
юв становила майже половину вщ загально! юлькосгп армп Яна III 
Собеського на завершальному етап! Вщенсько! кампанн.

Намагання уряду л1вобережного Укра!нського гетьманату на 
чол! з 1ваном Самойловичем, а з 1687 р. -  1ваном Мазепою, про
водите власну зовшшню пол!тику та вШськов! д!У, спрямоват 
на приеднання Правобережжя, розходилися з планами Варшави 
I Москви, яю були одними з активних учасниюв антиосман- 
сько! Священно! Л1ги у цьому регюш бвропи. Однак, незважа- 
ючи на це, Л1вобережна Укра!на (яка знаходилося гид протекто- 
ратом Московського царства) взяла активну участь у вшн! кра!н 
Священно! л!ги з Османською 1мпер1ею упродовж 1686-1699 рр.

Зважаючи на протистояння м!ж Османською !мперкю (включ- 
но з Кримським ханством) з одного боку та Австршською !мперь 
ею, Венещанською республжою, Р1ччю Посполитою (за сприянням 
Ватикану) I Московською державою -  з другого, украшсьщ правите- 
л1 Правобережжя та /Мвобережжя були вимушеш маневрувати мЬк 
Варшавою, Москвою, Стамбулом та Бахчисараем, переходити з од
ного боку на шший, а, отже, вщмовлятися вщ протекци одного сю- 
зерена (короля, царя, султана або ж хана) на користь шшого. В скре
пя перюди гетьмани визнавали залежтсть вщ юлькох монарх1в од- 
ночасно, що спонукае зробити висновок про проведения ними по- 
л1васалггетно! зовшшньо! полггики. Завдяки таким д1ям забезпечу- 
валася м1жнародно-правова лептимтсть та збереження шститупв 
Укра!нського гетьманату як передмодерно! Украшсько! держави.

Саме завдяки /иевш участ! пщроздшв украшського козацтва 
Реч! Посполитш та Московському царству вдалося досягти низки 
важливих военних перемог над Османською !мпер1ею, одними з 
найбкьш визначних серед яких стали Вщенська битва 1683 р. та 
взяття Азовсько! фортещ 1696 р. Однак певна гальгасть козацтва з 
Правобережжя та украшсько-молдавського Придн!стров’я воювала 
на бощ Осмашв. Дипломатичний \ вшськовий конфл1кт м1ж евро- 
пейською Священною Л1гою та «мусульманським табором» сприяв 
роздку уштарного за час!в правлшня Богдана Хмельницького 
гетьманату й заважав повнощнному проведенню скоординова- 
но! зовтшньо! полггики ранньомодерною Укра!нською державою. 
У зв’язку з цим вщбувався процес и поступового перетворення Ь 
суб’екта на об’ект впливу !ноземних сюзеретв у м^жнародних вщ- 
носинах кшця 60-90-х рр. ХУН ст.
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Отже, починаючи з 1650-х рр. Висока Порта, разом з Г! голов- 
ним васалом Кримським ханством, почала розглядатися козаць- 
кою Украшою як потенцдйний протектор / сюзерен, а отже -  со- 
юзник. Полггику маневрування гетьмана Богдана Хмельницького 
м1ж Варшавою, Москвою та Стамбулом продовжили його на- 
ступники на гетьманськш посад1, яю у 1660-х -  першш половиш 
1670-х рр. неодноразово змшювали свогх монарх1чних зверхни- 
гав, зокрема, звертались за тдтримкою до Османсько! 1мпери. 
Головною мотиващею тако! пол!васалп'етно'! зовшшньо! полггики 
було отримання вщ султана, короля чи царя кращих «прав \ воль- 
ностей» для Украшського гетьманату та його убезпечення вщ чужо- 
земних вторгнень. Визнання гетьманом Петром Дорошенком ва- 
сально! залежносп вщ султана Мегмеда IV Авджи у 1669-1670 рр. 
мало на мет1 порушнти плани Польвд щодо реваншу за поперед- 
ш поразки, а також передбачало розрив умов Андруавського 
перемир’я та Московського мирного договору 1667 р. м1ж Р1ччю 
Посполитою й Московським царством задля об’еднання право-1 лЬ 
вобережно! частин козацько! держави пщ одшею булавою.

Автономютсьш прагнення правител!в Правобережно! Украши 
зб1галися з планами Високо! Порти щодо розширення пщвлад- 
них територш у цьому регюш Свропи. Пюля пщкорення Молдавц, 
Волощини, Транскьванн та частини Угорщини прийшов час 
1 для Украши. Походи багатотисячних турецьких вшськ у 1672, 
1674, 1677 та 1678 рр. на украшсью земм з одного боку перед- 
бачали пщтримку боротьби гетьмашв Петра Дорошенка та Юр1я 
Хмельницького проти Польищ та Московп, а з шшого -  зашнчилися 
утворенпям османсько! провшцц на Захщному ПодилА, зруйнуван- 
ням столищ гетьманату Чигирина та перетворенням значно! час
тини Правобережно! Украши в «пустельне поле».

ВШськова 1 дипломатична протщця Варшави, Москви та Вщня 
унеможливлювала реал1защю полггичних проеюпв правобережних 
гетьмашв Петра Дорошенка, Юрш Хмельницького 1 молдавського 
князя Георге Дуки щодо утворення Украшського (Руського) кшшв- 
ства пщ протекторатом Стамбула. Гетьманський уряд Лшобережно! 
Украши, який разом з Московською державою спочатку вщвою- 
вав Чигирин у Дорошенка й по"пм захищав його вщ турюв та сина 
Хмельницького, мав власний погляд на перспективи розвитку то- 
гочасно! м1жнародно! ситуацй. Гетьман 1ван Самойлович, виношу- 
ючи плани об’еднання право- 1 л1вобережно! частин колись едино- 
го гетьманату, спонукав свого протектора московського царя Федора 
Олексшовича припинити вшну з Османами згщно з Бахчисарайським 
миром 1681 р. та перешкоджав планам Москви щодо примирения 
з Кччю Посполитою. Саме цей турецько-московський договор пев- 
ним чином стабшзував сшуащю на украшських землях I дозволив 
Високш Порп перегрупувати власт сили й пщготуватися до вир!- 
шально! сутички з Австршським цюарством за Вщень.

Р1ч Посполита не могла примиритися з тим, що на и «схщних кре- 
сах» утворилася «держава козагав». Упродовж 60-х -  початку 80-х рр. 
XVII ст. польсьга корол! Ян II Казимир, ,М1хал Корибут Вишневецький 
та Ян Ш Собеський не визнавали прав укра!нських гетьмашв на само-
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стшне володарювання. Реал1захцею щех полггики стали вШсьгада похо
ди 1663/1664, 1667, 1671, 1673 р. та 1674 рр. в меда Укра1ни. Разом 
зтим, пода польсько-турецьких вшн 1667-1672 рр. та 1673-1676 рр. 
змусили Варшаву задуматися над питанням пщсилення власно! бое
готовност. У зв’язку з цим, королями була започаткована практика 
отворения марюнеткових козацьких урядав. Водночас необхщгасть до- 
помоги Австри у вшш з Османами у Центральтй €врот акптзувала 
пошуки урядом Реч! Посполито! пщтримки цих плашв козацтвом не 
лише з Правобережжя, але 4 з А1вобережжя та Запорожжя.

Якщо в Андруовському перемирТ 1667 р., Бучацькому пере- 
мир’1 1672 р., ратифшованому в 1678 р. Журавненському догово
ра Бахчисарайському трактат! 1681 р., В!чному мир! 1686 р. про 
Украшський гетьманат йшлося як про розд!лене шж Польщею, 
РоаекнТуреччиноюдержавио-полпгичнеутворення.товпольсько- 
турецькому Карловицькому договор! 1699 р. про Правобережну 
Украшу вже згадувалося лише як про територ1альну одииицю 
Ре>п Посполито!, а на землях так звано!' Хансько! Украши про- 
понувалося скасувати уряд «украшського козацького гетьма- 
на». Натом!сть османсько-росшський Констаитииопольський 
мир 1700 р. (укладений м!ж Стамбулом ! Москвою невдовз1 теля 
двохетороииього Карловицького перемир’я 1699 р.) не змшював 
полггико-правовий статус !ншого автономного державиого утво- 
рення -  Л!вобережно! Укра!ни, яке перебувало гид царським сюзе- 
рештетом. Таким чином, за Батурином у той час все ж таки зберь 
галася обмежеиа м1жнародно-правова суб’ектшсть.

ГОсля перемоги свропейських держав над турками пщ Вщнем 
у планах Украшського гетьмаиату сталися кардинальи! змши. 
Був створений фронт антиосманськоТ боротьби у пщпорядкова- 
них султанов! територ!ях Захщного По/цлля та Молдави, а також 
у межах володшь туреччини ! Криму в П!вн!чному Причорномор’!. 
Важливою сторшкою цих поддй став похщ у листопад! 1683 -  ач~ 
н! 1684 рр. козацьких пщроздшв на чол1 з гетьманом Стефаном 
Куницьким у район Кишинева! Тягиш (Бендер), а пот!м -  на осман- 
ськ! фортец! Кшию, Бмхород (Ак-Керман) та 1змам. Хоча похщ ко
зацького вшеька завершився невдало, Османи були змушеш вщте- 
пер враховувати можлив!сть такого нападу, що спричииило пере- 
мкцення з Центрально-Схщно! Свропи значних сил для оборони та 
утримання молдавських ! причорноморських фортець.

Треба вщзначити вагому участь багатотисячних козацьких 
в!йськ ранньомодерно! Украши у взятт! Азову, а також Кази- 
Кермену, Мустргг-Кермену, 1слам-Кермену, Мубарек-Кермену й 
битвах за шии османськз фортещ у понизз! Дншра та Бугу, на 
Дтстр!, а також Швшчному Причорномор!' та Молдави. Узгоджен! 
вШськов! дп козацьких полгав з Л!вобережжя, Правобережжя та 
Запорожжя здШснювалися на виконання в!йськових плашв дер
жав Священно! Л!ги, як! теля Вщенсько! битви 1683 р. продо- 
вжували вести в!йну з Османською !мпер1ею та и васалами у 
Центрально-Схщнш та Швденно-СхщнШ Сврош.

За нашими пщрахуиками, упродовж 1684-1699 рр. укра!н- 
ське козацьке вШсько зд!йснило 9 великих (гальюсть пщроздшв -

153



вщ 10 до 60 тис, оаб), близько 10 середнтх (в!д 5 до 10 тис.) та 50 
менших |вщ 300 оаб  до 5 тис, оаб) поход 1 в до Кримського ханства 
та контродьованих Османами 1 Преями Молдавського княз1вства, 
пониззя Дншра, Бугу, Д тстра  1 Дунаю, ГОвшчного Причорномор’я 
та Приазов’я, а також декълька морських виправ на Чорне море.

Мвобережна та Правобережна Украша разом ;з Запорозькою 
С1 ччю виступали важливим фактором в ллжнародних план ах утво- 
рено! 1684 р. свропейсъкоТ Священнох Лпи (до не! увшшли Вщень, 
Варшава та Венепдя т д  патронатом Ватикану, а у 1686 р. долучи- 
лася Москва), яю були спрямовагп па боротьбу з Османською 1м- 
перкю в Центрально-Схщнш, Схщнш та ГОвденно-СхщнШ бврот. 
Вшськов; кампанп украшського вШська на чо/а з 1ваном Мазепою 
поряд з перемогами Авсгршсько '1 тп ери  над турками в Угорщит 
змусили Осмашв наприганщ XVII ст. задуматися щодо укладен- 
ня мирного договору з1 Священною Лнтио. Шдписання упродовж 
1699-1700 рр. вщповщних мирних договор1в Австрц, ПольцЦ, 
Венецп та Росш з Туреччиною означало завершення вШни м1ж 
учасниками довгосотлп-нього геоопол1тичного конфлжту.

Отримано: 5.07.2017,

Проблеми кторй' кра/н ЦентральноУ т а  Сх/дноТ Свропи. — Випуск 6

Олександр Мацьков
(Кеш ’янецъ-Подшъський)

РОЛЬ I М1СЦЕ КРИМСЬКОГО ЧИННИКА У ЧУДНЮСЬШЙ 
КАМПАН1Т 1660 РОКУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Кримське ханство з останньо! третини XV ст. перебувало у 
васальнш залежносп в!д свого сюзерена Османсько! тмперн. По 
мф1 змщнення свсях позиши, пол1тика Бахчисарая почала аб- 
страгува гися вщ полггичшй концепци Порти й не завжди ств- 
падала з и штересами. На приклад! Чудшвсько! кампанп 1660 р. 
хстли  б шернути увагу юторшав на кримський чинник, а саме -  
завдання, яю ставив перед собою ханат в ход1 и проведения. 
Поширена в шторгографи думка про татар як додаткову мштар- 
ну силу, котра слугувала лише своерщним засобом для реамзацп 
чужих зовшшньополггичних плашв, на наш погляд, не вщповщас 
дшсност.. 1стор1.я знае низку приклад1в (Збор1вська угода 1649 р., 
Жванецъка кампанш 1653 р.), коли саме фактор кримсько! при- 
сутностт вщ!гравав вирпиалъну роль у перемоз1 одше!' 1з сторен. 
Оскьчьки тема не ставала предметом спещального вивчення, й 
актуальшеть полягае у спроШ зясувати мюце 1 роль татарського 
В1йська и ходд збройного протистояння, украшсъко-польських, а 
згодом 1 польсько-московських переговор1в восени 1660 р,

Дооадники, яю займалися вивченням подай пщ Чудновим, да- 
ють лише загальну характеристику реш татарського вШська. Головна. 
увага зосереджувалася переважно на виевггленш проблеми його чи- 
сельносп. В украшеьюй юторюграфн варто виокремити доробок
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В. Герасимчука. Вш один з перших висловив шркування про стра- 
тепю орди максимально виснажити своис противнигав. Крим, на 
його думку, був головним ката.мзатором початку вШськово! акци у 
козацьюй УкрашГ. Питаннями спроб ханства гадпорядкувати сой 
Гетьманщину на початку 60-х рр. XVII ст. займалися у р1зний час 
В. Брехуненко, В. Газш, В. Горобедь, А. Подгородецький, В. Степан- 
ков, Т. Чух/аб, Т. Яковлева та ш.2. Про вагомий внесок татар у пере- 
могу кр1зь призму вшськових зггкнень з московсько-украшською ар- 
1Упею писали Л. Кубаля, Л. Оссолшський, Р. Романський’, А. Хнкко 
тощо. Останнш розглядав татар лише як додаткову силу для корон- 
но'1 арми. ВШськова допомога, надана Бахчисараем пояснювалася !х- 
шми особистими штересами, зглст яких полягав у збереженш потр1б- 
но1 для себе ршноваги сил в репош4. 3. Вуйцш вбачав причини на- 
дання ханом вШськово! допомоги Корош Польсьгай у прагнент фь 
нансово виснажити 14ч Посполиту5.

Затяжна польсько-шведська вшна 1655-1660 рр., загострення 
польсько-московського конфлжту у Великому княз1вств1 Литовсь- 
кому (дал1 -  ВКЛ) наприюнщ 1659 р. суттево послабили вшськову 
поту1у  коронно! арми. Необхщшсть проведения для Реч! Посполито! 
маештабного походу в меж1 украшських земель проти Москови та 
Гетьманщини створила ситуащю, в ягай одну 13 ключових ролей у 
майбутшй вйш мала вдаграти кримська орда. У Варшав1 розумми, 
що без пщтримки Бахчисарая розраховувати на усшх у вши з про- 
тивником не варто6. На початок лгга 1660 р. у р1зних М1с ц я х  скон- 
центрувалася пспужна група татарських вшськ. Вщтак, у В1лгород1 
дислокувалися дв! орди нурадин-султана Мурат-Прея та калги- 
султана Сефер-Прея, сам хан Мехмед-Прей IV з шшою частиною 
татар перебував в райош Азова. Ус1 вони були напоготов! у зручний 
момент розпочати наспупальш ди?.

Наприганщ серпня на допомо1у  короншй армп прибуло вш 
сько нурадин-султана. В юторюграфн по сьогодш точаться супе- 
речки з приводу його чисельносп. Проаналдзувавши наявш джере- 
ла дотримуемося м!ркування, що вона не перевишувала15 тис. оаб. 
Важливо з’ясувати шше. Яку мгаю покладав хан на свогх пщлеглих 
у майбутнш кампани? На нашу думку, И сутшсть розкривалася у 
двох аспектах. По-перще, розушючи свою значим1сть для Варшави 
у вШськовому план!, кримська знать прагнула з допомогою поль- 
сько! армй зупинити наступ свого головного противника -  Москови 
та знищити об’еднану московсько-украднську арм1ю. По-друге, мак
симально виснажити ф!зично ! ф!нансово ус1х учаснигав кампани, в 
тому числ! й свого номшального союзника Р1ч Посполиту8.

Мехмед-Прей IV та його оточення у листах до коронного гетьма- 
на С. Потоцького й короля Яна Казимира наполегливо вимагалн за- 
безпечити усш необхздним татар на час проведения вшськово! акци 
у козацькш УкраМ9. Посол хана Мехмед-Шах-бей у лисп до корон
ного канцлера М. Пражмовського вщ 28 травня 1660 р. висловив не- 
вдоволення з приводу невиплати польською стороною належних упо- 
мингав й натякав, що де ставить гад загрозу юнування в!йськово! 
сгавпраш м1ж державами10. Прагнучи зберегти вшськово-полдтичний 
союз 13 Бахчисараем, Варшава змушена була шукати компромю.

Османська шпер/я, Ук р а та  т а  Крим в сх/дноевропейськш геополтиц/'___________
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Калпуляцш московсько-укрщнсько! арми В. Шереметьева 
та мирна угода з правобережними полками Ю. Хмельницького не 
пщдае сумшву мфкування щодо злагоджено! сгпвпращ мш поль- 
ською 1 татарською арм1ями. Однак, переважна б1лъшють джерел, 
зокрема польського походження, зображае орду лише як допом 1 ж- 
ну силу, «варварш», яких цжавила ттльки здобич. На противагу - 
польськш арми вщводяться головш здобутки й лаври переможцдв. 
Под1биий пщх-ш, на нашу думку, не зовам вхрний. Аналлзуючи до
кументи, дослщники чомусь не пом1чають етзоди, яю засвщчують 
прагнення кримського командування спочатку у приховашй фор- 
м1, а пот1м вщкрито нав’язати випдний для себе сценарш розвит- 
ку подай. Першим 1з таких можна вважати дД орди год час вщходу 
московсько-украшського вШська з-пщ Аюбара до Чуднова 26-27 ве
ресия11. Ризикований вщступ давав хорошу можливкггь об’еднаним 
польсько татарським силам реал!зувати власну перевагу, а за спри- 
ятливих обставин достроково здобути перемогу. Однак цього не ста- 
лося. Зпдно шформашТ джерел, татари з невщомих причин самоу- 
сунулися 1 не взяли учасп у переоидуванш. С. Аещинський у в!ршо- 
вашй поем! «Битва з Шереметом» так описуе подн:

«Татари на ней час безпечно стояли, не лише не билися, на- 
вггъ не волали,

Маршалок, без татар бачачи сво 1 сили,
Мал1, затримав людей, щоб вщступили...»и .
Невщомий автор «Шоденника вшни з Шереметом» т д  днем 

26 вересия зазначив: «Того дня [маеться на уваз1 26 вересия -  авт.| 
татари Т1 льки  спостер1гали за нашими справами, а саш нам шчо- 
го не-дапомогли»13. Аналопчш вщомосп також подае у своему що- 
деннику шмец-ький найманець Г.К. Хольстен11. Часткове пояснен
ия цьому В. Герасимчук вбачае у небажаш-п кримського команду
вання наражати власну кшноту на артилершський вогонь против
ника й невмшня атакувати укртлений рухомий таб1р1Ь. На наш 
погляд, вже на даному етат  протистояння нурадин-султан праг- 
нув мнпм]зувати втрати власного вшська, адже усвщомлення того, 
що наближаються правобережн 1 полки Ю. Хмельницького сигналь 
зувало про затяжний й непередбачуваний характер кампани. Тому 
щ л к о м  лопчно прагнув зберегти максимальну боездатшсть армп.

Суперечливою виглядас поведанка орди у битв1 пщ Слободища- 
ми 7 жовтия. Для згошення з украшським вШськом польське ко
мандування вщрядило найкранц гадроздали, а також залучило 
близько 6-7 тис. татар на чол1 з нурадин-султаном. Переб^г бою до- 
водить, що татари, зайшовши в тил украшцям, вдалися до пасив- 
ного очжування, вступивши у зтснення лише в завершальтй фазь 
Раптовий наступ призв1в до перелому битви на користь укршнщв1'’. 
Зпдно шпшх дан и х , ординщ разом з гюляками з р!зних сторш син- 
хронно атакували украшський обоз. Проте козаки, будучи добре 
знайомими з тактикою кримсько! ганноти, шдготували пастку й за- 
вдали противников! вщчутних втрат, внаслщок чого Мурат-Прей з 
рештою шйська залишив поле бою17. АналЬуючи щ два етзоди, по- 
зищя кримського командування залишаеться незрозумкою. Адже 
самоусунення татар ставило гад загрозу усшшнкть наступу днвь
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за £. Любомирського й взагалд саму операцш, осюльки поляки за- 
лишалися у чисельнШ меншсхгп. Чим була спровокована подабна по- 
ведшка? Погодимося İ3 припущенням того ж таки В. Герасимчука: 
«Можливо, що невщповщний терен не давав Ум можливосп розверну- 
тися i взяти участъ у nrrypMİ, можливо, що не хоттли вщдати полякам 
до рук нараз двох перемог над обома противниками»18. Саме остання 
думка видаеться нам найбьчьш слушною й правдопод1бною.

Подальший n e p e ö ir  вшнн засвщчив загострення польсько- 
татарських вщносин. Приводом до дьо го було pİ3He бачення крим- 
ським i польським кершництвом стратегй' ведення бойових дш. 
Нурадин-султан та мурзи категорично не бажали атакувати T a6 ip  
В. Шереметьева, наражаючись на небезпеку. Дощльшше, на ïxhc 
переконання, було дочекатиея покипротивник сам каттулюе19. 
В силу чого, у польських гетьмашв почали проявлятися ознаки 
недов1ри до ординц!в. Шотландський офщер П. Гордон у своему 
щоденнику зазначав, що частина татар з Мурат-Преем залиши- 
лася охороняти украшський обоз т д  Слободищами. Польний мар- 
шалок також над1слав декиька польських корогв та «поважних» 
людей на випадок n ep e ro B o p İB  з Ю. Хмельницьким, однак, за сло- 
вами автора, «швидше для нагляду за дщми татар»20.

Затяжний й кровопролитний характер кампанИ' спровоку- 
вав збь\ьшення KİAbKocri прохань 3İ сторони татар стосовно отри- 
мання додаткових коптв  на и продовження. Вщтак, 9 жовтня 
до Самбора, де перебував король, прибув представник нурадин- 
султана з вимогою виплатити грош i орд1 з першого по дев’яте 
жовтня. Невщомо на скиьки задовольнила польська сторона про- 
хання послания, однак з джерел дпнаемося, що 15 жовтня була 
видана певна сума на потреби ординцям2'. Зпдно св^дчень су- 
часника подш В. Коховського22, €. Любомирський, побоюючись 
переходу татар на 6İK противника, також виплатив нагороду та- 
тарам у po3Mİpi 10 тисяч 403 злотих за продовження ствпра- 
IB23. Насамкшець, Ян Казимир, на знак мирно! угоди з козацькою 
Украшою, 20 жовтня у Львов1 видав наказ видати кошти татарам 
за експедипдю в YKpaÏHÎ (на жаль, суми не зазначено)2’ .

Активну роль вдаграла кримська знать пщ час украшсько- 
польських neperoB opİB . Невщомий автор реляцц з-пщ Чуднова noBİ- 
домляв про те, що 18 жовтня перед укладенням перемир’я прибу- 
ли посланщ вщ нурадин-султана й запросили Ю. Хмельницького i 
польських гетьман!в до його намету. На жаль, змкгг розмов нам не
вщомий, але можемо припускати, що Мурат-Прей прагнув вплину- 
ти на пункти угоди й пересвщчитися, що вони не шкодять штересам 
Криму25. Задля дотримання ycix домовленостей, на церемон1Ю прися- 
ги вщправив чотирьох cboïx представнигав. Наступного дня украш
ський гетьман разом 3İ cboïmh наближеними зновуперебуваву крим- 
ського головнокомандувача, в присутносп якого гадтвердив стагп 
договору26. Як бачимо, украшське та польське кергаництво при прий- 
нягп важливих piuıeHb мали враховувати також штереси татар.

Про ставлення ордин!лв до цього договору яскраво засвщчили 
no/iiï наступних дшв. Акцш наказного гетьмана Т. Цицюри, спря- 
мована на перехщ İ3 л!вобережними полками в стан польського 
обозу, завершилася провалом внаслщок атаки кримських чамбу-

Османська шпер/я, УкраУна т а  Крим в сх1'дноевропейськш геопо/нтиц/______
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ллв27. Важко уявити, що Im  не було вщомо про цю операщю. Не ви- 
кликае с\'мтв1в, що Ю. Хмельницький обговорював з Мурат-Преем 
питания виходу з московського табору козагав. Невщомий автор 
«Римовано! хрошки» тдкреслював недов1ру татар до християн 
й зазначав: «А цей (солтан) був з надм1рною пихою,..»28,

Черговим приводом до загострення польсько-татарських взае- 
мин стали московсько-польсьга переговори, ята розпоналися напри- 
кшщ жовтня. Побоюючись реакцц татар, вони велися таемно. Тим 
бтьшим виявилося незадоволения нурадин-султана i мурз, коли 
Im  стало про це вщомо29. Ними була скликана термшова рада, ре- 
зультатом яко! було вщправлення посланщв до С. Потоцького та 
G. Любомирського. Вщ iMeHi татарсько! зна-ri вони в ультиматив- 
нш форм1 висловили претензи польському командуванню за те, 
що без ix вщома i згоди розпочали перемовини. Ними були заявле- 
Hi наступга вимоги: 1) Bei московити й л1вобережш козаки у табо- 
pi В. Шеремстьева вщдаються в ясир, в крайньому випадку мають 
бути внргзаш; 2) переговори можуть вестися лише за посередництва 
й учасл-i татарського представництва; 3) видач! Im московського го- 
ловнокомандувача та його прибг-шикш. Насамганедь в1дкрито зая
вили, що московсько-польський догов1р для иих невипдний i вони 
його не визнають. В pasi вщмови у задоволени! заявлених пунюпв 
погрржувш\и «неприязню» полякам, вщправщ частини орди у земл1 
Реч! Посполито! для збору ясиря, аж до роз1рвання союзу30.

За словами одного i3 учасник1в кампани, ситуащя в поль
ському ooo3i залишалася вкрай напруженою. Жовшри у розмовах 
м1ж собою висловлювали побоювання, щоб часом «татари на нас з 
Москвою не обрушилися»31. Лише щедр1 подарунки польського ке- 
р1вництва й дипломатичний хист коронного маршалка дещо ста- 
бшзували обстановку32. Польсько-московсьга розмови пост1йно на- 
штовхувалися на спротив татарських уповноважених, яка намага- 
,wch виторгувати якомога б1\ьше нагороди та заявля,\и неприй- 
нятн! вимоги, що не дозволяло досягнути будь-яких конструк- 
тивних fjimeHb33. На слова обурення з боку московських комюа- 
pis С. Потоцький вщповщав, що жодним чином не може вплинути 
на татар, оскиьки «мають свого окремого кер!вника i ведуть вШну 
цкком самостШно»34. У лист1, написаному з-пщ Чуднова 31 жов
тня, невщомий нам автор так описуе ситуащю: «...вони [татари - 
авт.] винт, що справа згоди на щлька д тв  затягнулася. Чи мали 
вони в тому якийсь секрет, щоби Польща з безупинних воен школи 
не виходила, а вони м1ж християиами були наймогутшшими...»35. 
Одшею з причин тако! повед1нки могло стати прагнення Криму 
взяти шд свою протекц1ю козацьку Укра1ну. Розробляючи проект 
и пщпорядкування, кримська знать вважала, що ui Варшава Hi 
Москва не заслуговують на це36. Красномовним пщтвердженням 
!снування под1бно! позици е лист перекопського мурзи Карач-бея 
до Ю. Хмельницького вщ 12 ачня 1661 р., в якому зазначалося: 
«Але я би радив [eamifl милост1] щоб хана обома руками триматися; 
до поляшв хочеш пщеш, тод1 загинеш, i хоч до Москви, там також 
згинеш. А при вшську кримському краще залишитися...»37.

Апогеем стратеги татар став розгром ними протягом 3-4 лис
топада галькох польських корогв й захоплення московит1в i ль
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вобережних козакш. Насамюнець, незважаючи на польсько 
московсьи домовленосп, пщ ïx тиском вщбулася видача москов- 
ського полководдя В. Шереметьева38.

Отже, висвгглення дано! проблеми дозволяе нам зробити на- 
ступш висновки:
1 ) ординське вШсько здшснило вагомий внесок у перемогу над 

московсько-украшськими вшськами;
2) татари щлеспрямовано виснажували фьзично i матер1ально 

противнигав, особливо свого союзника -  Pi4 Посполиту;
3) полггика «тиску та ультиматум1в» кримського командування 

на завершальнш стада! кампани дозволила досягнути домовле- 
ностей, я й  вщповщали його штересам;

4) образ «вщстало'1 Орди», сформований тогочасними джерела- 
ми не вщповщае дшсносп й розглядаеться нами як такий, що 
призв1в до недооцшки в кторюграфи кримського фактору.

Надзвичайно вдало характеризують полгтику Кримського хан- 
ства дього перюду слова М. Драгоманова: «Поки там сперечались 
та р!зались украшщ, поляки i мос,кал1, то, звюно, татарам було до
бре встрявати в ui сварки та забирали в полон з ycix»39. Загалом ми 
лише здШснили спробу звернути увагу на важлив1сть кримсько
го чинника гпд час Чудшвсько! кампанн. Безумовно дана пробле
матика потребуе подальшого вивчення, переосмислення й пошуку 
нових п]дход1в на шляху до розумшня тих процеав, яю вщбували- 
ся восени 1660 р. на теренах козацькоГУкраши.
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Фергад Гардашкан Оглу Туранли

(Кшв)

КЛМ ЯНЕЦЬ-ПОДШЬСЬКА ВОСННА КАМПАН1Я 
СУЛТАНА МЕХМЕДА IV ТА ГЕТЬМАНА ПЕТРА ДОРОШЕНКА: 

1СТОРЮГРАФ1Я ТА ДЖЕРЕЛА

Турецью арх1вн! документи, пам’ятки писемност1 м!стять важ- 
ливу 1нформащю щодо зовн1шньо'1 полггики козацько-гетьмансько! 
Укргйни час!в правл!ння гетьмана Петра Дорошенка. Саме тод1 на 
козацьшй рад1, яка вщбулася в Корсуш (1669 рж), було виршено 
посилити дипломатичн! вщносини з Османською 1мпер1ею. Наша 
пошукова робота в арх1вних фондах та б1бл1отеках Туреччини, ви- 
вчення османсько-турецьких документ!в, лггописпв та хсторичних
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праць турецьких дослщнигав дають подстави етверджувати, що 
владт кола Високо1 Порти дуже серйозно ставилися до полп-ичних 
змш в Укра!ш, отож вони завжди дотримувалися якомога гнучга- 
шо! та виважено! дипломатично! тактики в сво!х полп-ичних вщно- 
синах з устма урядами Укра!нсько! козацько! держави1.

У пам’ятках оемансько-турецько! писемносп, а саме в «ЛггописЬ 
Абдуррахмана Абдьпаил, повщомляеться про прибуття в той са- 
мий час до Високо! Порти поела Peni Посполито! з перекладачем та 
з листом вщ польського короля, але вони були вщправлеш назад з 
такою вщповщдю турецькош султана: «Козацький гетьман [Петро] 
Дорошенко визнав пщцанство падишахов1, тому уряд османський 
попереджае короля, щоб той не порушував прав гетьмана»2.

Коли султан Мехмед IV д1зн®зся, що король Pe4i Посполито! 
Ян III Собеський вирушив з вшеьком до Украши, вш вщмовився 
вщ H aM ipy гтровести деякий час того року в Анадолу (Туреччина) i 
вир1шив залишитися в MicTi Ед1рне, Королю Реч1 Посполито! за- 
пропонували мирний вар1ант налагодження напружених взае- 
мин, яш виникли м1ж двома державами, i зроблено застереження 
«б!льше не турбувати (гетьмана Петра] Дорошенка та повертати- 
ся на свою батьювщину. В шшому pa3i виникне думка, що король 
порушуе мир М1Ж двома державами». Падишах у своему лисп та- 
кож наголосив, що «,..в1руючи у всемогутню силу та кару Господа 
Всевишнього, Творця багатьох чудес, пророка [Мухаммеда (Мир 
йому та благословения)], навееш наступного року вш вирушить в 
похщ i3 своею apMiero, вщжене ворога та зруйнуе його крашу...»3.

Таким чином, турецький султан у вщповщь на вторгнення 
вшеька Яна III Собееького в Украшу прийняв pimeHHH виконати 
свое зобов’язання щодо захисту Укра!нсько! козацько! держави 
вщ зовн1щн1х вторгнень i попередив короля P e4 i Посполито! про 
ймов1ршсть в1йни з Османською iM nep iero . 3 шшого боку, одра- 
зу теля завершення Високою Портою австр1йсько! военно! кам- 
панп, з укладенням Вщенеько! мирно! угоди в 1669 p o u i, виник- 
ла нова проблема, пов’язана з призначенням кримським ханом 
Адком FipaeM Михайла Ханенка гетьманом певно! частини пот- 
кальеьких (правобережних) козак!в i спрямуванням !х проти 
Петра Дорошенка4. Такий вчинок суперечив традиц1ям зовшш- 
ньо! полп'ики Оемансько! iM n ep il, i тому Ад1ль T ip a fl був скинутий з 
ханського преетолу, а замють нього на престол призначили Сел1ма 
Прая I. В жовтга 1671 року, пщ час церемони в урядовому пала- 
цг Стамбула, йому вручили «кафтан» i3 соболиного хутра, шаблю та 
«еоргудж»5, оброблений золотом i коштовним кам1нням, як симво
ли надання влади. Лише теля розв’язання u ie i проблеми почалаея 
пщготовка до вйськового походу проти Реч1 Посполито!.

Л1тописц1 Рашщ Мехмед Ефенд1 та Абдуррахман Абд1-паша 
вказали на передумови, яю пщштовхнули короля Pe4i Посполито! 
вирушити на чол! свое! арми на украшеьга земл1. По-перше, ви- 
знання гетьманом Петра Дорошенка та його турецький протек
торат, внаслщок чого спостер1гавея процес об’еднання укра!н- 
ського козацтва, викликало занепокоення Яна III Собееького. По-
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друге, доки Петро Дорошенко i Михайло Ханенко воювали м1ж со- 
бою, польська арм1я, скориставшись цим моментом, захопила чи- 
мадо украшських фортець та укршлень. По-трете, агресившсть 
Peni ПосполитоГ щодо Османсько! iMnepii пояснювалась тим, що 
Ян III Собеський вважав Османську iMnepiio такою ж слабкою, 
як гад час правлшня султана Османа II та його спадкосмщв. Але
з Високо? Порти на 1м’я польського коронного гетьмана Михайла 
Вишневецького надшшов ультиматум про те, що «коли не припи- 
ниться arpecifl проти Укращи, то буде оголошена вшна»6. Також було 
наголошено на тому факп, що пщ час вщповщного дипломатичного 
лиспування вшська Peni Посполито? були розташоваш на захопле- 
них ними землях7. Стосовно цього в AiroriHci Рашщ Мехмед Ефещц 
повщомив про те, що у свош вщповцц на згаданий ультиматум ко- 
роль Peni Посполито! Ян III Собеський повщомив, що через прово- 
кацшш вчинки гетьмана Петра Дорошенка його краша дегалька 
раз1в зазнавала шкоди, i, зокрема, написав таке: «Украшу було пе- 
редано нам у спадщину, i вона належить нам. [Петро] Дорошенко 
е нашим тдданим i деюлька роюв намагався передати дю краь 
ну {ншим, не маючи на таке права! Особливо зазначу, що цей 
проклятий провокатор та непдник [Петро] Дорошенко рашше 
пщпорядковувався Московп. Але з огляду на його становище був 
вщхилений дарем i то/ц знову надав перевагу дружб1 з нами...»8,

Зм1ст цього листа дае нам змогу уявити жорсткий характер 
зовгашньш поетики, яко! дотримувався польський уряд стосов
но Укращи. В однШ з найбкьш достстарних пам’яток османсько- 
турецько! писемносп XVII столптя, а саме у «ЛггописЬ Абдурахмана 
Абдьпапи, пщкреслюеться, що падишах доручив вщповгсти на цей 
брутальний лист своему садри-азаму Фазилю Ахмед-nami. Той на
писав таке: «Козаки рашше, коли були незалежними, добровмьно й 
мирним шляхом прийняли Ваше правлшня. Але Ви, незважаючи на 
умови сп!льно укладеного договору м1ж вами, знущалися з них та за- 
вдавали !м страждань. Отож, козаки биьше не могли тертти такого 
ставлення до себе. Задля захисту свого життя та батьгавщини вони 
озбро!лись мечами i вщмовилися вщ Вашого правлшня та перейшли 
пщ захист кримського володаря. Понад двадцять рогав козаки спкь- 
но з крймськими правителями боролися супроти Вас i врештьрешт 
прийняли протекторат нашо! держави. В такому pa3i xi6a можна го- 
ворити, що Украйна належить Вам, якщо багато роюв тому вона ви- 
йшла з-гад Вашого володарювання i регулярно воюе проти Вас? Тому 
яке Ви маете право називати цей народ [украшщв] своГми гаддани- 
ми? До того ж скажггь, що означае Ваше проголошення себе воло- 
дарем названого народу чи заз^хання на ixHi земл1 то/ц, коли вони 
прийняли захист [або протекторат] нашо'1 держави?»9.

Текст цього документа ще раз свщчить про толерантна став
лення уряду ВисокоТ Порти до козацько-гетьмансько! Украши, 
вказуе на причини вщмови укра1нських козаюв жити пщ поль- 
ською владою i мютить р!шучий протест щодо ворожого ставлен
ня короля Яна III Собеського до гетьмана Петра Дорошенка. Отже, 
у документ! проглядаеться roTosHicTb турецького султана обороня-
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ти укршнсью земль 3 наведеното вище виявляеться, що з посилен- 
ням дипломатичних зносин урядов козацько-гетьмансько! Укра!ви 
та Високо! Порти зростала й наполегливють турецького султана в 
його бажанш переконати короля Реч1 Посполито! вщмовитися вщ 
агресивних нам!р1в щодо Украшсько! козацько! держави.

Анаиз вщповщних текспв османсько-турецьких л1тописних 
джерел дав нам можливють вщновити детальну картину переб1гу 
полп-ичних подш 1 вщносин м1ж згаданими державами, зокрема й 
польсько-турецьких вщносин, якл спонукали султана Мехмеда IV
4 червня 1672 року вирушити з мюта Ед1рне вiйcькoвим похо- 
дом проти Реч1 Посполито!10. Варто зазначити, що цю гсторичну 
под!ю досить докладно вщображено в дослщжуваних нами пи- 
семних джерелах, зокрема в л1топиа Гадж1 Ал1 Ефенд1 «1стор1я 
Кам’янця», який належить до категори так званих джерел 13 «пер- 
ших рук». У цш пам’ятщ османсько-турецько! писемносп повщом- 
ляеться про те, що гид час правлшня султана Мехмеда IV з метою 
захисту украшських козагав вщ заз1хань Реч1 Посполито! було ого- 
лошено «Кам’янецький похщ» 1672 року. Важливим, на нашу дум- 
ку, е факт, що цю военну кампашю, яка тривала 189 дшв, очолив 
особисто султан. Згаданий автор л т т и с у , як учасник названо! 
кампанп, вказав на причини походу, подав змгст звернення геть- 
мана украшських козагав Петра Дорошенка до турецького султа
на Мехмеда IV, констатував факт порушення польським королем 
умов рашше укладеного мирного договору, а також розпов1в про 
тдготовку до походу. Слщ зауважити, що вщомосп, отримаш з 
цього рукописного джерела, свщчать про розвиток дипломатич
них вщносин Украшсько! козацько! держави з Високою Портою 
та Кримським ханством у друпй половин! XVII столггтя11.

3 опису самого «Кам’янецького походу» виявлясться, що ар- 
м1я Османсько! !мперп рухалася в напрямку Добруджа, перетинаю- 
чи 1сакйвський мкгг,! вступила на територпо Молдови. Дорогою до 
ще! армп приедналося вшсько Кримського ханства пщ командуван- 
ням Сел1ма Прая I. Тут командування збройних сил Високо! Порти 
довщалося вщ полонених про те, що Ргч Посполита звернулася по 
допомоху до Московського царства та Габсбурзько! Австрй'. В мкгп 
Ясси12 садри-азам ще раз перев!рив боездатшсть Османського вш- 
ська та виставив свою армшз перед султаном для и офвдйного огля- 
ду13. Варто зазначити, що пщ час перебування армн Мехмеда IV в 
Молдов! виникли труднощ! внаслщок несумлшного виконання сво!х 
обов’язшв. молдовським воеводою на !м’я Дука, який, потайки шд- 
тримуючи Яна III Собеського, свщомо упов1льнював бууцвництво не- 
обхщного йому мосту. Падишах хств стратити його через те, що 
той своечасно не забезпечив необхщш пщготування, але, завдя- 
ки втручанню одного з командувач1в Мерз1фонлу Кара Мустафи- 
па1ши, того було лише знято з посади, а зам!сть нього молдовсьга 
бояри обрали воеводою свого краю Петра Дорошенка15. Водночас 
Халкь-паша та анатолшський 1 караманський бейлербе! (управите
ли областей в Туреччиш) були уповноважеш спорудити М1ст через 
р1чку Дшстер. Л1вобережжя ще! р!чки вважалося територ!ею Реч1
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Посполито!,1 тому на названих командир!в покладався також одно- 
часний обов’язок забезпечення охорони ще! споруди.

Отже, теля побудови мосту османсьш вшеька пере прав илися на 
шший бис Днютра, аби здобути фортецю 1звандже. Захисники цьо- 
го укршлення, польсью жовшри, почали дезертирувати, ! тому його 
захопили без особливих трудноидв. Поттм запорозью козаки пщ ко- 
мандуванням гетьмана Петра Дорошенка, яга об’едналися з вшеьком 
кримського хана Сел!ма Прая I, здобули фортецю Бар. Саме тут за- 
знали сильно! поразки козаки гад командуванням Михайла Ханенка, 
незважаючи на пщтримку !х з боку польських во!гав: Султан нака- 
зав не перешкоджати козакам Михайла Ханенка, котр! х о т и  повер- 
нутися до своис рщних дом1вок в Укра!ну, хоча той 1 ставився воро- 
же до Петра Дорошенка16. Останнш з приводу перемоги Османсько! 
арми над вШськом Реч1 Посполито!' та збройними загонами гетьмана 
Михайла Ханенка у своему «УшверсалЬ писав: «На пол+,тое в!йсько [...] 
поконано промьгсломъ нашимъ, бо не могло ся болей боронитися на 
тьк мгЬстахъ... [а Ханенко] вьгйшолъ на отсЪчъ до своихъ облеженьогь 
противно войска нашого зъ Ладьгженна... жаденъ неуйшолъ з той по- 
ражки, окрем-Ь з езди хто на барзом коню бьш> по уфолокъ. А скоро 
по той надь ними поражц+3 прибьглъ самъ ханъ особою своею до насъ 
з св!жими кримськими, ногайськими, черкескими, белагородицкими 
и турецькими потугами.. ,»17.

Викладеш аргументи, отримаш нами з вищезгаданих пам’яток 
османеько-турецько! лпхшисно! традицн, пщтверджують той факт, 
що Кам’янець-Подкьська фортеця на ту пору була адмп-петратив- 
ним центром украшеького Подиля. Вона мала стратепчне зна
чения 1 утримувалася збройними силами Реч! Посполито!. Военна 
кампанш тривала, арм1я Османсько! !мпери рухалася маршру- 
том, що пролягав через м!ста Добруджа -  1сакчи -  Ясси -  Хотин. 
Дорогою до ще! армп приедналися вшеька украшеького гетьмана 
Петра Дорошенка та кримського хана Сел1ма Прая I. Виявляеться, 
що розгортання ще! кампани та налагодження вщносин м1ж укра- 
шським гетьманом 1 кримським ханом оцшювалиея за тодшлшх 
умов як пошук шлях1в для здШснення стльно! боротьби18.

Отже, об’еднана турецька арм1я, що мала на мет1 звмьни- 
ти украшеьт земл!, 15 серпня 1672 року скористалася мостом, 
який щойно було споруджено над ржою Днгстром, ! теля  чотири- 
денно! в!дсташ вщ кордону, тобто 18 серпня, прибула до фортеш 
Кам’янець \ оточила його. Тут до арми турецького султана приед
налися з! сво1ми вШськами кримський хан Сел1м Прай I та укра- 
шський гетьман Петро Дорошенко. При цьому кримський хан 
прив1з дегалькох полонених, яш мали дати щформащю про ста
новище в табор1 супротивника. За наказом падишаха садри-азам 
Фазиль Ахмед-паша урочието прийняв кримського хана. ГОсля 
допиту полонених стало вщомо про мкце перебування короля Реч! 
Посполито! та про те, чи мае вщ нам^р надати допомогу во!нам гар- 
тзону Кам’янецько! фортещ. Достов!ргасть цих повщомлень пере- 
в!рялася на П !дентичшсть з шформащею, отриманою вщ тюрк- 
ських розвщник!в,! була виявлена адекватн!сть ще! шформаци з!
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свщченнями полонених19. Зокрема, було встановлено, що серед 
оборонщв вказано! фортещ, окр1м польських вояшв, були також 
вшськош сили Австршсько1 îMnepi'i та Московського царства20.

Анал1зуючи вщповщш тексти «Л1топису» Абдуррахмана Абдь 
nanıi, ми виявили, що в них м1ститъся важлива шформацш про зна
чения учасп збройних сил Укра1'нсько1 козацьког держави в бойо- 
вих Д1ях Под1льсько] вшни для реал1заци завдань, яю постали перед 
Османською İM rıep ie ıo  у й.протистоянш загарбницьким налирам Реч! 
Посполито! Зокрема, йдеться про обговорення плану здшснення вЩ- 
cbKOBOî операцй, спрямовано! на оточення Кам’янець-Под1льського, 
в яшй брало участь i украднське козацьке вшсько. Отже, İ3 uicî щ- 
формаци виявляеться, що об’еднана турецько-кримськотатарсько- 
украшсько-козацька армш, яка брала участь у зазначешй восн- 
шй кампанй;, складалася з очолюваних 9 турецькими командира- 
ми 65 загон1в яничар!в, споряджених 18 гарматами типу «Балемез» 
рталшськ. ballemezza), яю мали довге дуло та високу потужшсть. В 
склад! ще! армй' було 12 тисяч украшських козашв та 8 тисяч boîh İb  
молдовського воеводи. Сюди також привезли морським шляхом та 
суходолом через Молдову 2 тисяч1 пороху «кентал» («Kental»)21 i роз- 
дали його гармашам i «лагимджи» («Lağımcı»)22. Через тиждень теля 
початку облоги Mİcra було захоплено велике шестикутне укршлення 
в захщнш частиш внутр1шньо\' фортещ. На десятий день облоги ар- 
м1я султана оволодка щею фортецею повшстю зпдно з вщповщним 
документом, в якому були викладеш умови з п’яти положень щодо 
каттуляцц Кам’янця-Под1льського 27 серпня 1672 року (3 джемазе- 
шлеввела 1083 року)23.

Про n e p e ö ir  облоги й завоювания об’еднаною a p M İe ıo  турець- 
кого султана Кам’янецько1 фортещ у «A İT o n n c i»  Абдуррахмана 
Абдьпапп зазначено, що гпс,ля оточення фортещ з трьох 6 o k İb  й 
оборонцям було запропоновано здатися. Однак захисники фор
тещ пропозищю вщхилили, позаяк спод1валися на надшшеть cbogî 
обороноздатносп. Тод1 гармагш-яничари вщкрили шдльний во- 
гонь по вошах гаршзону та оборонних фортифiкацiйних укрш- 
лень. Жовшри польсько'1 арми також штенсивно стрЬчяли з ус1ля- 
KOİ зброТ по загонах та укртленнях об’еднано1 армп.

Командувач Фазиль Ахмед-паша ще раз перев1рив боездатшеть 
свого вшеька i закликав командир1в до гер01ЧН01 битви. Розпочався 
запеклий 6İй. Шсля сильного короткочасного артилершеького вогню 
польсью захисники розгубилися, i серед них виникла патка. Урешть 
решт двох жовшр1в вщправили на переговори до садри-азама. 
Парламентар1 заявили: «Нас сюди прислали володар фортещ король 
та наш командир з проханням припинити бш до ранку, i щоб ми 
домовилися про здачу Вам завтра Кам’янця [-Поддльського]». Садри- 
азам İ'm вщпов1в: «Якщо масте HaMİp здавати фортецю, то хай не- 
гайно щдшмуть бьшй прапор i пришлють нам свогх людей на знак 
гаранти дотримання caİb». Навзаем командувач Фазиль Ахмед-паша 
пообщяв так само 3İ свого боку вщправити до фортещ свогх людей24.

Отже, проанал1зувавши лтгоисш тексти, ми дшшли виснов- 
ку, що факти, викладеш в них, тдтверджуються, зокрема, мате-
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р1алами, наявними в украшських кторичних писемних джере- 
лах. Тобто шформащя, отримана нами з османсько-турецьких /й- 
тописних документш е справдд доспжрною, що робить можливим 
на н основ1 докладно простежити за процесом вШськово! кампа- 
нй, розпочато! султаном Мехмедом IV спш>но з гетьманом Петром 
Дорошенком проти Реч1 Посполито!, та з’ясувати значения для 
Високо! Порти учасп в шй украшського козацького вшська,

Шсля проведених перемовин воши султана Мехмеда IV почали 
виходити з тимчасових укртлень, аби вщпочити. Але противник, 
не дотримавши свое! обнхянки припинити воент да, 1 користую- 
чись такою ситуащею, вщкрив шалений артилершський вогонь. В 
результап загинуло чимало вояшв об’еднано! армп. Незважаючи на 
це, яничари пщнялися в атаку. У вщновленому бою особливо вщзна- 
чились стасьга й карамансьга (ейалети в Туреччиш) воши-гармашь 
Вони з великою майстершстю вели прищльний гарматний вогонь, 
тож ворог, щоб врятуватися, мусив вцрйти в сво! укрптлення.

Згодом турецьга воши розпочали операцно з шнування страте- 
пчних об’ект1в ворога. Одночасно до ноч1 тривав сильний вогонь по 
аветрШських та польських вшськових загонах, розташованих бь\я 
велико! башти фортещ. Побачивши наближения воТшв об’еднано! 
арми, поляки почали кидати ручш, а потш 1 козацьга гранати25. В 
цей час один з яничар1в-вивщувачщ пщнявся на стшу фортеш та 
вгледай мюце знаходження складу вшськового спорядження 1 вибу- 
хових пристрохв. Про це було повщомлено Кара Мустафа-пагш. Той 
розпорядився негайно злшвщувати склад: з його загону спещально- 
го призначення влучним пострмом склад бойових снаряда було га- 
дарвано, сталася черга потужних вибух1в, яга вщбувалися з пере- 
рвами впродовж трьох годин. Одночасно турецьга гармашг вщкри- 
ли ще дужчий вогонь, влучно накриваючи середину фортещ. Коли 
польське вшсько опинилось у такому скрутному становивд, прибув 
представник короля, щоб повщомити про намр полягав здатися26.

3 цих вщомостей стають зрозумкими деяга подробищ про- 
цесу розвитку вШськово! акцп, яка газшше заганчилася здобуттям 
Кам’янця-Подкьського27. У лггопиа Абдуррахмана Абдьпацп та- 
кож мститься шформащя про краши-учасниш розглянуто! воен
но! кампани: з одного боку то були Висока Порта, Кримське ханство, 
Украшська козацька держава; а з шшого боку -  йч Посполита, Мос- 
ковське царство та Австршська 1мперш. Нам вдалося встановили точ- 
ну хронолопю переб1гу подай, пов’язаних з вШною кпж зазначеними 
крашами за християнським лпотисленням. Початок оточення шета 
Кам’янця-Подальського датовано 18 серпня 1672 року, а його капь 
тулящя -  27 серпня 1672 року. Отже, бойов! ди тривали десять дшв. 
Крш тото, у вищеназваному лггопиа йдеться про п’ять вимог щодо 
каппуляци мета, яга мала виконати переможена сторона. Вочевидь, 
щ умови е певною мпрою вщбитком положень Бучацького договору, 
який складався з 7 сгатей. Наприклад, стаття 2 сформулювалася так: 
«Подальська крагна в межах давгах кордошв та з уама и вшеькови- 
ми припасами та провшнтом переходить пщ юрисдикщю османсько! 
влади 1 повшетю звтьняегься вщ польських сил»; стаття 3: «Украша в
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межах свотх давн1х кордошв переходить шд юрисдикщю козацького 
гетьмана [Петра] Дорошенка, а польсьга вшська, розташовага на ц те- 
риторц, мають повшстю залишити територио Украши»28. Слщ зазна- 
чити, одо розглянута военна кампанш тривала до здобуття остаточно! 
перемоги, яка, на нашу думку, була кшцевим результатом усгашно! 
дипломатично! д!яльносп гетьмана Петра Дорошенка.

Аналазуючи подальший переб!г подш ще! вшни, зауважимо, що 
Кара Мустафа-паша, пильно спостер1гаючи за внутршшьою части- 
ною замку, помпгив, що ворог хоче вщновити бш. Вш наказав вщ- 
крити сильний I тривалий гарматний вогонь. 26 серпня 1672 року 
вщбулася нова запекла битва, де супротивник використав ВС1 мож- 
ливосгп для свое! оборони. Запорозьга козаки сгпльно з яничара- 
ми з трьох бошв здшснювали регулярш атаки на позицц армц Реч1 
Посполито!, а з укршлень на ловому фланзь яи  були на пщвгацен- 
ш, влучно пощляли в середину фортещ. БШ тривав вю1м дтв, а на 
дев’ятий день, тобто 27 серпня того самото року, обложеш поляки пщ- 
няли бшга прапор. Через два дш командир фортещ прибув до шта- 
бу османсько! армй -  «здати ключ1»29 вщ не1. Однак теля попередньо- 
го под1бного звернення, заяв1 посландя короля вже не пов!рили30, а 
тому битва точилася до остаточно! перемоги. Варто зауважити, що 
в кшш «Пояснювальна хронолопя османсько! 1сторн» зазначено, що 
в перших битвах загинули переважно австршсьга та н1мецьш вояки, 
яга були в склад! армц Реч! Посполито!, тому згодом !хне М1сце зайня* 
ли московсьи, козадьш ("п, котр1 перебували на служб1 в арми Яна
III Собеського) та польсьга воши. 'Гакож наголошуеться, що яничар- 
ський корпус арми в цих битвах виявляв справжнш геро!зм у вщпо- 
вщь на загибель сво!х друзш~шех1дш!;. Як написано у вищезгаданЩ 
«хронолош», польсьга военачальники дал1 вже не виявляли жодно! ци
тати ви щодо порятунку фортещ. Шсля завершення вшни падишах 
наказав вщбудувати Кам’янецьку фортецю та призначив и комен- 
дантом оборонця «Огй- Халдль-пашу1*. Отже, очевидним е те, що по- 
дана нами шформацдя дае пщставу для висновку, що втрата поляка- 
ми Кам’янця-Под1льського, одного з найдавшших украшських мют, 
була для Реч1 Посполито! трапчною подаею.

Про подальший перебк подш Под1льсько! вшни Дмитро 
Кантемир в л тш и а  повщомляе; «Пот1м кримськотатарське вШ- 
сько пщ командуванням хана Сел1ма Прая I та вшсько пщ коман- 
дуванням правителя Халепсько! областг1 Мехмеда-падд отрима- 
ли наказ здшспити наступ в напрямку мюта Леополя34 з метою 
завдати полякам ще б!льшо! шкоди, а султан 1з своею арм1ею по- 
вернувся в штаб, який був розташований у Буджаку»35. По дороз! 
до Аьвова кримськотатарське вШсько та збройш загони Мехмеда- 
паоп здобули галька замив та укршлень. М1сто Львш було зв!льне- 
но 9 вересня 1672 року. Водночас, вшсько козадько-гетьмансько! 
Укра!ни разом з шшими збройними загонами Кримського хан- 
ства здшснили походи вглиб територн Реч1 Посполито!.

У результат1 такого переб1гу военних дай король Ян III Собесь- 
кий звернувся з проханням до султана Мехмеда IV укласти мирний 
догов1р. Про де в лггопиа Мехмеда Рашща Ефенд1 сказано: «Коли
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поляки опинились в дуже скрутному становииц, вони усвщоми- 
ди свб! помилки та послали сво!х пооив у штаб кримського хана 
[Сел1ма Прая I], прохаючи того стати ххтм посередником [у перего- 
ворах] та допомогти укласти мирний догов1р м1ж Иччю Посполитою 
та Османською державою. За таке замирення поляки були згодш 
вВДдати еултанов1 40 м!ст 1 селищ у Кам ’янець- Подгльському кра!, 
сплатити 20 тисяч золотих дука-пв36, а також погодитися визна- 
хи козашв на чом з гетьманом Петром Дорошенком та школи не 
турбувати IX»37. Дал1 зазначено, що Селш Прай I пошформував ту- 
рецького султана про зазначене прохання польських посл1в 1 на- 
правив 1х до султана Мехмеда IV. Кримський хан теж погодив- 
ся укласти мирний догов1р38. Пщписання цього мирного догово
ру М1Ж Кччю Посполитою та Високою Портою, необхщного для за- 
безпечення умов розвитку взаемовщносин, вщбулося зпдно з дав- 
шми традищями. Слщ зауважити, що в третьому пуикл догово- 
ру наголошувалося таке: «Украша в давшх кордонах передаеть- 
ся козацькому гетьманов! Петру Дорошенку. Польсью вояки пови- 
нш вийти за межз територи Украши»34. Зпдно з л1тописом Дмитра 
Кантемира, турецько-польський мирний догов1р було укладено в 
М1СЯШ шаваш 1083 року за календарем Гщжри, тобто в листопа
да -  грудш 1672 року за лггочисленням вщ йздва Христового. При 
цьому варто зазначити, що ця 1сгорична под1я була останньою ве- 
ликою перемогою Османсько! 1мпери40.

На особливу увагу в дослщжених нами писемних джерелах за- 
слуговують в1домосп про обставини укладання Бучацького дого- 
вору та 1стор1Ю його поновлення як наслщок перемоги турецько- 
украшсько! арми у вшш з Кччю Посполитою, а також вщповщ- 
не вщновлення територшльноТ цшсносп Украши в межах н дав
ите кордошв. 3 приводу цього питания в шшому тексп кторюгра- 
ф1чного твору 1сма!ла Гакки Узунчаршили зазначено: «Пюля втра- 
ти кхлькох польських фортець 1 паланок та облоги М1ста Лемберга41 
польський король Михайло [I Вишневецький] (роки життя: 1640- 
1673) за посереднидтвом кримського хана [Сел1ма Прая I] попро- 
сив миру. Вже наближався час захоплення центрального м!ста по- 
дякш Лемберга, 1, щоб врятувати це мгсто, вщ Яна III Собеського 
була надюлана пропозищя про умови сплати щор!чно1 данини, а 
в райош м1ста Бучача був затверджений основний догов!р, пщ- 
писаний теля  укладання угоди з чотирьох основних статей. Пщ 
час пщписання цього договору османську сторону представляли 
таю уповноважеш особи: в!зир Мерз1фонлу Кара Мустафа-паша, 
генеральний секретар <Кренк Мустафа Ефещц, Чавушбаши42 
Сари Сулейман-ага та офщшний перекладач султанського давану 
[Велика Рада]. Р1ч Посполиту представляли таю уповноважеш осо
би: Волюше, командир оборони фортещ Франсуа Любомирський 
та скарбник, тобто загалом вщ Реч1 Посполито! брали участь три 
представники. Переговори тривали чотири дш й заганчилися укла- 
данням договору. Особливо важким тягарем для польсько! сторо- 
ни стали умови першо! стагп, в яюй говориться: польський король 
кожного року в листопад! мюящ даруе в османську скарбницю

Осмонсько 1мпер1я, Украша т а  Крим в схгдноевропейськш геопол/тищ
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22 тисяч1 злотих, Ця умова загрожувала державшй незалежносп 
Реч1 Посполито!. Кожна з1 сторщ мала прим1рник Бучацького дого- 
вору, укладеного турецькою мовою та датиною. Осгальки Бучацька 
паланка не входила до складу територп Подьъля, яке перейшло у 
володшня Османсько! 1мперп, було припинено оборону ще! палан
ки, а сама паланка вщшшла до Реч1 Посполито! 24-го дня мгсявд 
джемазейь\апра 1083 року за лш)численням Пджри (17 жовтня 
1672 року за християнським календарем)»43.

У розглянутому писемному документ1 наголошуеться на тШ 
обставиш, що уряд Османсько! !мперп пщтримав авторитет укра- 
шського козадького гетьмана, призначивши конкретно Петра 
Дорошенка як законного правителя Украши. Ми уважаемо за 
важливе звернути увагу на те, що згадування «Украши в давннс 
кордонах» е свщченням пщтримки Високою Портою територ1аль- 
но! цшсносп свого союзника -  козацько-гетьмансько! Украши.

Описуючи переб]г поди! розглянуто! военно! кампанй, Ян Рейх- 
ман вщзначив насамперед и усшшшсть для збройних сил Османсько! 
1мпери. Зокрема, анал1зуючи перемогу султана Мехмеда IV, поль- 
ський дослщник вщзначав, що головною подаею ще! вшни, яка забез- 
печила перемогу в шй туредько! армп, було захоплення Кам’янецько! 
фортец], що сталося 28 серпня 1672 року. Щодо мирного договору, 
пщписаного за посередництвом кримського хана Семма Прая I у 
Бучач1 5 жовтня 1972 року, то Ян Рейхман зазначае на тому, що 
вш передбачав перехщ Подкля, яке було частиною Укра!ни, у пщ- 
порядкуяання Туреччини. Таким чином, на думку цього дослщни- 
ка, Украша стала краем, пщвладним Високш Порп, внаслщок чого 
вперше за всю 1стор1ю названо! держави Г! кордони пересунулися 
так далеко на твшч, 1 з того часу Османська 1мпер1я почала вважа- 
ти сво!м пщлеглим краем також I Р1ч Посполиту44.

Зазнаючи поразок, Михайло I Вишневецький звернувся до 
Сел1ма Прая I з проханням повщомити садриазама Кара Мустафу- 
пашу про свш нашр укласти перемир’я з Османською 1мпер1ею. 
Стосовно цих подш в украшських рукописних документах зазна- 
чено таке: «1671 року почалася вшна Польцц з Правобережною 
Укра!ною, внаслщок яко! вшбрали в Дорошенка низку важливих 
мют. На допомогу Дорошенков1 у 1672 роц1 прийшли турки, а тому 
поляки змушеш були залишити ПодЬ\ля, яке вони зайняли поперед- 
нього року. Непщготовлешсть Польищ в той час до велико! вшни з 
Туреччиною змусила и пщписати догов1р в Бучачь.. Польща зрш- 
лася сво!х прав на Поделя, що перетворювалося на турецьку про- 
вшц1ю, 1 на козадьку Укра!ну, яка ставала самостшною державою 
пщ протекгцею султана»45. Зауважимо, що наведеш вщомоеп за 
змютом близькз до шформаци, подано! в османсько-турецьких л!~ 
тописних джерелах, яга засвщчують, що усп!х яничарш у военшй 
кампанп, очолювашй султаном Мехмедом IV, зокрема в бтдн за 
здобуття Львова, не був таким, як у Хотинськш вшш, що вщбула- 
ся в часи правлшня султана Османа II. Отже, 18 жовтня 1672 року 
розпочашся мирш переговори бьля мюта Бучач, за результатами 
яких м1ж Р1ччю Посполитою 1 Високою Портою було пщписано так
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званий Бучацький догсшр, який складався з семи статей з таки- 
ми положеннями:
1 . Король Польвд щор!чно в листопад! повинен дарувати в осман- 

ську скарбнидю 22 тиеяч! золотом46.
2. Подмля в його давн1х кордонах, з фортецями й укршлення- 

ми, 3i епорядженням та майном мало бути передане гад владу 
Османсько? держави. Польсьга вШськов! сили зобов’язуються 
залишити тамтешш фортещ та укршлення.

3. Украша в давшх кордонах передаеться (в управлшня] козаць- 
кому гетьманов! [Петру) Дорошенку. Польсьга вояки повилиi 
вадйти за меж1 територн Украши.

4. Польське короллвство зобов’язуеться за домовлежстю ще вщ ча- 
cis 1слама Прая III поновити щор1чну платню в кримську скарб- 
ницю, тод1 хан не здшснюватиме напа/ив на польсьга земл!.

5. В pa3i вшни Османсько! держави з будь-якою державою 
ввропи польська сторона Tift [европейськШ] держав1 не нада- 
ватиме допомоги пщ жодним приводом.

6. 3 причини зняття облош з Micrra Львова польський уряд 
зобов’язусться сплатити одразу 80 тисяч rypymiB47.

7. Bei паланки48 Подальсько! обласп Украши передаються османам49.
Текст ще! угоди було складено двома мовами -  турецькою та 

латиною, i шдписаний обома сторонами -  Високою Портою i Нччю 
Посполитою. Отже, викладеш нами положения вказаного договору 
фактично визначали репарагцйш вимоги до переможено! сторони, в 
яких головне Miene займало «укра!нське питання». Звиьнення Укра!- 
ни вщ окупадй и йччю Посполитою стало результатом практичного 
виконання умов домовленосп, укладено! з гетьманом Петром Доро- 
шенком, зазначених у вищезгаданому ферман! султана Ме;хмеда IV.

Документи, яга ми дослщжувалй, показали, що в зазначешй 
в!йн! у склад! вшеька Pe4i Посполито! брали участь також москов- 
сью, австрШсьга, н!мецьга вояки, а також украшеьй козаки, п!д- 
порядкован! тод! гетьману Михайлов! Ханенку. Однак, незважа- 
ючи на таку розетановку вШськових сил, арм1я Високо! Порти ра- 
зом з козаками пщ командуванням гетьмана Петра Дорошенка 
та кримсько-татарськими вошами одержала блискучу перемогу'.

Особливо привертае до себе увагу умова 1-о! стагп догово
ру, вимоги яко!, на нашу думку, виявилися дуже важкими Для Реч! 
Посполито! й фактично становили велику небезпеку для подальшого 
!енування ще! держави. Окр1м цього, згщно з умовами Бучацького 
договору, украшеьй земл! мали бути повернуп укра!нським коза- 
кам. Вщомо, що рашше засновник Укра!нсько! козацько! держави 
гетьман Богдан Хмельницький вже мав налар встановити кордони 
свое! держави в межах територи, залюднено! укра!нським етносом. 
Хоча гетьман Петро Дорошенко теж не досягнув ще! мети, але на 
деякий час вш забезпечив укра!нським землям недоторкантсть з 
боку Реч! Посполито! та Московського царства. Щ змши були резуль
татом здшенення названим украшеьким гетьманом активно! та ви- 
важено! микнародно! дипломати в умовах складного зовшшньопол!- 
гичного становища Укра!ни, якеденувало в друпй половин! XVII сто-
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Л1ТТЯ. Зокрема, в свош зовшшшй полпиш Петро Дорошенко нада- 
вав перевагу посиленню м1ждержавних зносин з Високою Портою. 
Разом з цим, проаналдзоваш нами тексти османсько-турецьких пи- 
семних документа свщчать про прагматичний та доброзичливий 
характер принцигив протекторату Високо! Порти стосовно Укра!ни, 
а саме: прийняття османським правителем рпдень, враховуючи осо- 
бисгп звернення украшських гетьмашв; забезпечення недоторканос- 
■п украшських земель; свобода у в1росповщанш для укра!нщв; на- 
дання матершльно! та вшськово! допомоги козацько-гетьмансьюй 
Укра!ш; здшснення спшьних вшськових поход! в.

У контекст! розглянутих кггоричних подш украшський юто- 
рик Дмитро Дорошенко виокремлював -п повщомлення османсько- 
турецьких писемних джерел, в яких м1ститься щформащя щодо 
початку польського походу 50-тисячно! армц турецького султа
на в липш 1672 року, а також про з’еднання къчькох десятшв ти- 
сяч вояшв кримськотатарсько! арми з вшськом укра!нського геть- 
мана Петра Дорошенка для зд!Йснення спЛльних военних дш проти 
Реч! Посполито!, яю защнчились перемогою об’еднано! украшсько- 
кримськотатарсько-турецько! арми. Внаслздок ще! подй 12 жовтня 
1672 року почалися мирш переговори. Що ж до Бучацького догово- 
ру, то Дмитро Дорошенко акцентував на головних умовах, висуну- 
тих турецькою стороною пщ час переговорного процесу, виконання 
яких було запорукою тдписання нею названого договору; «1) вкь- 
не вщпущення з полону амей литовських татар (так званих лишав), 
яю мали бути переданими турецьшй сторош; 2) Р14  Посполита по- 
винна виплачувати 100 тисяч червонщв щороку в якосп гараджу50;
3) усе Под1лля щлком 1 у а  замки у воеводств1 Руському вщходи- 
ли гад контроль Османсько! !мперп; 4) [Гетьман Петро] Дорошенко 
мав держати Украдну так, як було за прежшх гетмаюв». На дум- 
ку Дмитра Дорошенка цд вщомосп е свщченням високого р!вня 
розвитку дипломатичних вщносин м!ж Османською шперхею та 
козацько-гетьманською Украшою, внаслщок чого Петро Дорошенко 
отримав вщ турецького султана гетьмансью повноваження, яш зу- 
мовили здобуття ним статусу правителя вае! козацько! Украдни51, 
Урешт1-решт цей статус було визнано в умовах Бучацького мирно- 
го договору документом, який мав м1жнародний 1 правовий харак
тер. Слщ наголосити на тому, що оцшки та висновки украшського 
дослхдника повною м!рою пщтверджуе шформащя, яку ми отрима- 
ли з пам’яток османсько-турецько! писемносп.

Отже, Подиьська вшна 1672 року мала так! кггоричш наслщки:
1) Османська 1мпер1я та Р1ч Посполита пщписали Бучацький догов1р, 
згщно з яким було поновлено територ!альну цшсшсть Украднсько! ко
зацько! держави. Цю подио, на нашу думку, варто вважати резуль- 
татом вдало! дипломатично! даяльносп гетьмана Петра Дорошенка;
2) зазначений дошв1р пщписали суб’екти м1жнародного права, яки- 
ми були Османська шперш та Ич Посполита, 1 тому вш певною м- 
рою був нормативно-правовим документом. Тому дотримаяня поло- 
жень та умов Бучацького мирного договору було закономфним яви- 
щем; 3) причиною продовження вшськово! кампани з боку Високо!
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Порти сгало порушення Польщею умов Бучацького договору, укладе- 
ного в резулътап згадано! вшни м!ж Иччю Посполитою з одного боку 
та Украшською козадькою державою спмьно з Османською iMnepiero 
з 1ншого; 4) умови названого договору були несприятливими для Реч! 
Посполито!, але ця держава певний час була змущена !х дотримува- 
тнся. Таке становище мало в co6i передумови подальшого загострен- 
ня вщносин 1шж Високою Портою i Иччю Посполитою.

1сма!л Гакки Узунчаршили, посилаючись на тексти лггописних 
та apxiBHHX документ1в, яга використовував у cboix дослщженнях, 
зазначив: «Коли султан Осман II повернувся з Хотина, не отримавши 
перемоги, поляки перестали боятися осман1в. В результат! походу
1672 року поляки зазнали неоч1кувано! поразки. Украша та По/цлля 
вийшли з-пщ ixHboi' влади. Це розбурхало населения краши [Польщ)], 
осгальки людям було важко сплачувати податки в умовах втрачено! 
незалежносп. Одшею з найтяжчих умов Бучацького договору для 
поляюв була сплата данини. Статтю в названому договор! про спла- 
ту поляками данини, на яку погодився ceim король, не ухвалив поль- 
ський сейм нав1ть за умови загрози ново! шйни з турками. Через 
це Османська держава 1 квггня 1673 року52 знову оголосила про 
csift похщ на Польщу. Арм1я султана дшшла до польських кордошв, 
османський правитель [Мехмед IV] надюлав польському королю лис
та, в якому повщомив [Михайла I Вишневедького] про те, що остан- 
шй порушуе умови вищезазначеного укладеного договору, а саме -  
положения про обов’язкову сплату польським королем погоджено!’ 
данини, та про те, що iiue було передано не Bci паланки. Султан на- 
магався отримати вщ польського короля вщповщь стосовно пору- 
шених ним питань»53. BiaoMocri, отриман1 з цього тексту, пщтвер- 
джують факт порушення умов укладеного Бучацького договору, яй 
були невигщними для польсько! сторони. Однак, попри це, турець- 
кий султан вимагав вщ короля Реч! Посполито! дати пояснения з 
приводу порушених ним питань. Михайло I Вишневецький пщготу- 
вав вщповщь на лист султана: «Захоплення Кам’янця [Подкьського] 
та Подкьського краю не вважайте за хоробр1сть; з ще! причини ми 
теж 13 сво!м вШськом полишаемо вщповщш земл!, а свою данину Ви 
можете отримати лише з допомогою шабель»54.

Pi4 Посполита намагалася скасувати невипдн1 для не! умови 
Бучацького договору, а тому звернулася з проханиям про допо- 
могу до ABCTpil, Угорщини та до запорозьких козагав, яга були в 
той час пщпорядковаш Реч1 Посполи-пй, i виставила проти зброй- 
них сил Османсько! iMnepi! 50 тисяч вершнишв i 30 тисяч во!шв- 
тхотинцш. Саме тод1 король Михайло I Вишневецький, захвор1в- 
ши, залишився сам у Micri Краков1, але спорядив до польського 
кордону в1йсько пщ командуванням великото коронного ге-гьмана 
Яна III Собеського. А турецькш сторон| на той час вже було вщомо 
про те, що названий польський комайдувач «...швидко просував- 
ся до кордону, перейшов Дшстер i рухався в напрямку Хотина, а 
пот1м оточив цю фортецю. Тод1 управитель «Ozi»6"’ негайно вщпра- 
вив свого в1зира Сари 1Ч'сейн-пашу оборокяти Хотин. Командувач 
Ян III Собеський ж пдайшов до фортещ та оточив й. Дал! в до-

Османська i»nepip, УкраУна т а  Крим в сх/дноевропейськш геопол/тиц/ __

173



1

кумен-ri говориться про те, що завдяки воевод] Богдансько! кра- 
ши Стефану та Л1врошку, що втж i3 штабу турецько! арми Сари 
Гасан-паци, Ян III Собеський був повщомлений про слабш Mic- 
ця збройних сил Османсько! iM n ep ii, i через те, що Хотин захи- 
щали сили Сари Гусейн-naini, поляки все-таки захопили форте- 
цю Хотин в листопад! 1673 року (1084 p iK , мшяць реджеп (шабан 
за календарем Гщжр1). Саме тод1 король Реч! Посполито! Михайло 
[I Вишневецький], який перебував у той час в Краков!, помер, ! 
великого коронного гетьмана [Яна III] Собеського запросили до 
Кракова, де й обрали його королем56 Pe4 i Посполито!»57.

Дослщжуючи вищезгадан! тексти, нам вдалося збагатити вщо- 
Mocri про причини другого вшськового походу султана Мехмеда IV 
та про особливосгп !хньо! штерпретаци 1сма!лом Гакки Узунчаршили, 
який зазначив: «Була зимова пора. Отже, просуватися арми сга- 
ло складтше через погодн! умови, тому падишах призначив голов- 
нокомандувачем свое! арми великого вгзира Фазиля Ахмед-пашу, а 
сам переЬсав на зимовий перюд до Micra Гаджиоглу Пазари. В той 
час колишшй воевода Богдансько! крагни скористався з тако! ситу- 
ащ! та захопив столицю Богдану58 -  Micro Ясси, хоча згодом газнше 
османськ! в!йськов! сили знову повернули co6i це MicTO»59.

В такий cnoci6 дослщник намагався пояснити факт невдало- 
го початку друго! вшськово! кампанп через несприятлив! погодн! 
умови, а також приречешстю на поразку наступу колишнього мол- 
довського воеводи та вщповщним заюнченням цього наступу. Дал! 
в науков!й пращ йдеться про те, що «в KBiTHi 1674 року (1085 р!к, 
м!сяць з1льпдже-мугаррем за календарем Пджри) падишах виру- 
шив в пох^д (то був другий польський похщ султана Мехмеда IV), 
пославши вщповщний наказ-настанову разом з шаблею та спе- 
д!альним кафтаном кримському ханов! [Сел!му Праю I], а також 
додавши для того ще й 15 тисяч злотих на покриття видатшв на 
озброення та на i H i u i  потреби пщ час зд!йснення в!йськового по
ходу. Кримський хан приеднався до вказаного походу, в ход! яко
то було вщбито Micro Хотин. Вшна проти Польщ! ще тривала, коли 
над!йшла зв!стка про те, що московське вшсько вже захопило шль- 
ка укра!нських фортець козацького гетьмана Петра Дорошенка. У 
вщповщь на це османська арм!я увшшла на територ1ю Укра!ни, 
щоб надати пщтримку та допомогу Петру Дорошенку. Були знову 
зв!льнен1 декь\ька фортець i паланок. Коли падишах 3i своею ар- 
М1ею перебував б1ля захоплено! фортеш Ладижин60, до нього при- 
був посланець вщ польського короля та запропонував укласти мир 
за умови повернення Польшд Подшш та Укра!ни. Однак султан у 
листопад! 1674 року у вщповщь на таке виршшв надклати новому 
польскому королю [Янов! III Собеському] листа вщ !мен! свого вели
кого в1зира [Кьопрюлю Фазиля Ахмед-nanii]»61. 3i 3Micry цього лис
та ми д!знаемося про дату та порядок пщготовки арми до нового 
вшськового походу, зокрема про вир!шення вщповщних фшансо- 
вих питань. Цей похщ було оголошено через порушення положень 
ран!ше укладеного Бучацького договору. Пщ час третього походу 
ми бачимо загострення становища в зв’язку з агресивною позищею
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Московського царства стосовно УкраТни“ . Саме то му польська 
сторона висувала невигщт умови для замирення, яга становили 
загрозу для територ1ально! цшсносп Украши.

Продовжуючи розгляд документа про третш вШськовий по- 
хщ украшсько-османсько-кримськотатарсько! армп проти Реч! 
Посполито!, слщ наголосити на деяких змшах у командному скла
да османсько! арми. Пшля завершення цього вшськового походу на 
шляху додому головнокомандувач арми Османсько!1мпери захвор1в 
1 помер. Навееш 1675 року новим головнокомандувачем був при- 
значений управитель Халепсько! областр 1Шшман Шрапм-паша64, 
який стльно з кримськотатарським вшеьком, очолюваним ханом 
Сел^мом Праем I, у 1675 рощ розгорнув военш до проти армп Реч1 
Посполито!, в результат1 чого було звкьнено 48 паланок, яи, згщно з 
Бучацьким мирним договором, мали бути переданими Османсьгай 
держав!, однак ще! умови згаданого договору не було дотримано.

Пщ час зим1вл1 в м1сп Бабадаги65 ИЛшман 1брапм-паша неспо- 
двано помер також, \ на його мюце призначили шамського (сирш- 
ського) правителя вгзира Узун Шрапм-пашу. Отож наступно! вес
ни 1676 року новопризначений командувач разом 13 кримським ха
ном Сел1мом Праем I знову взяли противника в облогу, здобули сво! 
перни военш усгпхи 1 завдали поразки корол1вському польському 
вШську в битв1 пщ фортецею 1звандже, а на додаток ще й оточи- 
ли штаб польсько! арми. Внаслщок ще! военно! кампани польський 
корольЯн 111 Собеський врепгп-решт попросив укласти перемир’я 
та припинити вшну. Слщ зазначити, що запропоноване коро- 
лем Польцц перемир’я пщ шнець четвертого вшськового походу в 
1676 рощ означало поновлення попередньо укладеного Бучацького 
договору з1 скасуванням в ньому статп про сплату Польщею що- 
р1чно! данини, на яку поляки були згодш ранеше66. Щодо укладан- 
ня мирного договору мЬк правителем Кримського ханства Сел1м 
Праем 1 та королем Реч1 Посполито! Яном III Собеським, то про ньо- 
го повщомляв у своему лггопиа Мехмед Рашщ Ефенд! «Укладання 
мирного договору кримського хана Се.мма Прая [I] з польскими ка- 
фирами [Р1ччю Посполитою]» (лМЛг;» £>0 с 1̂ ^)
вщ 1087 року Гщжри (1676 року)67. Заданими австршського дослщ- 
ника 1 стори Османсько! шперп Йозефа фон Хаммера-Пургшталя, 
27 жовтня 1676 року68 було пщписано мирний догоЕпр, згщно з яким 
Кам’янець та Под мля перейшли пщ контроль Високо! Порти. Лноя 
кордону м1ж Р1ччю Посполитою та Османською державою проходи
ла вщтепер через Бучач, Бар \ Бку Церкву. В результат1 цде! военно! 
кампани Украйна була звь\ьнена вщ польсько! окупаци та перейшла 
в пщпорядкування Високо! Порти69.

Що ж до питания про поновлення договору кримського хана 
з польським королем в результат1 проведения розглянуто! воен
но! кампани, то вш був порушений Йччю Посполитою через умо
ви, яга не влаштовували польського короля. Про це 1сма!л Гакки 
Узунчаршили зазначив таке: «Подмля та Украша знову залитали - 
ся пщ османською владою. Завдяки устшному досягненню та по- 
годженню умов вказаного договору головнокомандувач [Юрапм-
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паша] та кримський хан [Селш Прай1] отримали в подарунок uıaÖAi, 
оздоблеш коштовним камшням, та осо&ливий верхнш одяг з соболя- 
чого хутра. Згодом теля цього перемир’я посланець вщ польського 
короля приЬсав до Стамбула, щоб отримати пришрник вже затвер- 
дженого договору. Хоча йому й не хотглося обмпиоватися прим1рни- 
ками цього договору через положения про три фортещ70, яш нале
жали полякам, але теж були передаш османсьюй crropoHİ. Та поба 
чивши, що османщ готуються до походу проти mockobhtİb, i добре 
зметикувавши, що ця вШськова кампан1я може обернутися й про- 
ти Польцц, посланець вщмовився вщ претензш свого короля та по- 
годився >тсласти перемир’я. В березт 1678 року (в мюящ мугаррей, 
1089 pİK за календарем Пджри) польський посланець отримав cbİü 
прим1рник договору та повернувся додому в Польшу»71. Викладеш в 
цьому тексп аргументи свщчать про тривал1сть военно!' кампанй, в 
результа-ri яко! Висока Порта досягла, нарецт, свое! мети стосов- 
но виконання Иччю Посполитою умов вищезазначеного договору.

У турецькому арх^вному документ! «Про надання [Петро- 
Bİ] Дорошенку гетьманських повноважень»72, датованому почат- 
ком (перша декада) мшяця мугаррама 1086 року за календарем 
Гщжри (за християнським календарем приблизно 28 березня - 
6 кв!тня 1675 року), повщомляеться про таке: «...у зв’язку зтим, що 
до султанського палацу звернувся з серйозним нашром правитель- 
обранець християнсько!' нацц та трьох груп козацтва73, [а саме] 
сарикамисько! (Sarıkamış), барабасько! (Barabaş) та поткальсько'! 
(Potkalı), гетьмане Петре Дорошенко, хай щастить To6i! BİH [Петро 
Дорошенко] прислав до нас [Високо!' Порти] cboîx hocaİb офщШно 
повщомити про визнання нашого протекторату...»74.

Тобто, доведено факт перебування укратського посольства в 
палащ су лтана Мехмеда IV, котре звернулося в черговий раз İ3 про- 
ханням надати Петров! Дорошенку гетьмансью повноваження. Дал! 
в цьому документ! зазначено, що Петро Дорошенко просить турець- 
кого султана призначити його правителем Украши та засвщчити це 
спещальними атрибутами надано! йому влади (бунчук, стяг, литав- 
ри). На таке султан вщгадав: «Приймасться це звернення за умо- 
ви, що BİH [Петро Дорошенко] справедливо служитиме згщно з на- 
казом, виданим мною, чесно дотримуватиметься cboîx caİb упро- 
довж часу, який BİH вир!шив перебувати год нашим прютектора- 
том». Дай в документ! зазначаеться: «...все населения ... [Украши] 
бщш та багап, ваши та старшини, пущаш та увесь народ -  пови- 
hhİ поважати... [Петра Дорошенка], виконувати bcİ його необхщш, 
norpiÖHİ рииення, дотримуватися традищйних порядгав75. Нехай... 
[Петро Дорошенко], п!сля цих численних звернень, з сов!стю, чес
но виконуе oöİuhhİ слова стосовно державних справ султанату. Хай 
не порущуе свою присягу, буде слухняний, дае швидко й бездоган- 
но.... Отож, на завершення ще скажу про необхщшсть повщомля- 
ти [Петром Дорошенком] м!й високий сильний трон [Висока Порта] 
про пода в землях держави [Украши]. Щоб про це знали та в!рили 
нашому ферману i дотримувалися його умов»76.

Отже, украшське посольство просило турецького султана 
вкотре надати Петров! Дорошенку гетьмансью повноваження та
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призначити його правителем Украши, засшдчивши це спещаль- 
ними атрибутами-ознаками надано! йому влади. На це турецький 
султан дав свою згоду. Виявлеш нами в розглянутому фрагмен- 
ri тексту факти вказують на результати neperoBöpİB посольства 
козацько-гетьманськсп Украши щодо отримання украшськими 
козаками протекторату Османсько'1 İMnepii, а еаме -  про neBHİ 
умови його отримання та виконання вщповщних зобов’язань.

Турецький султан Мехмед IV, який видав згаданий ферман77, 
проголосив: «...на початку мкяця мугаррама 1086 року77 написа- 
ний власноручно мною «Hatt-ı Hümâyûn»»79 та затверджений m oim  

тдписом [султана Мехмеда IV], який приносить щастя, про падан 
ия Йому [Петров! Дорошенку] повноважень володарювати трьома 
землями80 зпдно з чинним законодавством держави й про забез- 
печення всеб1чною тдтримкою»“1. Разом з цим листом турецький 
султан вщправив гетьманов1 Петру Дорошенку «санджак»82 та бу- 
!̂ аву. Привертае увагу заклик Мехмеда IV до Bcix украшських коза- 
kİb об’еднатися пщ одним прапором. Для того, щоб практично здш- 
;нити цей HaMİp, султан вщрядив до гетьмана Петра Дорошенка 
гвого повноважного представника разом з цистьма тисячами яни- 
4apİB. Вщповщш накази отримали Хал|ль-паша ,(в турецьких доку- 
ментах «Оборонець «Özî» / Özî Muhâfızı)83 i кримський
хан Сел1м Прай I. Зокрема в шшому лист1, що був надюланий до 
короля Pe4 İ Посполито! Яна III Собеського, турецький султан по- 
зщомляе про те, що Украша визнала османський протекторат, а 
гому b İh  вимагас не порушувати прав гетьмана8“. Отже, викла- 
цеш аргументи свщчать про остаточне р1шення турецького султа
на взяти украшського гетьмана Петра Дорошенка та його людей 
пщ св1й протекторат, а також про його настанову про об’еднання 
Укракни пщ одним прапором та про наказ вказаному гетьманов1 
не порушувати погоджених İ3 ним домовленостей щодо встанов- 
гення турецького протекторату над украшським козацтвом.

3 розглянутого apxİBH oro документа вйявляеться, що турецький 
;ултан безпосередньо свогм ферманом оголосив Петра Дорошенка 
гдиним володарем Украши, i тому b İh  сам забезпечував вщповщну 
адтримку ще!' справи. Прийняттю Високою Портою такого piıueH - 
ня, на нашу думку, посприяв авторитет украшського гетьмана, його 
/стшна дипломаття та вщновлення м^ждержавних вщносин за тра- 
аищею nacİB  гетьманування Богдана Хмельницького. Гетьман Петро 
Цорошенко завдяки власшй розумнш та виваженш зовшшн1й пол1- 
гищ зум1в згуртувати роздр1бнене козацтво шд своею булавою.

Украшський гетьман вкотре вщрядив до Стамбула свого пос- 
va Василя Лобойка, який висловив щиру подяку турецькому прави- 
гелю вщ İM e n i Петра Дорошенко за пщтримку i  передав прохання 
зсманському урядов! й надам сприяти зм]цненню Украпгсько! ко- 
зацько! держави, а також висловив клопотання про надання вщпо- 
вщних наказ1в кримському ханов1 та дншровському nami. Також, 
îk  зазначасться у вищезгаданому архшному документ!, украш - 
:ький посол повщомив про наступ apMİft: Московського царства та 
Peni Посполито! на украУнсью земл!85. Ця 1н4юрмашя пщтверджуе
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факт динашчного розвитку дипломатичних вщносин м1ж урядами 
козацько-гетьмансько! У краш и та Високо! Порти на умовах, визна- 
чених у вищезгаданому наказ1 турецького султана Мехмеда IV.

Шдсумовуючи дослщження османсько-турецьких рукопис- 
них документа İ3 застосуванням власно! методологи штерпретацц з 
приводу зовшшньополггично1Д1Яу\ьност1 гетьманаПетраДорошенка, 
варто зазначити, що основним джерелом вивчення поставлено! 
проблеми е документи переважно дипломатичного характеру, яю 
висвтлюють зносини, що фактично юнували м1ж Украшською ко- 
зацькою державою, Кримським ханством, Османською İMnepieıo, 
Кччю Посполитою та Московським царством86.

Для Грунтовншюго дослщження проблеми м!жнародних вщно
син i зовнштньо! пол1тики гетьмана Петра Дорошенка дуже важливо 
пщшти комплексно до опрацювання османсько-турецьких писемних 
джерел та юторюграфи, розглядаючи îx у тгсному зв’язку з шшими 
свщченнями, насамперед наявними у В1тчизняних джерелах87.

Поряд з цим, вважаемо за потр1бне зазначити, що сам факт 
урахування İHTepecİB козацько-гетьмансько! Украши в умо
вах Бучацького мирного договору дае нам пщставу не погодити- 
ся з висловленою польським дослщником Яном Рейхманом дум- 
кою про те, що в результа-п турецько-польсько! в!йни Украша пе- 
ретворилася на кра!ну, пщвладну Висогай Портт Вщомосгп, отри- 
маш нами з пам’яток османсько-турецько'1 писемносп, свщчать про 
те, що Османська İMnepia вважала козацько-гетьманську Украюу 
насамперед cboîm природним союзником у боротьб1 як проти Pe4i 
Посполито!, так i проти Московського царства. До того ж варто тут 
згадати, що перехщ укра!нського Под1лля пщ безпосередне управ- 
лшня уряду Високо! Порти став важливою подаею в cnpaBİ полггич- 
ного об’еднання украшських земель. Адже теля такого козацько- 
гетьманська Укра!на й укра!нське Подьчля стали складовими едино! 
адм1шстративно-пол1тично! системи, але вони мали рпний статус 
щодо центрально! влади Османсько! İMnepii. Таке становище стало 
передумовою майбутнього входження, з дозволу турецького султа
на, Под1лля безпосередньо до складу Укра!нсько! козацько! держави. 
Отже, ми виявили, що пщ час правляння гетьмана Петра Дорошенка 
перед козацько-гетьманською Украшою визначилася перспектива 
позбутися залежносгп вщ Pe4İ Посполито! та Московського царства i 
створити територ1ально об’еднану украшеьку державу.

Прим1тки:
1. BOA (General Directorate of State Archives of the Prime Ministry of the 

Republic ofTurkey Directorate of Ottoman Archives). -  İbnül-Emin Hariciye 
Vesikaları. -  Nu: 52, [Petro] Doroşenkoya verilen Hatmanlık Beratı; Derin 
F.Ç., Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi / Fahri Çetin Derin. -  
İstanbul, 1993. -  S. 315-317, 338. Також див.; ^  ‘̂ л?С -AA

2. Derin F.Ç. Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi / Fahri Çetin Derin // 
Yayınlanmamış Doktora Tezi. -  lstambul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. -  İstanbul, 1993. -  S. 316-317

3. Цей лист за даними названого лп-опису було написано у верееш 1671 
року (Derin F.Ç. Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi... -  S. 316-317).
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4. Sertoğlu M. Düzeltilmiş ve İlaveli İkinci Baskı / Mithat Sertoğlu, Osmanlı 
Tarih Lûğatı. -  İstanbul : Enderun Kitabevi, 1986. -  S. 258-259.

5. Р1зновид пишнсм прикраси верхнього головного убору. •
6. Y" û‘ ‘ ^ лгС ‘Or J- !VjJ ‘̂ =4^° ‘ ' Y ' r

УМ-
7. Derin F. Ç. -  aynı eser. -  S. 316-317.
8- 10ГТ j'ü*0 'V >J‘ > J j°  1 r A T

t l i . T l o

9. Derin F. Ç. -  aynı eser. -  S. 322-324.
Ю .Такий похщ apMÜ пщтримував обслуговуючий склад чисельшстю в 3 

thch4İ oci6, на який покладалося виртаення Bcix необхщних госпо- 
дарських питань. Про матер!альш умови та оргашзащю вшськово- 
го походу, в тому hhcaİ до Кам’янця-Под1льського в 1083 рош Пджри 
(1672/1673 pİK) див.: Mustafa M.N. XVII. Yüzyıl Sefer Menzillerinin 
Ekonomik Yönü ve Esnafın Katkısı / Mustafa Nuri Türkmen // Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 
Araştırmaları Dergisi. -  Cilt 22. -  Sayı 34. -  Ankara, 2003. -  S. 135-140.

11. Hacı A.E. (Târih-î Kameniçe) / Hacı Ali Efendi. -  Süleymnaiye 
Kütübhânesi, Lala İsmail Paşa Kitaplığı. -  Nu : 308 (1 b -136a). -  111a- 
111b, 112a-112b, 113a-114a; Hacı A.E. Târih-î Kameniçe (Tahlil ve 
Metin) / Hacı Ali Efendi // Hazırlayan: Ayşe Hande Can. -  Ankara : T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütübhaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,
2007. -  S. V, IX, X, XI; XXVIII [Ib-IVbj.

12. Ясси (Яси, Ящь; румунськ. laşi, угорськ. Jaszvasar -  Базар hcİb ) -  Mic- 
то над pİKOK) Бахлуем в Румунп, дентр noeixy Ясси; розташоване в 
твш чно-схщ ш й частиш крапчи.

13. Çabuk V. Köprülüler / Vahid Çabuk. -  İstanbul : Oğul Matbaası Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları: 870, 1988. -  S. 146; Derin F.Ç. -  aynı eser. -
S. 322-324.

14. Aktepe M.M. Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara / Münir Mehmet Aktepe // 
İslam Ansiklopedisi. Cilt 8. -  Eskişehir : Türkiye, Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi, 1997. -  S. 736-738.

15. Про це також див.: Uzunçarşılı İ.H. Osmanlı Tarihi, II. Selim ’in 
Tahta Çıkışından 1699 Kariofça Andlaşmasma Kadar / İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı. -  Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995. -  Cilt III, I . -  
Kısım, 5 Baskı. -  S. 422-423.

16. Çabuk V. -  aynı eser. -  S. 146.
17. №302. 1672,липня 10. Taöip пщСкибницями. Ушверсал Петра Дорошен- 

ка у Паволоцький полк з повщомленням про перемогу над польськими 
вШськами та над вШськом гетьмана Михайла Ханенка / / Уюверсали 
украгнських гетьматв вщ 1вана Виговського до 1вана Самойловича (1657- 
1668) / упорядкування: 1ван Бутич, В’ячеслав Ринсевич, 1гор Тесленко. -  
Пам’ятки icropiî Украши. НТШ. -  К. ; A b B İB , 2004. -  С. 433-434.

18. Uzunçarşılı İ. Н. -  aynı eser. -  Cilt III, 1. -  Kısım, 5 Baskı. -  S. 423.
19. Derin F. Ç. -  aym eser. -  S. 322-324.
20. Uzunçarşılı İ. H. -  aynı eser. -  Cilt III, 1. -  Kısım, 5 Baskı. -  S. 423.
21. Очевидно, йдеться про металев1 емносп.
22. Це назва в0'щ1в-вив!дувач1в, яю копали тунель до мюця перебування 

противника i встановлювали там вибухош пристро!'.
23. Uzunçarşılı İ. Н. -  aynı eser. -  Cilt III, 1. -  Kısım, 5 Baskı. -  S. 423.
24. Derin F. Ç. -  aynı eser. -  S. 338; Çabuk V. -  aynı eser. -  S. 148-149.
25. Очевидно, вони вщр1знялися потуж тстю  та конф1гуращею, а також 

способами IX застосування.
26. ‘с'г 'г ‘ ‘ ' T A T ‘ o**. 

14 i - 11 o
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27. Про турецьке правлшня в Кам’янщ-Подкьському див.: İnbaşı М 
Kameniç’de Türk İdaresi: (1672-1699) / Mehmet İnbaşı // Omelyan 
Pritsak Armağanı (A Tribute to Omeljan Pritsak) / editörler: Prof. Dr 
Mehmet Alpargu, Doç. Dr. Yücel Öztürk. -  Sakarya : Üniversitesi Yayım 
Nu: 5 i, Türkiye 2007 .- S .  627-649.

28. Denn F. Ç. Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi. -  İstanbul 1993. -  S. 338- 
340; Uzunçarşılı İ. H. -  aynı eser. -  Cilt III, 1. -  Kısım, 5 Basta. -  S. 424-425.

29. İslam Aıısklopedisi. -  İstanbul : M aarif Matbaası, 1942. -  Cilt VI. -  S. 901.
30. ‘° rT ^  A A 1 'VjJ‘ £Vj* ' 1 ,,л'1 1 ue 

t " i . t o
31.Dânişmend İ.H. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi / İsmail Hami 

Dânişmend. -  İstanbul : Türkiye Yayınevi, 1961. -  Cilt III. -  S. 441.
32. İbid.
33. Одна 3 областей, розташована на тв д ш  Османсько! İMnepiî, твш чна 

територ!я сучасног Сири.
34. Французькою мовою «Leopol», щеться про m İcto Льв ш .
35. Kantemir D. -  aynı geçen eser. -  Cilt 1 . - 2 .  Bası. -  S. 317-318.
36. Дукат (п-алдаськ. ducatus) -  золота монета, вперше викарбувана в 

1284 p. у Венецп. Починаючи з друго '1 чвертч XIV ст., дукати карбувалн 
в Угорщ ит, Австрп, Польвд. На укршнських землях дукати отримали 
назви «венешйсью», «yropcbKİ», «ttfcapcbKİ».

37. -r Г1 ' T ЛЛ ‘ оТ*'г ^  JvC ‘‘V 
fcVj* ‘ " ,лт

38. Про цей догов1р див.: туредький арх!вний документ про «Бучацький 
договф М1Ж Османською державою та Р1чЧю Посполитою» вщ 18 жов- 
тня 1672 року (Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan 18 ekim 
1672 tarihli Bucaş Antlaşması / Trakatat pokojaowy w Buczaczu 
pomiçdzy Imperium Osmanskîm a Polskaz 18 pazdziem ika 1672 roku) / 
Yolda Elçi (Osamnlı’dan günümüze Türk-Leh ilişkileri) / Poşet w Drodze 
(Stosunki Turecko-Polskie od czasôw osmanskich do dnia dzisiejsze 
go), T C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osamnlı Arşivi 
Daire Başkanlığı / Archiwum Glôwrie Akt Dawnych w Warszawie, Yay mu 
Hazırlayanlar / Przygotowanie publikacji: Numan Yekeler, Vahdettin 
Atik, Ahmet Ozkıhnç... / Dr. Hubert Wajs, Jaroslaw Zawadzki, Eugenia 
Szymczuk..., Yaym Nu : 133, İstanbul / Stambul, 2014. -  S. 164-171.

39. Derin F.Ç. Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi / Fahri Çetin Derin. - 
İstanbul 1993. -  S. 315-317, 338.

40. Листопад -  грудень 1672 pİK (за християнським календарем). Про про- 
хання замирення та укладання договору див.: Kantemir D. -  aynı geçen 
eser. -  Cilt 1. -  2. Bası. -  S. 317-318; Kolodziejczyk D. Ottoman-Polish 
Diplomatie Relations (15th-18th Centuıy): an annotated édition of ‘ahd- 
names and other dokuments / by Dariusz Kolodziejczyk. -  Leiden ; Boston ; 
Köln : Brill, 2000. -  S. İ46-148, 721.

41. Идеться про м. AbBİB (османсько-турецьк. «İlbav»),
42. Начальник служби з питань юстицн султанського палацу.
43. Uzunçarşılı İ. Н. -  aynı eser. -  Cilt III, 1. -  Kısım, 5 Baskı. -  S. 424-425; 

Uzunçarşılı İ. H. Osmanlı Tarihi XVI. / İsmail Hakkı Uzunçarşılı // Yüzyıl 
Ortalarından XVII. -  Yüzyıl Sonuna Kadar. -  Cilt III, 2. -  Kısım, 5 Baskı, 
Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995. -  185; Сень Д.В. Казачество 
Дона и Северно-Западиого Кавказа в отношениях с мусульманськими го- 
сударствами Причерноморья (вторая половина XVII в. -  начало XVIII в.) : 
монография / Дмитрий Владимирович Сень. -  Ростов-на-Дону : Изд-во 
ЮФУ, 2009. -  С. 62.

44. Reychman J. Historia Turcji / Jan Reychman // Rozdial «Wyprawy 
wijenne w  drugiej polowie XVII wieku». -  Wroclaw ; Warszawa ; Krakôw : 
Gdansk : Zaklad Narodowy imienia Ossolihskich, 1973. -  387 s.
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45. Ушверсали украшських гетьмашв вщ 1вана Виговського до 1вана 
Самойловича (1657-1687) / упорядкування: 1ван Бутич, В’ячеслав 
Ринсевич, 1горТесленко // Пам’ятки icTopiî Укра1ни. НТШ. -  К. : Льв1в, 
2004. -  С. 378-379.

46. За даними згаданого 1сторика Данишменда вказуеться сума в 220 тисяч 
золотими дукатами (Dânişmend 1. Н. -  adı gecen eser. -  Cilt Ш. -  S. 441).

47. 1 iypytu (в XV1I1 ст.) = 120 акче; ця грошова одиниця спочатку (XIV ст. 
в Туреччиш) мала вагу 1,154 гр. 90 % проби ср!бла; 100 rypyuıİB = 1 TL 
(турецька л1ра); 1 зодотий = 390 акче (могло бути й 420).

48.1деться про адмтютративно-територ!альн1 обласгп (див.: ApxiB коша 
ново!’ Запорозько'1 Cİ4İ: корпус документ1в: 1734-1775 рр. / упо- 
рядники : Псцова Аюбов Захар1вна, Автономов Денис Леошдович 
та İHiııi. -  Джерела з icTopii украднського козацтва. Cepito заснова- 
но 1992 р. -  1нститут украшсько! археографп та джерелознавста 
İM. М.С. Грушевського. -  Т. 1 .-Кш в, 1998. -  С. 12-13).

49. и"- tV-)* ' ’ т Ar ‘ 
fi l- .  Dânişmend İ. H. -  ayni gecen eser. -  Cilt III. -  S. 441-442; Derin 
F.Ç. -  aynı eser. -  S. 322-3.24, 238; Uzunçarşıh İ. H. -  aynı eser. -  Cilt Ш,
2. -  Kısım, 5 Baskı. -  S. 185; Çabuk V. -  aynı eser. -  S. 152-153.

50. t f a  (османсько-турецьк. «hârac») -  вид податку або данини, яку ви- 
плачували пepeмoжeнi держави, зокрема тдлеиа краши (Devellioğiu F. 
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat / Ferit Devellioğiu, Yayma Hazır
layan: Aydın Sami Güneyçal, 11. Baskı. -  Ankara : Aydın Kitabevi Yayınlan, 
1993. -  S. 326.). Сл1д зауважити, що згаданий шмецький дослщник за- 
значив про те, що результатом uıcî военно! кампанп стало укладан- 
ням Бучацького мирного договору, за яким Подмьський край Украш и 
був звмьнений i перейшов пщ безпосередшй контроль турецько'1 влади 
(Eickhoff E.V. Wien und die Osmanen, Umbruch in Südosteuropa 1645- 
1700 / Ekkehard Eickhoff. -  München, 1970. -  P, 287).

51. Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя i поли-ич- 
но5 д1яльнoctİ / Дмитро Дорошенко ; редактор Василь Омельченко. - 
Нью-Йорк : Видання Украшсько? вмьно} академн наук у США, 1985. -  
С. 403-408.

52. У poöoTİ Узунчаршили помилково вказаио 1074 pİK за календарем 
Пджри 3aMİcrrb 1084 року, що за християнським л1точисленням вщпо- 
вщае 1673 року.

53. Uzunçarşıh İ. Н. -  aynı eser. -  Cilt III, 1. -  Kısım, 5 Baskı. -  S. 425.
54. Ibid. -  S. 426.
55.1деться про Очатв.
56. Роки правлшня: 1673-1696.
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QesiaHCbKa İMnepin, yKpa'ma ma KpuM S cxidnoe6poneücbKİü zeonommımi

Nurl Kavak
(Eskisehir, The Republik o f Turkey)

THE CHYHYRYN CAMPAIGN IN THE CONTEXT 
OF THE BALANCE OF POWER IN EASTERN EUROPE

Introduction
The Tsardom of Russia followed a foreign policy designed to avoid 

direct confrontation with the Ottoman State directly for about three cen
turies1. The Russians established indirect relations with the Ottomans 
through the Crimean Khans. However, the Tsardom of Russia that 
gained strength since the 17th century began to threaten the stability 
of the region. Indeed, the Tsardom of Russia could win the Cossacks 
over and secured sovereignty over Ukraine, which ensured it an advan
tageous position for Eastern Europe’s sovereignty against Poland, the 
Ottoman State and the Crimean Khanate. With respect to the balance 
in Eastern Europe, this caused the Ukrainian lands to get out of the 
Ottoman-Polish conflict and move towards the axis of Russia.

Poland’s endless hostility to the Ottoman Empire in the field of 
Ukraine as well as its tough policies toward the Cossacks caused them 
to constantly ignore the intentions and wishes of Russia. However, when 
the fate of the region gradually moved away from the influence of the 
Ottoman Empire and was left to the initiative of Russia, Poland was too 
late2. In order to keep the northern territories and the Black Sea safe, the 
Ottoman Empire did not sit back and watch this policy of Russia and 
conducted two campaigns to capture the Chyhyryn Castle located at the 
extreme point of its northern borders. After the alliance of the buffer-zone 
Cossack Hetman with the Russians, a border was established for the first 
time and the Ottoman-Russian struggle turned into a hot conflict for the 
first time3. Therefore, the Chyhyryn Campaign has a large share in the 
reconstruction of the balance of power in Eastern Europe.

1. Path to the Chyhyryn Campaign

1.1. Attitudes o f the Cossacks
Ukrainian territories that were strategically important in Eastern 

Europe towards the mid-17lh century witnessed a great battle of con
trol. The main states directly interested in the region were the Ottoman 
Empire, Poland and Russia. The competition between them was sweeping 
the Cossacks that started to become a force in the region from one side 
to the other. The alliances established were broken off and the balance of 
power over Ukraine between the states had to change again and again.

The Cossacks began to threaten the Ottoman lands in the 
Vishnevetsky period for the first time4. The main reason for this was 
that Austria and Poland won round the Cossacks and the prob
lems in Moldavia and Wallachia gained continuity. The attacks of 
the Cossacks on merchant ships, especially those traveling on the 
Black Sea, began and continued to increase. This plunder led by the
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Zaporozhian Cossacks (Zaporog Kazakhs) and Registered Cossacks 
influenced especially commercial relations between the Ottomans and 
Russia as well as relations in other fields. Poland standing behind the 
Cossacks as well as Russia but not apparently is the only one to blame 
for this problem5. Kostka who, took the helm of the Cossacks after 
Vishnevetsky made his mark with his aggressive attitude in the Black 
Sea. Although Kostka was taken captive and subdued, the attacks 
continued to increase towards the Crimean Peninsula in the time of 
his successor Mikhailovich Rojinski. Especially the Cossack marines 
in Chaikas attacked almost all the spots along the Black Sea coast6.

The plundering activities along the Black Sea shore reached up to 
Istanbul and in 1623 the Cossack naval force consisting of about 150 
Chaikas, arrived at the Bosphorus Fortress and struck Yenikoy7. The 
Cossack forces retreated against resistance and shortly after, in 1625, 
they re-attacked all the harbors between Trabzon and Sinop with 300 
Chaikas and 5000 fighters. After the intervention of the Ottoman navy, 
the Cossacks were defeated and their leader Zaporozhian Cossack 
Hetman Aleksei Saffron was taken captive8. However, these Cossack 
attacks kept the Ottoman State busy for a long time both on land and 
at sea9. For the purpose of better understanding the effects of the at
tacks on Sinop, «the offer of Sinop mollah for the supply of a furnace 
in Sinop to produce cannon projectiles from broken and unused ones 
to be used in the castle and kalita (ships) was accepted in order to 
protect the Sinop Castle against the Cossacks bullfighting in the Black 
Sea»10. Due to the endless Cossack raids, the Ottoman State signed a 
treaty on January 9, 1630 through diplomatic initiatives with Polish 
Chief Hetman Konetspolskiy. In accordance with the treaty, Poland 
would stop the attacks with a hetman assigned to take the helm of 
the Cossacks. In turn, the Ottoman Empire would prevent Nogai and 
Crimean forces from attacking Poland11.

Registered Cossacks that allied with Poland began to separate po
litically and religiously from other Cossacks due to their affiliation with 
the Orthodox sect. They first retained the highest position in the hier
archy through the Kiev Afcademy fdunded in 1632 and paved the way 
for the formation of Ukrainian national consciousness. However, the 
Zaporozhian Cossacks fond of their freedom did not want to be involved 
in the mentioned hierarchy. Poland desired to take under full control 
the Cossacks acting together with the Crimean Khans for a long time 
and raided Ukraine. The Zaporozhian Cossacks helped the Registered 
Cossacks who got into a jam. Even though the Polish troops had an 
advantage, they came to an agreement and ended the problem as they 
did not want to lose the Cossacks due to the approaching Swedish 
threat. When the registered Cossacks wanted to use the treaty for their 
own interests, the Zaporozhian Cossacks rejected this and began to get 
closer to the Moscow administration upon this attitude of Poland. At 
this stage, they supported the Ottoman State and Hetman Khmelnytsky 
of the Crimean Khanate. However, this relationship had to end soor. 
due to the attitudes of the Crimean Khan. In fact, the Cossacks had to 
turn to Russia because they saw that the Ottoman patronage was not
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possible. Due to the pro-Russian attitude on the hand and the insis
tence of the Orthodox Cossacks on the other hand, Hetman Bohdan 
Khmelnytsky sent emissaries to Moscow in 1649 to tell they wanted to 
come under Russian rule12. This demand was first not warmly welcomed 
by the Russians because of the agreement they had signed with Poland. 
Although the Cossacks repeatedly responded to the attacks of Poland, 
they did achieve any kind of success as they hoped. Then, in order to 
receive Ottoman support, Hetman Bohdan Khmelnytsky sent emissar
ies to Istanbul to tell they wanted to ally; however, this alliance failed to 
produce the desired result and thus Khmelnytsky -got in contact with 
Moscow again13. This time Russia favored the demand for attachment 
to Russia conveyed by emissaries and the following year Russia sent 
an emissary to the Cossacks. As a result of the negotiations, a treaty of 
loyalty, namely undertaken the Treaty of Pereyaslav, was concluded in 
Pereyaslav14. Accordingly, the Tsardom of Russia achieved to take con
trol of such a large country as Ukraine and use such an effective warrior 
people as the Cossacks in its own interests.

Despite the peace established by the treaty signed with Russia in 
1634, Poland was surprised to see the signing of the Treaty of Pereyaslav 
as it did not even strengthen its borders because the region was se
cure. Indeed, the Russian armies entered the Polish territory with the 
Cossacks in May 1654. Also, Poland had to sue for peace in 1666 as 
the defeated party when it got in a jam upon the Swedish attack. Thus, 
in accordance with the Truce of Andrusovo signed in 1667 between 
two states, a part of Ukraine was left to the control of the Tsardom 
Russia and the other part to Poland15. The Ottoman Empire declared 
that it did not recognize this signed agreement because it ignored its 
ruling, and set a campaign to Poland together with Doroshenko, the 
Hetman of Right-Bank Ukraine. Thanks to the Ottoman support, 
Hetman Doroshenko getting a backup from the Ottoman Empire ex
panded his sovereignty over the Left-Bank Ukraine dominated by both 
Poland and Moscow (1668)16. However, after all these events, peace was 
never achieved in the region due to the objections of Russia and Poland. 
Then the Ottoman Empire setting a campaign together with Hetman 
Doroshenko to Kamyanets-Podilski conquered the castle and achieved 
a great success. As a result, the Treat)' of Buchach was signed with 
Poland seeking peace (October 18, 1672)17. The province of Podolia was 
ceded to the Ottoman Empire by the treaty.

When the Polish Parliament did not approve the treaty’ on the 
ground that some of the articles of the Treaty of Buchach was too heavy, 
the second campaign to Poland was raised. The Polish campaign that 
started on May 31, 1673 did not result in a very long and clear victory on 
both sides. Then both sides came to the table again. Thus, the treaty ar
ticles concerning the tax and two pulleys to be given by Poland were re
moved, the treaty of Buchach was revised with the Treaty of Zurawno18.

1.2. Doroshenko’s Uprising
In order to benefit from the competition between Cossacks Hetmans, 

the Ottoman State guarded Doroshenko and appointed him as a kind of 
flag officer to the Ukrainian lands taken from Poland19. As a result of the
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appointment of Hetman Doroshenko under the Ottoman rule, a buffer 
state was established. The Chyhyiyn Castle is located at the center of this 
strategic state. The Chyhyryn Castle is a difficult place to conquer in the 
middle of today’s Ukraine on the side of the Dnieper River20.

Russia that began to enter the region after the 20th century' was 
carried out raids around the Chyhyryn Castle and trying every pos
sible way to attract the Cossacks to its side. Hetman Doroshenko de
clared that he recognized the control of the Russian Tsar upon the fi
nancial support of the Russians when he began to feel uncomfortable 
due to the increased influence of the Ottoman Empire over Ukraine21, 
Hetman Doroshenko who completely broke his loyalty from the 
Ottoman Empire ceded the Chyhyryn Castle to the Russians22.

2. The First Chyhyryn Campaign
The Ottoman State immediately intervened and unseated 

Hetman Doroshenko and replaced him with Yuri Khmelnytsky23, 
the son of former Cossack Hetman, who was imprisoned at Yedikule 
Fortress in Istanbul24. After a short period of preparations, the new 
hetman set out to seize control. Also, 10.00 gold coins were sent to 
the Princes of Moldavia and Wallachia to ask for help. A war was also 
declared on Russia and Ibrahim Pasha, Seraskier of Silistra, was 
appointed as Serdar-ı Ekrem (the commander-in-chief with the high
est rank). By the imperial letter of the Ottoman Empire sent to the 
Crimean Khan Selim Giray Han, Şeytan (Satan) İbrahim Pasha was 
ordered to be involved in the campaign (March 3, 1677)25.

By the royal decree sent to Şeytan İbrahim Pasha, he was com
missioned to re-surrender the Chyhyryn Castle that was captured 
by the Russians when Hetman Doroshenko was replaced with Yuri 
Khmelnytsky. Şeytan Ibrahim Pasha, who gathered his troops for 
this purpose crossed the Danube in May 1677 and reached the re
gion called Eagle26. Towards the end of June when the Crimean forces 
under the command of Selim Giray arrived, the castle was besieged 
and fired by cannons. The Chyhyryn Castle was built on steep cliffs 
surrounded by marshes on three sides on the banks of the Tiasmyn 
River. In addition to its challenging geographical position, a very large 
Russian army commanded by General Romodanovsky, were deployed 
around the castle. Despite all the precautions taken and the under
ground holes dug on the walls of the castle through the siege, the 
desired result could not be achieved. Besides, Russian’s military and 
equipment augmentation to the castle was not blocked. On the 23rd 
day of the siege, Russian troops attacked the Ottoman forces to break 
the siege. Osman’a Even if the Ottoman soldiers resisted, they failed 
and suffered suffer heavy losses27. Şeytan Ibrahim Pasha then decided 
to retreat to Bender considering that the siege of the castle and the 
battle with the Russians could coexist28. The fact that the siege was 
abandoned in a short term without any success despite a long and 
costly campaign was met with great reaction in Istanbul and Şeytan 
Ibrahim Pasha was immediately imprisoned in Yedikule while the 
Crimean Khan Selim Giray was unseated and expelled to Rhodes29.
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3. The Second Chyhyryn Campaign
Before the Ottoman Empire got rid of the influence.of the defeat, 

the sultan ordered to begin preparations for a new, campaign he would 
personally lead. After Sultan Mehmet IV Mehmet leading the army 
arrived at Silistra on April 30, 1678, he handed over the command to 
Sadr-i Azam (Grand Vizier) Kara Mustafa Pasha from Merzifon30.

The Russians informed about the Ottoman army fortified the 
Qhyhyryn Castle with a great deal of troops and ammunition. They 
also sent a large army of approximately 200,000  troops to the re
gion31. Romodanovsky, the commander of the Russian army, de
ployed his troops in a position that was a three-hour distant away 
from the Chyhyryn Castle.

Sadr-i Azam Kara Mustafa Pasha from Merzifon was worried that 
there was not such a large army behind him while laying a siege to a 
well-equipped fortress but he was able to keep his temper and sent a 
force of 12,000 troops under the command of Governor of Aleppo Kara 
Mehmet Pasha and Crimean Khan Murat Giray with the intention of 
distracting the Russian army. The sent army succeeded in stopping 
the enemy for a while and this tactical thinking worked. However, de
spite all the constant augmentation, the Russian forces began to prog
ress, albeit at a slower rate, and Sadr-i Azam Kara Mustafa Pasha tried 
to save time by removing the bridges over the Tiasmyn River32. Despite 
all the measures taken, the Russians were able to bring augmentation, 
weapons and ammunition into the Castle across the Tiasmyn River 
by taking advantage of the darkness of the night33. During a time of 
despondency caused by the siege’s inability to produce a result, mi
ners were seen digging a hole to the castle34. Ottoman troops passed 
through this hole and eliminated some of the soldiers in the castle. A 
great majority jumped and drowned in the Tiasmyn River. On August 
21, 1678 the castle was completely captured35.

After a siege of about a month was successful, a decision was 
taken to advance towards the Russian army. However, the large 
number and effective deployment of the enemy did not allow a battle 
to be waged. In short, it was not possible to strike a death blow to the 
Russian army as hoped. Following the decision to retreat, the con
trol of the Chyhyryn Castle where 2000 soldiers were stationed was 
handed over to Hetman Chmielnicki.

Although Sadr-i Azam Kara Mustafa Pasha from Merzifon re
turned to Istanbul, he did not end the campaign and Kara Mehmet 
Pasha was appointed as Serdar-i Ekrem of the army that was de
ployed in Babadag36. After the Russians had received the intelligence 
that the Ottoman troops were on red alert, they asked for peace 
through the Crimean Khan Murat Giray as they well know that they 
would not cope with the Ottomans even if they were not defeated37.

4. The Treaty of Bakhchisarai
In 1679, the delegation of the Russian envoys arrived at the 

Crimean Khanate. The Ottoman State also granted full authority 
to the Crimean Khan Murat Giray to hold peace talks. After near
ly two years of negotiations, there was a consensus on an act of

Ос/нонська iMnepix, УкраУна т а  Крим в сх/днехвропейсьшй ге о п о тти ц i________
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seven articles (February, 11,- 1681)’4. Because the negotiations were 
held in Bakhchisarai, the capital of the Crimean Khanate, the peace 
treaty was referred to as the Treaty of Bakhchisarai. The parties to 
the treaty were the Ottoman State, the Crimean Khanate and the 
Tsardom of Russia. This was the first time that both a direct con
frontation with Russia took place on the battlefield and a treat was 
concluded. However, the fact that the treaty negotiations were held 
in Bakhchisarai instead of Istanbul may be seen as the continuation 
of an old habit of keeping the Crimean Khans responsible for thé 
relations with Russia. The Treaty of Bakhchisarai reads as follows*:
1. Peace was established as of January 1681. The treaty shall be 

valid for 20 years. The Dnieper River shall constitute the bor
der between the two states. The annual tax paid to the Crimean 
Khanate shall be maintained and the unpaid three-year amount 
shall be paid in a lump sum.

2. Kiev and five palankas shall be ceded to Russia and the Ottoman 
Empire and the Crimea Khanate shall not build a fortress be
tween the Dnieper River and Aksu River.

3. The Tatars shall graze their animals on both sides of the Dnieper 
River and the Cossacks shall fish along the Dnieper and go into 
the Black Sea for salt.

4. Refugees shall not be accepted.
5. The Zaporozhian Cossacks shall be subject to the Russian Tsar.
6 . Tsar’s titles shall be written in full.
7. Ottoman Sultan and Crimean Khan shall not help Tsar’s enemies.

The peace treaty sent to the Ottoman State was approved as it 
was, except Article 5 on the Zaporozhian Cossacks.

Conclusion
In the meeting held on August 31, 1678 at the headquarters, 

Sadrı Azam Kara Mustafa Pasha from Merzifon hinted that the situ
ation was not very bright while stating that an important goal was 
achieved by the cession of the Chyhyiyn Castle although the Russian 
army could not be defeated. Indeed, the Ottoman troops rather the 
Russian troops were much more worn-out and it was almost impos
sible to destroy the Russian army deployed in position. The Cossacks 
also plundered the surrounding settlements and thus it was getting 
difficult to provide food and other logistical supplies.

Despite all the negativities, the fact that Russia did not want to 
continue the battle with the Ottoman State enabled the campaign 
to be relatively successful. However, the takeover of only one castle 
located at the extreme point in return for pre-and post-war losses 
raised the issue of whether or not the campaign should be neces
sary. It was also described as an unnecessary campaign for a castle 
that was seized only for a short period of eight years. The negative 
moral motivation it caused among soldier slea to serious problems in 
the future. However, in а positive sense, the Ottoman State realized 
the future Russian threat and found a chance of making a tactical 
observation about what would be encountered in the future thanks 
to both Chyhyryn campaigns.
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Yücel ôztürk
(Adapazan, The Republik o f  Turkey)

LOGISTICS AND DIPLOMATIC PILLARS 
OF EASTERN EUROPEAN TURKISH GEOPOLYTICAL SYSTEM: 

CASE OF KAMANIÇE EXPEDITIONS (1&80-168f)

Based on the analysis of the relationship between states and 
geography, the conceptual understanding of geopolitics emphasizes 
that states have boundaries, capitals, transportation and communi
cation lines, and consciousness. Being in constant competition and 
struggle, states increase their power through population movement, 
economic development, land use, and processing and distribution 
of natural resources. Also defined as political geography, geopolitics 
can be interpreted as the political, military, commercial and financial 
organization of physical environment through human resources'.

The Bosphorus, Aegean, Black Sea and Balkans came under the 
rule of the Ottoman Empire with the conquest of Istanbul by Mehmet 11, 
which can be considered one of the historical turning points in Eastern 
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European geopolitics. After the unification of Anatolia, the Balkans and 
the Black Sea by Mehmet II, the Ottomans seized the opportunity to 
take part in the geopolitical systems of the Dnieper and Dniester basins, 
the Caucasus, the Mediterranean, the Red Sea, the Gulf of Basra and 
the Indian Ocean. Eastern European geopolitics was mostly shaped by 
the Ottoman Empire and the Kingdom of Poland until Moscow began to 
exert its authority in the late seventeenth century. The Austrian Empire 
enjoyed a partial degree of power in Eastern Europe. The physical geog
raphy elements which played a key role in Eastern European geopolitics 
of the Ottoman Empire in its struggle for geopolitical superiority against 
the Polish, in general, were the cities of the Rumeli Province in the 
south of the Danube, states of Moldavia (Bogdan), Wallachia (Eflak) and 
Transylvania (Erdel) in the north of the Danube, ports and piers on the 
Black Sea coast line extending from the Bosphorus to the Crimea, and 
river transportation networks formed by the Danube (Tuna), Dniester 
(Turla), Dnieper (Özü) and reaches joining them.

The Ukrainian Cossacks and the Crimean Khanate were un
der the suzerainty of Poland and the Ottoman Empire, respectively. 
These two vassal states played a key role in the power struggle be
tween Poland and the Ottoman Empire. It is observed that both the 
Ukrainian Cossacks and the Crimean Khanate had always their own 
internal political agenda despite their vassal status.

As main sources of economic wealth and military success, 
transportation and shipping were as important in the past as it is 
today. The achievements of the Ottoman army largely depended on 
well-functioning organizations of food and munition supplycarried 
out by such structures as Menzil and Sürsat2. The Ottoman Empire 
was able to maintain its position as a great power as long as these 
organizations functioned well. Today, the term logistics refers to all of 
these activities. Logistics can be defined, in a few words, as the orga
nization of transportation and distribution of goods or living things3.

The Ottoman logistics system in the Balkans and Anatolia was 
organized into three arms; Right, Middle and Left. It would not be 
wrong to define the physical elements of Eastern European geopoli
tics of the Ottomans as the organization of the Rumelian Right Arm 
logistics. The Right Arm constituted the Ottoman Empire’s great lo
gistics network stretching from the Black Sea coasts to Kamaniçe in 
Poland, and including the river networks and cities on the eastern 
shore of Rumeli, also known as the Ottoman Balkan4.

Ottoman geopolitics consisted of an excellent synthesis of pro
portional distribution and coordination of logistics centers, and hu
man and natural elements. This logistics network was naturally and 
spontaneously made up of balanced distribution and harmony of 
land, river and sea elements5.

The Ottoman East European logistics centers are addressed be
low in detail.

The Black Sea Yalis (Coasts)
Separated from the western and eastern banks of the Bosphorus; 

all Black Sea coast constituted, in a broad sense, the Black Sea Yalis 
as it was called during the Ottoman period6. Of all the coastal ar
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eas extending from the Istanbul Bosphorus eastward to Batum and 
coastal regions from the Istanbul Bosphorus westward and north
westward, the Black Sea Yaks were the most active one. The term 
«Black Sea Yalıs» which is frequently encountered in Ottoman docu
ments, referred to a formal and administrative structure embodying 
the ports, fortresses and piers around the Black Sea.

Some of the cities and fortresses included in the administra
tive area of the institutional structure that emerged as a very active 
provincial organization under the administration of a Yalı Agha in 
the Ottoman logistics organization were Burgas (Burgaz), Constanta 
(Köstence), Varna, Balchik (Balçık); Kilia (Kili) located at the mouth 
of the Danube River Bilhorod or CetateaAlba (Akkirman) located at 
the western mouth of the Dniester; Odessa (Hocabey) located in the 
east of the Dniester, in the west of the Bug (Buğ) and in the Black Sea 
coast; Ochakiv (Özü)7 located at the western mouth of the Dnieper; 
and Kılburun, Bahçesaray, Caffa (Kefe), Kere (Kerş), Taman and Azov 
(Azak) fortresses at the eastern mouth of the Dnieper8.

This administrative structure was protected by a military class 
of kalyatas {small galleys) and kadirgas (galleys) equipped with sol
diers and ammunition under the command of a reis (chief, captain)9.

Yalı towns and fortresses did not consist only of these. Many towns 
and fortresses built on the Danube, Dniester, Bug and Dnieper deltas 
made up the Ottoman Empire’s second yalı belt which was in integra
tion with the Black Sea yalı towns10. Having also constituted the river 
transportation networks, these yalı towns made up the logistics net
works stretching from the Black Sea to the Balkans and the Baltic11.

The Danube Yaks
The Danube was the border line separating the Ottoman Bulgaria 

and present-day Romania, To the south of this line were the cities of 
Bulgaria, Serbia and Hungary which were under the direct rule and 
miri arazi (state land) status of the Ottoman Empire. Bulgaria under 
Ottoman rule was considered Darul Islam (the Abode of Islam) while 
the north of the Danube was considered Darul Harp (the Abode of War). 
These lands were in the hands of such principalities as Wallachia and 
Moldavia which had the status of voivodship. They were held under the 
indirect rule of and protected under certain obligations by the Ottoman 
Empire. There was a difference in the governance structures between 
the south and the north of the Danube. For the south, the Ottoman 
central government issued ordinances to kadis, naibs (deputies), town 
administrators, vilayet ayans (local notables), kethüda yen (lieutenant), 
yeniçeri serdarı (commander of Janissaries), yeniçeri zabiti (Janissaries 
officer) and yalı agha (master) of towns and fortresses, who carried out 
the organization and coordination of the logistics administration of the 
Ottoman Empire12. For the center -  provincial coordinated organiza
tions of the north, the Ottoman central government addressed only to 
the Voivods of the Wallachian and Moldavian principalities, who had the 
initiative to carry out all necessary actions ift all administrative units 
under their command and take measures as they saw fit. The Ottoman 
timar system was not implemented in the Voivodships.
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According to the data we collected from historical materials, the 
network of the Danube yalis consisted of two interconnected logistics 
clusters; Vidin -  Galati (Galats, Kalas) and Galati -  Kilia. The under
standing of logistics clusters is an advanced field of study involving 
storage, distribution, terminal centers; inland ports and logistics 
centers, each consisting of different fields of expertise13. This concept 
can easily be applied to the Ottoman Empire14.

Vidin -  Galati Logistics Cluster
The Danube River serves as a border separating the regions under 

direct Ottoman rule from Wallachia. Vidin, Nikopol (Nigbolu), Svishtov 
(Zi§tovi), Ruse (Ruscuk), Yergdgu (Giorgiu)15, Silistra (Silistre), Har§ova 
(Hirsova), Macin (Magin), Braila (Ibrail)16 and Galati established on the 
southern shores of the Danube River made up a «logistics cluster» as 
the term «logistics* is used today17. The Siret River joins the Danube 
from the eastern end of this logistics cluster. The west-east axis of the 
Danube and north-south axis of the Siret were critical to the logistics 
cluster in question. Located close to the intersection of the west-east 
axis and the Danube, Galati was the most active external customs cen
ter of the Ottomans in Eastern Europe18. Using the Galati customs, 
the Ottoman Empire was controlling and levying taxes on goods and 
commodities shipped along the trade route from the European-Balkan 
countries to the Black Sea via the Danube and along the trade route 
from the Baltic Basin to the south via the Siret. Another factor playing 
a role in the growing geopolitical importance of the Danube was the 
Prut River running from the north and joining the Danube from a good 
distance off to the east of where the Siret joins the Danube. The Prut 
River was the life blood of the logistics route extending to Khotin (Hotini 
and Kamianets-Podilski (Kamanige). Both consumer goods and military 
equipment were shipped from there. The whole commercial flow of the 
Pmt basin was included in the Danube system to the east of Galati and 
therefore, the exit gate of this basin was the Kilia Customs19, which, we 
think, was the only location where goods from the North were taxed. 
Since goods coming through the Danube and Siret were cleared through 
the Galats customs, they were not subject to customs duty again.

It can be assumed that it became difficult to control the region 
due to the geographical features of the islands within the Danube. 
Although Braila and Galati were located in the north of the Danube, 
the Ottoman Empire did not hand them over to Wallachia. Not only 
the security problems but also the attempt to maintain the control 
of the economic-commercial dynamism represented by the Danube 
played an important role in this decision.

Galati -  Kilia Logistics Cluster
The Danube curves sharply south from Giurgiulesti in the east of 

Galati and flows towards the Black Sea. This zone forms an independent 
geographical area. Including Isaccea (isakgi), Tulcea (Tulca) and Izmail 
(Ismail), this area can be referred to as a logistics cluster. As stated before, 
Kilia was also an independent customs base where shipments to the east 
and north from the Black Sea were included in the river system20.
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Isaccea (İsakçı) -  Kamianets-Podilski ( Kamaniçe) Logistics Cluster

Relations between the Ottomans and Ukraine were extensive. 
It would be unthinkable for a great power not to be interested in 
a geography which was the key to the power of Eastern Europe. 
From a geopolitical perspective, the struggle between Poland and the 
Ottomans stemmed from the fact that both states wished to exercise 
sovereignty over Romania and Ukraine. The addition of Moscow to 
this equation and its success changed the fate of Eastern Europe.

The Ottomans implemented their geostrategic and logistics 
plans on Ukraine through a number of lines. One of them was the 
line that followed the Danube over İsakçı (Isaccea) and then followed 
the Prut River from where it joins the Danube and extends as far as 
Kamianets-Podilski. laş (Yaş) and Khotin (Hotin) were the basic secu
rity centers on this line. These fortresses were taken into account for 
the protection of Kamianets-Podilski. This was the most active trade 
line between the Ottomans and the northern world. Traders between 
Poland and Turkey mostly used this route21.

The other line constituting the Kamianets-Podilski logistics 
was the roads that led to the north from Bilhorod (Akkirman) on the 
west side of the mouth of the Dniester River, from Odessa (Hocabey) 
on the eastern side and from Bender. Other important elements of 
this line were the Ochakiv (Özü) and Kilburun fortresses built on 
the Bug -  Dnieper mouth by the Ottomans. Many more fortresses 
built on the Dnieper were the base for the Ottomans to apply their 
geostrategies on Ukraine. The Dogan Fortress on the Dnieper River 
was the furthest base from the Ottoman Empire22. This fortress was 
used to control the Zaporoghian Cossacks and their off-and-on ally, 
Moscow. After the expedition, the fate of Chyhyryn (Çehrin) remained 
controversial and it continued to be the center of Doroshenko.

Tulca (Tulcea) -  Sofia -  Filibe Logistics Cluster
We think that the towns scattered among the ports and fortresses 

built on the Black Sea and Danube coasts constituted an independent 
logistics cluster. With a river on one side and a sea on the other, this line 
was starting from Tulcea and stretching from east to w'est. Therefore, it 
was a rich logistics that contained the elements of land, river and sea lo
gistics. Starting from Tulcea and Babadağ (Babadağı) near the Danube 
on the east end, this area was located on a line extending westward. 
This area occupied a narrow tongue of land between the lower course 
of the Danube and the Black Sea. There were, however, no historical 
records of logistics base built in the area as the bases on the Danube 
and Black Sea coasts were sufficient. The logistics base cluster was 
becoming richer in the part set by the inland extent.

There was an interesting logistics cluster consisting of Provadi 
(Perevadi), Novibazar (Yenibazar), Şumen (Şumnu), Tirgovişte 
(Eskicuma) and Razgrad (Hezargrad) along a line with Varna in the 
south and Ruse (Rusçuk) in the north. Burgas, Aydos, Karnobad 
(Karinabad), Yambol (Yambolu), Timovo (Timova), Oryahovitsa
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(Rahova), .Lovech (Lofga), Pleven (Plevne), Kazanlik (Ktzanhk), Polovdiv 
(Filibe) and Sofia located on the Black Sea coast and in the west of this 
cluster completed this line. The Right Arm continued to this point 
after which the Middle Arm and the Left Arm started, respectively’ 
The Middle Arm traveled west through the southwestern Bulgaria and 
Serbia, and to its south lay the famous Via Ignatia (Left Arm).

Some other places included in the historical records are Pojega 
on the border of Montenegro, Bersuma? (Bersin?), which we think 
were located in Bulgaria, Skopje (Uskiip) in Macedonia, Tomarlik and 
Parkalaniye, the names of which we are not sure how to pronounce 
and Hacioglu Bazari which we often encountered in the historical 
records but failed to locate on the map23.
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Osmanli Eastern Europe and Black Sea Logistics Map34

Map. 1. Historical Records Regarding 
Multi-Purpose Coordination o f  Logistics Networks 

We tned to make a map-based explanation of the logistics cen
ters addressed in the historical records above. We did not include 
all the place names given in more detail in documents called menzil 
defterleri25. We only included the ones which we were able to locate 
on the map. We analyzed the logistic activities carried out through 
these centers based on the information obtained from the archival 
records. The analysis indicates that the Ottoman logistics concen
trated on transporting military personnel, messengers, provisions 
and ammunition, and on constructing fortresses and bridges. As the 
last two of these logistics elements were beyond the scope of this 
study, they were not included in the analysis.
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Transportation of Military Personnel and Messengers

The documents we use here are those drafted and sent by the 
Imperial Council (Divan-i Humayun). Divan-i Humayun records we 
fjrst addressed are the ordinances sent to civilian and military of- 
f;dals such as kadis, commanders of Janissaries (yeniçeri serdarı) 
and agents (iş erleri).

The ordinance that started with the title «ordinance addressed 
to kal‘a dizdars (wardens of castle) and ocak aghas (janissaries’ com
manders) located on the road from Bender to the Crimean Khan, and 
to the Bosnian governor, Ahmed Pasha, ...» shows that a wide hin
terland was involved in the preparation of the Kamianets Podilski ex
pedition. The fact that the Crimean Khan and the Bosnian Province 
were directly addressed shows that all the administrative units sub
ject to the Crimean Khanate and all kal‘a dizdars and ocak aghas on 
the line extending from Istanbul to Bosnia played a certain role in 
the Kamianets-Podilski expedition. With this ordinance, the Divan -1 
Humayun states that two men have been sent for an important task, 
and demand that they be provided with all kinds of assistance in 
case they enter any administrative domain addressed26.

In the meantime, the flow of information between Istanbul and the 
army that had reached Kamianets- Podilski continued unceasingly. Using 
the logistics systems, messengers and senior officials were being sent to 
Kamianets-Podilski. Logistics services between Bilhorod (Akkirman) and 
Kamianets-Podilski were being carried out by kadis and agents. The or
dinance stipulated that Ishak Efendi, who were to go from Bilhorod to 
Orduy-i Humayun near Kamianets Podilski, be provided with horses on 
his way for his timely and safe arrival at his destination27.

An Imperial ordinance was issued for the dispatch of the 51. 
Company to Babadağ. The Imperial ordinance was about the supply 
of 25 carriages by the Janissary agha, Mustafa Agha, for the trans
portation of ponchos and leather bags that would be needed at the 
piers where the 51. Company was to enter on their way from Istanbul 
to Babadağ. The central government issued ordinances to the pro
vinces for the execution of these services at the request of the army28.

This ordinance clearly shows the Ottoman Empire dispatched 
troops from Istanbul to Babadağı via the Black Sea yalis and then to 
Kamianets Podilski. Additional transport services would be needed in 
case the troops were to change ships at the piers and these services 
would have to be delivered by local city authorities.

Following the Burgas-Varna-Kilia line, these troops would pro
bably enter the river line following the Danube and then fulfil their 
needs in the Isaccea -  Kamianets Podilski logistics cluster before 
they arrived at their destination.

The logistics support of the 51. Company after Babadagi would be 
different from that of the inhabitants we define as living under the direct 
rule. The large land between the points where the Danube and Dniester 
rivers join the Black Sea was inhabited by the Tatar population, the 
remainder of Golden Horde State (AltinordU). Besarabia was located on 
Moldavian territory between the Dobruca and folia -  Bender fortresses
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right in the west öf where the Danube flows into the Black Sea. The 
population of Besarabia was composed entirely of Tatars. The east of 
the Dniester was, on the other hand, inhabited by Yedisan Nogays.

The following ordinance is the continuation of the preceding 
ordinance and gives details about the logistics applied on the line 
extending from Babadagi to Isaccea and then to Kamianets Podilski.

The ordinance that started as «this is an ordinance issued to 
Yalı Agha and Tatar kurras (villages) and officers from Bender to 
Isaccea...» shows that the Ottoman Empire directly addressed not 
only Yah Agha, an Ottoman official, but also the officers of Tatar vil
lagers. Including east-west as well as south-north logistics, this or
dinance demanded that Tatar villagers assist in the fulfillment of of- 
tused and vital services of messengers between Bender and Isaccea. 
They were asked to provide menzil horses for the messengers.

The content of the ordinance indicates that the Tatar villages did not 
execute the previously issued ordinance regarding menzil services and 
therefore, a new ordinance had to be issued. The ordinance also shows 
that messengers played a vital role in maintaining the constant flow of 
information between Istanbul and the army but that the Tatar villages 
failed to fulfill the tasks assigned to them as they exceeded their capacity. 
The ultimate conclusion is that there were disruptions in logistics activi
ties on the Kamianets Podilski line29. The ordinance in question also gives 
the names of the Tatar villages that were put in charge of menzil services.

The ordinance in question reveals that one of the most important 
pillars of the military operations of the Ottoman administration was Yalı 
Agha in the Isaccea -  Kamianets Podilski line on the macro scale and 
villagers residing between Bender and Isaccea on the micro scale. It is 
evident that Yalı Agaligi (Coast Squirarchy) was a basic structure in the 
logistic services related to the Kilia, Bilhorod, Ochakiv and Kilburun 
castles established on the coastal part extending from the west to the 
east of the Black Sea and in river mouths, and Crimean coasts30.

Another ordinance issued by the Divan-i Humayun which starts as 
«this is an ordinance issued to the Yalı Agha...» indicates that Yalı Agha 
was the most important structure that established the administrative 
tie between Tatar -  Nogay communities and the Ottoman central gov
ernment. The ordinance shows that the Ottoman army was in need of a 
large number of soldiers during the Kamianets Podilski expedition and 
supplied some of them from Tatar-Nogay mirzas. The Tatar Company 
and Nogay mirzas under the control of Yalı Agha were responsible for 
supplying a certain number of troops to the Ottoman army for every ex
pedition, which was 12.000 for the Kamianets Podilski expedition. These 
communities sent an insignificant number of troops for the Kamianets 
Podilski expedition despite the ordinance issued to them. Holding Yalı 
Agha accountable for this, the Ottoman central government officially 
reprimanded him and ordered him to fulfill the task completely35.

Another function of the Tatar population was to serve the 
Ottoman Empire in its policies on Ukraine. A Yalı Agha, Tamas, was 
given orders to collect and send 1,500 elected troops to serve in the 
protection and security of Ukraine, along with the Ukrainian Cossack
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Commander, Görgi İhmilnicki. With a one-month’s provisions, Yah 
Agha sent 1,500 troops under the command of a mirza, who proved 
himself in the struggle for his country and Islam32.

We did not encounter any records in the documents which would 
indicate Wallachia’s role in the dispatching of troops and messengers on 
the Kamianets Podilski route. It can also be stated that Moldavia did not 
play much role in these logistics activities. The only ordinance issued 
to the Voivode of Moldavia demanded that the çorbacı (commander of a 
company in Ottoman central army) of dergâh-ı muallâ (Ottoman Palace), 
Ismail, who was sent to Kamianets Podilski from Orduy-i Humayun, be 
provided with accommodation and safe arrival at Kamianets Podilski33.

Organization of Provisions (Zahire)

The most important dimension of the organizations of the 
Kamianets Podilski expedition was the supply and transportation of 
provisions. They mostly reached Isaccea and Kilia on the Danube, 
and Bilhorod on the Dniester, and were stored in warehouses and 
sent away in times of need.

The Divan-iHumayun issued an ordinance to Darabani (?) kadi 
and officers of Tatar villages, which were appendages to Darabani. 
The subject of the ordinance was the transportation of provisionsto 
the Polish front line. The ordinance indicates that some of the provi
sions needed by the army in the Kamianets Podilski expedition was 
protected in Kilia warehouses by the Kili nazır (custodian).

On these dates when the army prepared for the Poland expedi
tion, an ordinance was issued which stipulated that 2150 bushels 
of barley be transported to the Bender Fortress. However, the Kilia 
nazır reported to the center that the first ordinance was not fulfilled 
and, therefore, a second ordinance was issued.

This ordinance shows that Kilia was an important warehouse 
for the Ottomans. These provisions were transported to various di
rections in times of need. Local Tatar people were responsible for the 
transportation of provisions. It would not be wrong to state that Tatar 
people was the most important element of East European Ottoman 
logistics. The organization of village people and officers was assigned 
to the Ottoman kadi, who was the main organ coordinating the steps 
of all this logistics organization. The transfer of provisions kept in 
Kilia to Bender reveals the importance of Bender as a logistics base34.

As stated before, Bilhorod was one of the bases of transportation 
carried out from the Black Sea coasts to the north. The ordinance ad
dressing the kadi, lieutenant, commander of Janissaries and agents 
of Bilhorod demanded immediate transportation of provisions from 
Bilhorod to Bender. It was again the kadi who was responsible for the 
coordination between the provincial organizations involved in the trans
portation of provisions. We can state that both Yalı Agha within the 
Tatar population and kadi serving in sanjaks and districts, which are 
directly subject to the Ottomans, had similar functions in this sense.

This ordinance also emphasizes that those issued previously 
were not fulfilled and that the provisions that were supposed to be
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transferred to Bender were not there. Ultimately, the ordinance re
minds of the importance of the transport in question and demands 
that it be carried out as soon as possible35.

The local mediators of the organization of provisions were the kadi, 
lieutenant, commander of Janissaries and agents, who were in contact 
with local people and responsible for establishing and regulating all kinds 
of relations between them and the state. The state delivered its demands 
regarding logistics to these local forces, which took precautions depen
ding on the nature of the demands. One pillar of the organization of pro
visions was the mübaşir (bailiff), who was in charge of buying provisions 
in the presence of the kadi and other local authorities, transferring them 
with the help of provincial authorities and delivering them to officials.

Included in the Danube Yalı system and regarded as the backbone 
of the provision supply organization of the Ottoman Empire, Braila, 
Isaccea, Kilia, Izmail piers were carrying out the transportation of provi
sions for expeditions. However, their main duty was, actually, to supply 
provisions for Istanbul. The most important of the piers in question was 
definitely Isaccea, which was located on the Danube coast, and yet had 
the characteristics of a hinterland36. As the most important logistics 
center of transportation from north to south and from west to east, 
Isaccea opened out to the north through the Danube with a bridge. The 
Isaccea Bridge was constantly watched and protected by guards. The 
then guard of the Isaccea Bridge, Ahmed Bey, was asked to send two 
and a half million kilos of barley to Istanbul. Carrying out the orders, 
Ahmed Bey sent the barley as soon as possible by organizing and loa
ding the vessels at the Braila, Isaccea, Izmail and Kilia piers37.

Ahmet Bey was concerned only with the administrative autho
rity and security dimension of the grain shipping. The kadi-centered 
local organization was responsible for the supply of carriages and 
carters, and for the transport from warehouses to vessels. For this 
purpose, a separate ordinance was issued addressing to Isaccea kadi, 
administrator, commander of Janissaries and köprü çavuşu (bridge 
sergeant) for the transportation of the grain from warehouses to ves
sels. The task of the central and local authorities was to find a suf
ficient number of carriages and carters to carry out the transport38.

We do not know what was going on in Istanbul those days, but 
it is interesting that provisions were transported from the Danube to 
Istanbul at a critical time when the first and second Kamianets Podilski 
expeditions were carried out consecutively. Supply of provisions to 
Istanbul might have been hindered by the fact that they were stored in 
the Isaccea warehouses for war. It seems that the provisions of Istanbul 
were supplied from those intended to be used for the expedition.

The task of transporting the provisions to Istanbul took a dif
ferent turn at the final stage. All the elements of the logistics cluster 
were mobilized to transport one hundred thousand kiles of barley 
in the Isaccea warehouses and, probably it had already been trans
ferred to a certain distance. However, the transportation order was 
changed at the final stage and the new ordinance demanded that half 
of the barley be sent back to Isakçı and the other half to Istanbul.
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The ordinance addressing the kadis, lieutenants, commanders 
of Janissaries and agents of Braila, Babadağ, Macin and Tulcea sti
pulated that half of the barley, which were kept in the Isaccea ware
houses and ordered to be sent to Istanbul by vessels, be sent back 
to Isaccea district by carriages and the other half be transported to 
Babadağ, Macin and Tulcea districts.

A total of 60 carriages (20 from Braila, 30 from Babadağ, 5 from 
Macin and 5 from Tulcea) were required for the transport. It was re
quested that the carriages be immediately dispatched to Isaccea and 
the barley in the warehouses be transferred by vessels39.

In addition to the ordinance which we believe was related to the 
organization of logistics between Kilia and Isaccea, Divan-I Humayun 
issued a more comprehensive ordinance concerning the transporta
tion organization between Kilia and Istanbul. This ordinance con
sisted of two parts. The first part addressed the kadis of Kilia, Izmail 
Gecidi, Tulcea, Isaccea, Tomarlik, Galati and Braila while the second 
part addressed the administrators of Izmail and Isaccea, custodians 
of Kilia and Braila, bailee of Tulcea, Janissary sergeant in Galati and 
officers of Parkalaniye? and Tomarlik.

The addressees of the ordinance were; a senior military officer ap
pointed for the military guard duty, a kadi who is in charge of carrying 
out all kinds of property, judicial, legal, financial affairs in the district 
and an administrator who is, apparently, subject to the coordination 
of the kadi, a custodian who is responsible for financial affairs, a bailee 
who is in charge of financial and civil affairs, a janissary sergeant who 
is responsible to the center and officers under his command.

Divan-i Humayun transferred the barley to Istanbul by using 
these central and provincial organs. All the officials addressed in the 
ordinance were in charge of the transfer of the barley in their own 
duty areas. They were ordered to mobilize all vessel-owner captains 
operating in their territories to serve in the transport of the barley40.

There are two more ordinances issued by the Divan-i Humayun 
regarding the transport of the provisions in question. One of them is 
about the supply and loading of the vessels to transport the provisions 
from Kilia to Istanbul while the other one is about the coordination of 
the logistics elements on the Kilia-Istanbul line during the course of 
the transportation. By evaluating these, we will have addressed all the 
logistics dimensions of the transport to Istanbul via the Danube.

Having been addressed to the kadis, lieutenants, commanders 
3f Janissaries, administrators, officers and pier emirs of the districts 
located between Isaccea and Kilia along the Danube coast, the first 
Divan record contained details about the vessels to carry the grain. 
The grain in Babadağı would be loaded on to 10 vessels accompanied 
oy two Dergah-i Mualla Yeniçeri Odas (100 Janissaries). Two more 
vessels would be provided for the Janissaries. A bailiff appointed 
rom the center would coordinate the supply and loading of the ves
sels. The navi fees of the rented vessels would be given in Istanbul. 
The duty of the provincial elements was to assist the bailiff in any 
situation necessary. We think that the duty of the Janissaries was 
imited to securing the logistics line41.
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The second of the Divan record was written to warn the logistic 
elements on the Kilia -  Istanbul line. Addressing the kadis and com
manders of Janissaries serving at the piers located in the Anatolian 
side, the ordinance demanded that the two Dergah -  ı Ali Yeniçerileri 
Odas be seen off and their needs be met at every pier they dock at.

The transport and loading of ammunition of the two Odas of janis
saries were a separate organization. Apart from Janissary Odas, there 
were also janissary ortas, each of which consisted of 100 soldiers. 
Ammunition liability was determined by the Ortas, which were a sub
division of Odas. Measures were taken to meet the logistics needs of 
the janissaries who would secure the vessels en route from Isaccea to 
Istanbul. Kadis and commanders of Janissaries serving at the piers lo
cated in the coasts from the Black Sea to Istanbul were given ordinan
ces to meet the needs of the janissaries when they crossed the Anatolian 
side! Commanders of Janissaries were in charge of supplying carriages 
to transport and load the ammunition of the janissaries42.

Conclusion

The same series have many more records addressing this sub
ject. All of them were read but none of them revealed any significant 
difference that would, otherwise, affect the analysis. The records in
dicate that the two expeditions between 1680 and 1681 were carried 
out in accordance with the oldest principles of provisionism. One of 
the most important results of this study is that the old logistics prac
tices faced grave problems on the eve of the modern age. Almost all of 
the orders issued during the expeditions failed due to methodologi
cal, instrumental and technical deficiencies.

Having .utilized human, economic, political, legal and institu
tional powers they possessed at the time, the Ottomans were able to 
rule over this physical geography for a few centuries. The achieve
ments of the Ottoman Empire in the fields of supply of provisions and 
implementation of logistics can be analyzed fairly when considered 
within the limits of pre-modern period and compared to its contem
poraries. It can be stated that the Ottoman logistics bears no validity 
within the practice of the modem age.

The main factor distinguishing modern state from pre-modern 
state is the transformations that take place in the implementation of 
the money and treasury regime. The main differences between mo
dern and pre-modern in terms of the concepts of money and treasury 
are as follows: The economy of the pre-modern period was based on 
agriculture. The functioning of the economy depended on natural 
conditions. The money economy was not developed enough to meet 
the needs, therefore, the share of the cash economy in commercial 
and economic activities was very small and the barter economy was 
prevalent. Bio-energy was widely used while use of water and wind 
energy was limited. Social transformation was extremely slow43.

The financial principles of the European states were formed during 
the feudal period and evolved over time. Drawn up by the government 
and approved by the parliament, th® budget system that balances the
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government’s annual income and expenditure did not exist at the be
ginning of the Middle Ages. The government was not a separate entity 
from the ruler. Revenues were generated by the operation Of state-owned 
properties. Within the hierarchy of feudalism, gifts, tribute and loot were 
sources of treasure44. It was a period when, except the nobility, the vast 
majority of people were property less and serf. It is impossible to speak 
of the concept of modem taxation referring to a limited liability in return 
for guarantee for the protection of a person’s life, honor and property, 
people were obliged to serve the king or feudal lords with all their physical 
beings, in an unrestricted manner. Unlimited obligation to the state 
turned into limited forced labor, which was transformed into a concept of 
limited tax liability with the emergence of modem state. In this respect, 
no matter how severe the taxes in our time are, they Eire based on the 
concept of a moderate civic duty, which is incomparable with the past.

In the United Kingdom, legal taxation and arbitrary taxation un
restricted by law were implemented together until 1640. After this 
date, the concept of taxation fully limited and regulated by law was 
introduced, which was also the same in France45.

As the Ottoman logistics failed to solve the financial -  treasury - 
money problems stated above, it was dependent on pre-modern un
derstanding and lost the conditions of applicability over time. We 
believe that these are the factors playing a key role in the collapse of 
the Ottoman Empire.
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20. BOA. -  A-DVNSMHM-00097 00005. -  Evahir-i C. Sene 1090 / 7 Ağustos
1679. -  P. 7, Ordinance no, 44.

21. Regarding the records indicating that the route in question was used for 
commercial purposes, see: BOA. -  lk Bâb-Asâfi Yol ve Menzil. -  No: 1016.

22. During the Kamianets Podolski expeditions, the Dogan Fortress and its 
vicinity were fortified. For archival records in this regard, see: BOA. -  A- 
DVNSMHM-00097-00004. -  Evail-i C. 1090 / 10 Temmuz 1679. -  P. 5, 
Ordinance no, 27, 28.

23. For the bases in question, see: BOA. -  A-DVNSMHM-00097-000016 -  17, -  
Evâ’il-i Са. 1091 / 10 Haziran 1679. -  P. 31, 32, Ordinance no, 147, 148.

24 .1 sincerely thank my wife Gülcihan Öztürk and My girl Gülnur Öztürk for 
the preparation of the Map.

25. For Menzil names given in more detail in Menzil books, see: tnbaşı M. -  op. 
cit. -  P. 60-61; Halaçoğlu. -  op. cit. -  P. 113; Altunan C. -  op. cit. -  P. 3.

26. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00002. -  Evahir-i Ca. 1090 8 Temmuz
1679. -  P. 2, Ordinance no, 12.

27. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00003. -  Evail-i C. 1090 / 10 Temmuz 
1690. -  P. 4, Ordinance no, 23.

28. BOA. -  A-DVNSMHM-00096-00086. -  Evail-i C. 1089 / 21 Temmuz
1678. -  P. 168, Ordinance No, 855.

29. Despite the large number of ordinances in this regard, we did not take all of 
them into consideration as it was not possible within the scope of the study. 
For the archival document regarding the miserable situation of the people of 
Tulcea menzil due to the arduousness of the menzil service they were ordered 
to deliver and the precautions taken to alleviate this situation, see: BOA. -  
A-DVNSMHM-00097-00003. -  Evahir-i Ca.,1090 / 10 Haziran 1679. -  P. 4, 
Ordinance no, 19; for the same date records concerning the negligence of 
Wallahian-Moldavian rayah in supplying carriages and carters, see: BOA. -  
A-DVNSMHM-00097-00003. -  Evahir -i Ca. 1090. -  P. 3, Ordinance no, 14, 
16; BOA. -  A-DVNSMHM-00097-000018. -  Evasıt -  ı Ca. 1091 / 13 Haziran
1680. -  P. 35, Ordinance no, 158; for the document regarding the determination 
of the negligence of the Voivode of Moldavia in the construction of a bridge on 
Dniester and the related warning, see: BOA. -  A-DVNSMHM-00097-000021. -  
Evail-i S. 1091 / 3 Mart 1680. -  P. 41, Ordinance no, 192; There are also a 
number of documents that cannot be addressed here about the logistics ser
vices that were hindered by the attacks of bandits.
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30. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00002. -  Evâhir-i Ca, 1090 / 8 Temmuz 
1679. -  P. 2, Ordinance no, 5.

31. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00004. -  Evasıt-ı C. 1090,/ 24 Temmuz 
1679. -  P. 6, Ordinance no, 35.

32. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-000015. -  Gurre-i R. 1091 / 1 Mayıs 1680. - 
P. 28, Ordinance no, 137.

33. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00003. -  Evail-i C. 1090 / 10 Temmuz
1679. -  P. 4, Ordinance no, 22.

34. «Bundan akdem Kilia nâzın zabtında olan şa ‘irden iki bin yüz elli key 
İşa ‘ir Bender menziline nakl ittirilmek içün fermanım irsal olunmuşken 
bu ana değin naklolunmaduğun Kilia nazırı i ‘lâm itmekle imdi emr -  i 
şerifim vârduğu saat asla te ’hir itmeyub şa'ir -  i mezburu bir saat ev
vel Bender menziline ulaşdırub kabzına memur olunanlara teslim idesiz 
deyu hüktıı BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00002. -  Evasıt-i C. 1090 / 
24 Temmuz 1679. -  P. 1, Ordinance no, 1.

35. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00002. -  Evahir-i Ca. 1090 / 8 Temmuz
1680. -  P. 2, Ordinance no, 8.

36. The term «dıy» port with modem logistics terminology, See: Altuntaş C., 
Tuna O. -  op.cit. -  P. 49.

37. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00002. -  Evahir-i Ca. 1090 / 8 Temmuz 
1680. -  P. 3, Ordinance no, 12.

38. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00003. -  Evahir-i Ca. 1090, 8 Temmuz
1680. -  P. 3, Ordinance no, 13.

39. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-00005. -  Evahir-i C. 1090 / 7 Ağustos
1679. -  P. 7, Ordinance no, 43.

40. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-000015. -  Evail-i R. 1091/1  Mayıs 1680. -  
P. 28 -  29, Ordinance no, 138.

41. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-000015. -  Evail-i R. 1091 / 1 Mayıs 1680. -  
P. 29, Ordinance no, 139.

42. BOA. -  A-DVNSMHM-00097-000015. -  Evasit-i Ra 1091 / 15 Nisan
1680. -  P. 29, Ordinance no, 140.

43. Öztürk M. General Hatlariya Osmanli Para Tarini / Mustafa Öztürk. - 
Tükler. -  X. -  Ankara, 2002. -  P. 802-822.

44. The information regarding the registration procedures o f Hazine -  i 
Hümayun, which prospered during the reign o f Mehmet II, Bayezid and 
Selim 1, implies that the Ottoman treasure was based on treasury products 
rather than cash money. See: Ahmed Ata T. Tarih -  i Ata I / Tayyarzade 
Ahmed Ata. -  Istanbul 1293. -  P. 54, 173.

45. Tahsin A.H. İlmî Malı / Aynizade Hüseyin Tahsin. -  Dersaadet Kanaat 
Matbaası, 1330. -  P. 20, 21.

OmpuMüHo: 24.06.2017.
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Османська /мпер/я, УкроУно т а  Крим в сх/дноевропейськш геополУтицi

1гор Старенький, 
Павло Нечитайло

(Кам ’янецъ:Подтъсъкий)

КОМПЛЕКС ОСМАНСЬКИХ ЗНАХ1ДОК 3 КОЛЬОРОВОГО 
МЕТАЛ У ДРУГОУ ПОЛОВИНИ XVII СТ. 3 РОЗКОПОК 2016 РОКУ 
НА ПЛОЩ1 ПОЛЬСЬКИЙ РИНОК У КАМ'ЯНЦ1ПОД1ЛЬСЬКОМУ

Вл1Тку-восени 2016 року на кошти MİcbKoro бюджету за за- 
мовленням Кам’янець-ПодЬ\ьського державного кггоричного музею- 
заповщника проводилися археологччш дослщження в централь- 
шй частиш Старого Mİcra на плошд Польський ринок Кам’янець- 
Подальською архп-ектурно-археолопчною експедищею НДЦ «ОАСУ» 
}А НАНУ (nepİBHHK -  к. i. н. П.О Нечитайло). Роботи проводилися на 
житлово-господарському комплека друго'! половини XVII-XVIII ст.

У ход! p o6 İT  виявлено значний обсяг матер1алу, який датуеться 
вт Тришльсько! культури етапу CI до XX ст. Бкьшу частину часу 
дослщжувана територш використовувалася як торпвельна плохца 
i ткьки у друпй половиш XVII-XVIIİ ст. на дьому M İcm  юнувала за- 
будова. Виявлений MaTepiaA вражае своею чисельтстю, хроноло- 
пчним ддагтазоном та p ı з н о п ла и о в i стю. Зокрема, виявлено значну 
KİAbKİcTb фрагментованих керам!чних вироб1в (Тригпльська куль- 
тура, XIII-XIV, XV-XVI, XVII-XVIII ст.), кахл!в, скляних вироб^в, еле- 
MeHTİB прикрас (бронзов! шпильки, накладки та заспбки до одягу, 
cpioni золочеш та бронзов! гудзики, намистини, черепашки кау- 
pi (Cypraeidae), бронзов! шльця з гравиованням та без нього, фраг
менти сережок та İh .), елементи озброення (гарди шабель, мушкет- 
Hİ кул1, шрапнель, чавунш гранати та бомби, кул! та пльзи япон- 
ських naTpoHİB перюду Першо) cbİtoboî вшни) то щ о . Окремо ви- 
дкяеться велика колектя керам!чних люльок XVII-XVIII ст. та ка- 
bobİ чашечки з натвфаянсу китайського та турецького İMrıopTy. 
Водночас виявлет майстерш: ливарна, K O C T op isn a .

Окремою категорк;ю знахщок можна вид1лити peni осман- 
ського походження друго! половини XVII ст.

Серед них виддляються монети. Упродовж 1672-1699 рр. 
Кам’янець-Под1льський входив до складу Порти i був центром 
Кам’янецького еялету. Зрозумио, що в цей час у m İctİ була турець- 
ка адмдастращя, купщ та вщськовий корпус (переважно яничари), 
який в окрем! перюди нал1чував до 8000 oci6 . Тож не дивним е факт 
знайдення др1бно1 османсько! монети, хоча упродовж попередшх 
археолопчних сезотв таю знахщки були вщсутш. Загалом знай- 
дено 24 пара та 10 M aH ripİB . Пара (рис. 1) вщносяться до перюду 
правлшня Мехмеда IV бен Шрагша i викарбуваш на монетному 
двор1 Micp (Египет). Ср1бло 600°. На аверсд та peeepci сильно потер- 
Tİ написи, яга вказують на карбування монети на монетному дво- 
pi Micp в перюд правлшня султана Мехмеда IV1. Вага знайдених 
монет коливаеться в д1апазош 0,24-0,72 г. 5 монет мають проби- 
Tİ отвори, що вказуе на використання îx на початку XVIII ст., т е 
ля повернення Кам’янця-Под1льського пщ владу Pe4İ Посполито!, 
© 1гор Старенький, Павло Нечитайло, 2017 207
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Рис. 2.

як елемента прикраси (намисто з «дукачами»). Щкаво, що яничар- 
оьш полки вимагали плату саме в монетах м!срського карбування, 

яга мали бъ\ьшу вагу та пробу ср1бла, шж 
монетното двору Константшше (Стамбул). 
Враховуючи потужну яничарську при- 
сутшсть у Кам’янщТ1о/ильському оста» 
Hbo'i третини XVII ст., можемо припусти- 
ти, що знайдений нум1зматичний матер1ал 
був загублений саме янинарами. Можна та- 
кож припустити i наявн1сть фальшованих 
монет серед пар, зокрема прис:утн1 3 ек
земпляри виготовлеш з мщно! пластини i 
покрит1 ср1блом за допомогою амальгама2. 
Окр1м того, знайдено 10 м ан п р i в султана 
Сулеймана II (рис. 2). На aeepci зображе- 
на тугра султана. На ревера зазначено, що 
монета викарбувана на монетному двор1 
Константшше (Стамбул). На трьох екземп- 
лярах читаеться дата «' •ч-1» на Xi/pKpi, що 
вщповщае 1688 року.

Монети Османсько! iMnepii з розкопу 
№3 на плоиц Польський ринок становлять 
24,63% вщ загальноУ к1лькосп монетних 
знахщок на д!лянщ.

Серед знахщок цього перюду видь 
ляються також дв! половинки бронзових 

кулелшок. Одна 3i стулок була знайдена у квадра'п Г5 на глиби- 
Hi -1,0-1,15 м вщ нуля (дал! №1; рис. 3), шша -  у квадрат А1-4 
на глибиш +0,15-0,25 м вщ нуля (дал1 №2). Початково вони були 
вкрит! патиною, а на стулщ N<>2 додатково був оксид замза. При 
внуальному початковому огляд1 складалося враження, що це дв1 
половинки одн1€1 ливарно! формочки. Проте подальший деталь- 
ний ана.мз спростував таку думку, адже вони мали невелиш вщ- 
MiHHOCTi по довжига (на 1 мм.), шириш, форм!, довжиш та дтмет- 
ру ливарного каналу та in. Незважаючи на щ вщмшносп, безсум- 
HiBHO виготовлеш вони в один час, за однаковою технолопею та, 
можливо, навггь одним майстром.

Кулелшки являють собою 
невеликий металевий корпус 
уачено-цилшдрично! форми з 
глибокою натвсферичною ви- 
шкою всередиш, до якого звер- 
ху кршиться ‘А частина уачено- 
кон1чно! ливарно!' 4ami («ливни- 
ка») з нагпвл!Йчастою вшмкою 
всередиш. По краях корпусу е 

три вузьких, високих, розташованих трикутником виступи пщ- 
цилшдрнчнсл форми, з внутрпинього боку яких розташоваш: в 
одному випадку -  три маленьких, низьких, уачено-кошчних шти-
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р{, а в шшому випадку -  три маленьких, неглибоких, натвсфе- 
ричних вшмки-паза, призначених для скршлення стулок кулелш- 
ки мйк собою3. У нашому випадку обидв1 стулк11 ̂ а ю Л  ВиМки- 
пази. До зовшшньо! плоско! сторони корпусу кожноГстулки ли- 
варно! формочки кршиться масивне вертикальне «вушко» у виг- 
дяд1 товсто! пластини прямокутно! форми з наскр1зним попереч- 
ним округлим отвором у центрь У стулки №1 отв1р проламаний 
ззовн1 в центральшй частинь Кр1зь щ отвори просмикувалися 
тонш, дротоподШш кипи спешальних зал1зних шаршрних щип- 
щв, яга ицльно стискали стулки кулелшки в момент виливки куль 
Саме IX залишки \ виявлено на стулщ N52 у вигляд1 окиеу замза.

Загальт розм1ри стулки №1 становлять 2,7><1,6х1,0 см. Д1аметр 
корпусу -  1,6 см. Висота корпусу без «вушка» -  0,6 см. Д1аметр вшмок- 
паз1в складае 0,3 см. Розм1ри «вушка» 1,1><0,4x0,4 см., а ддаметр отво- 
ру щд щипщ -  0,35 см. Зовшшш розм1ри «ливника» 1,0 *0 ,8 *0,6 см., 
внутршш -  1,0x0,5x0,25 см. Максимальний /раметр ливарного кана- 
лу 0,5 см., мш1мальний -  0,25 см. /Цаметр кул!, яка виготовлялася ще! 
кулелшкою становив 1,25 см. Вата стулки -  12,23 г.

Загальш розмфи стулки №2 становлять 2,6* 1,6* 1,2 см. Д1аметр 
корпусу -  1,6 см. Висота корпусу без «вушка» -  0,7 см. Д1аметр вшмок- 
паз1в -  0,3 см. Розм1ри «вушка» 1,0x0,5x0,3 см. Зовшшт розм1ри «лив
ника» 0,8x0,85x0,7 см., внутрш1М -  0,8*0,5Х0,35 см. Максимальний 
дааметр ливарного каналу 0,5 см., ми-пмальний -  0,35 см. Д!аметр 
кул1, яку вщливали в кулелШщ -  1,25 см. Вата стулки 10,13 г.

Стосовно аналопй знайденим кулелшкам, то на сьогодш вони 
досить широко вщом1 Так, 1.К. Свешшков у монографи «Битва пщ 
Берестечком» (1992) подав аналопчну до знайдених нами бронзову 
кулелшку, датовану серединою XVII стЛ Аналопчш ливарт формоч
ки описано О. Супруненком та Б. Павленком у стагп «Детал! кулель 
йок XVII ст, з Черкас», датоваш вони другою чвертю XVII ст.5, В. Ша- 
лобудовим у публжаци «Кулелшки козацького часу з Придшпров’я»6. 
Схожа кулелшка з фортещ Судак описана О. Фарбеем7. Аналопчними 
до кам’янецьких кулелшок е знайдеш С. Б1ляевою в туредьшй форте- 
щ Аккерман8. Значну гальюсть аналопй знаходимо в публшацп фи
ни Гусач «Кулелшки ХУН-ХУШ ст. з турецько! фортещ Азак», зокрема 
з фортещ Азак9, турецько! фортещ Сед-1слам10, поселения Бке ГНв- 
денно-Схщне“ , Анали12, Алушти, Старото Криму13, Схгдного Криму14, 
фортещ Судак15, Севастополя16, Аккермана17, Черкас18. За датуван- 
ням, розмфами та камбром куль найближчими аналогами до знахщ- 
ки в Кам’янщ-Подкьському являються кулелшки з Берестечка, Бо- 
городицько! фортещ, Черкас, Аккермана, Анапи та Схщного Криму.

Виготовлеш кулелшки за одшею технолопею в один час 1, 
найшов1ршше, в одшй майстерт. Кулелшки могли потрапити до 
Кам’янця-Под1льського зi Стамбулу чи Трабзону.

Окр1м того, в разкош №3 на Польському ринку виявлено 13 
свинцевих куль д1аметром 10-15 мм. та масою 7,15-19,56. 3 них 
5 одиниць (рис. 4} .за д1аметром можуть бути виготовлеш вище 
описаними кyлeлiйкaми. Перша з них мае д1аметр 12,5 мм та 
масу 14,8 г, довжина «л!тника» з напливом 11 мм, отже вона мог
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ла бути виготовлена кулелшкою 
№ 1. До того ж вона теж знайде- 
на у квадра^ Г5 на глибиш - 0,8- 
l,(.ı м вцз, нуля. Ще чотири ку« 
мають ддаметр 12,5 мм. та масу 
13,27, 12,95, 14,34 та 12,74 г. Три 
з них знайдеш у квадрат Г6 на 
глибиш -  0,3 вщ нуля. Одна з них 
мае «aİthhk» дтметром 3-4 мм. та 
вйсотою 5 мм. Теоретично вони 
теж можуть стосуватися кулелШ- 
ки Nal. Четверта куля знайдена у 

квадрат! Б5 i могла бути вщлита в кулелщщ №2.
3 високою шропдтстю до турецького перюду в icTop il 

Кам’янця-Под1льського можна вщнести 1снування майстерю з ви- 
готовлення бронзовото та мщного посуду. Час Н кнування вщно- 
ситься до друго! половини XVII -  початку XVIII ст. Знайдено йо- 
над 80 фрагментш вщход^в виробництва -  o6p İ3aH İ пластини та 
стружку з мш i бронзи. Виявлено галька фрагментш вушок та Bİ- 
нець посудин. Щкавою е частина мщно! посудини, ймов1рно мис- 
ки, прикрашено! заглибленим орнаментом (рис. 5).

Окремою групою вироб1в з 
кольорового металу е поясна гар- 
Hİrypa. Виявлено фрагмент кшця 
поясу (хвостовик), край якош за- 
округлений з гостроконечним за- 
вершенням. Орнаментац1я прак- 
тично повгастю втрачена внасль 
док Koposiı металу, за винятком 

двох розеток та залишшв рифлення. У квадрат! А 1-4 знайдено 
фрагмент поясно'1 плат!вки, виготовлено'1 з mwİ та покрито! cpi6- 
лом (рис. 6 ). Вирго прямокутно! форми. Край платшки потовще-

ний, загнутий всередину, вцццлений 
вщ OCHOBHOÎ частини щитка рифленою 
aİhİcio. У дентральнш частиш щиток 
прикрашений опуклим листопод1бним 
зображенням майже на всю довжину 
щитка. КИж ним та рифленою л!шею 
ряд наскр1зних отвор1в неправильно! 
округло!', овально! та трикутно!' фор
ми. Розм1ри збереженого фрагменту 
3,2 *2,9 см. Аналопчш поясга платсвки 
виявлеш при розкопках Аккерману19. У 
квадра^ А 1-5 знайдено поясну наклад- 
ку у вигляд1 шестипелюстково! kbİtkh, 
пелюстки як ol вцщдлеш одна вщ одно! 
заглибленими aİhİhmh.

Щкавою е бронзова поясна тд - 
BİCKa İ3 завершенням у вигляд! голо

mm ^
2 3

il.lt il ш m ilim im lim
Рис. в.
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ви дракона (рис. 7). ГОдвюка Б-псдобнсп форми, половина втра 
чена. У поперечному перер1з! тдквадратнсп форми. Центральна 
частина розплющена, мктить два мтйних д1агональ'них вдавлен- 
ня. Край поясноГ пщвгски виконаний 
у вигляд! голови дракона з вщкритою 
пащею. Тага гадвкки, за шформащею 
С.О. Бтяево!, зафжсоваш в золотоор- 
динських шарах Аккермансько! форте- 
ш20. Проте, заданими Ю.В. Миськодага 
Ж П1ДВ1СКИ знай ден 1 в ход! археолопч- 
иих дослщжень Хотинського замку 1 
в1дносяться до турецького шару21. Це 
свщчить про те, що поясш пщвгски та- 
кого типу з ’явилися в золотоординський перюд, але продовжують 
кнувати ще довгий час у тюркськШ культурнш традици,

До деталей одягу вщносяться знайдеш на розкош р1зного 
роду др!бш накладки та нашивки. У квадрат! А6 трапилася опукла 
лусочка-накладка шдтрикутно! форми з отвором у центральнш 
частиш (рис. 8 ), розм1ром 2,2* 1,5 см., щс 
лялися при розкопках Аккермансько! 
фортещ22. Знайдено заспбку для одягу, 
яка з двох сторш мае петл! для гапли- 
юв. Поверхня виробу рифлена, з одте! з1 
сторш мае отв!р д!аметром 0,1 см. Петл! 
з двох сторш припаяш, округло! форми, 
д1аметром 0,5 см.

Також знайдено два Гудзики- 
гирьки. Один з них вщлитий з брон- 
зи, масою 1,61 г. (рис. 9). Тулуб гудзи- 
ка округло! неправильно! кулясто! фор
ми. Вушко плоске, з’еднане з тулубом 
нерухомо, в однш плохцит; отвф ци- 
лшдричний. На вушку помпш слщи 
проточки. 1нший Гудзик-гирька пус- 
Т0Т1ЛИЙ, виготовлений 31 срШла з висо- 
ким вм1стом мщно! л^атури, поверхня 
вкрита золотом (рис. 10). Висота Гудзи- 
ка -  1,7 см. (1,0 тулуб та 0,7 вушко).
Тулуб правильно! кулясто! форми з не- 
величким вштрям, його поверхня вкри
та грав1юванням у вигляд! геометрич- 
них орнаметчв. Вушко плоске, при- 
паяне до тулуба в однш площиш.

Гудзики описаното типу мають 
численш аналоги на теренах Украши, 
зокрема в Аккермансьгай фортещ, 
фортещ Самарь та ш.

Серед прикрас у квадрат! Г5 тра- 
пилося дв1 сережки округло! форми. У

в значиш кхлькост! трап-

 ̂ | 2 

.п ш 1 п н 1 и и 1 ш ш ш 1 и
Рис. 8.

СР^Р
т т

1П1111П111
Рис. 9.

Рис. 7.
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поперечному nepepİ3İ дргг круглий; no3ı- 
довжнш ııepı p i з прямий. Обруч еу- 
щльний щлш:, заганчення роз1мкну- 
те, кра'1 pİBHİ Один край загнутий у 
вигляд1 петл1 назовш. Виготовдещ 
вони з бронзи.

Досить цжавою знахщкою яв- 
ляються османсьга aaroBİ гирьки 
(рис. 11). Вщлит1 вони з мцц у фор- 
Mİ багатокутника (12-кутник). Розм1ри 
1,2*1,25*1,25 с м ., маса -  15,19 г. На 
однш з граней збереглися сильно по- 

TepTİ слщи зображення, можливо султансько! тугри. AHaAorİ4ni до 
знайдених у Кам’янщ-Под1льському гирьок, знайдеш були архео- 
логами на Балканах у Белградськш фортещ23.

Також при дослщженнях на пло- 
цц Польський ринок виявлено два на- 
персгка. Наперстки каташ, закри- 
Tİ. Мають ус1ченокошчну форму, низ 
опуклий. Зовшшня поверхня ком1рчас- 
та. Верхшй край та нижня частина на- 
nepcTKİB вццилеш заглибленими лшш- 
ми. Край злегка потовщений.
, , Отже, у ходг археолопчних до* 

слщжень на плоиц Польський ринок у 
Кам ’я и щ-П о ддльс ь ко му було виявлено 

комплекс речей османського походження, яш датуються другою 
половиною XVIIct. Серед знахщок вид!ляеться нумгзматичний ма- 
тер1ал (пара та манпри), поясна гарштура (хвостовики, плат1вки, 
гпдтски накладки), гудзики, гирьки, peni господарського призна^ 
чення та İh . Bei ui знахщки свщчать про те, що залишки знайде- 
HOÏ при дослщженнях буд1вм використовувалися турками у 1672- 
1699 pp., коли Кам’янець-Под1льський був центром еялету. Поряд 
з цими знахщками 3İ6paHO ведику колекщю фарфорових, фаянсо- 
вих та нагавфаянсових чашок на юльцевому пщцош китайського 
та турецького виробництва та керам1чних люльок. Щ факти дають 
змогу висловити припущення про те, що розкопаний об’ект був по- 
л1 функцю н аль н и м. До складу виявлено! споруди входили мегалооб- 
робна майстерня та кав’ярня. Кав’ярш були не просто закладами 
вщпочинку, а своерщними чолов1чими сощальними клубами i вцу- 
гравали важливу роль в повсякденному житп турюв.

Власне, дослщжений об’ект е найстаршюю археолопчно до- 
сладженою кав’ярнею на теренах Украши.
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RUSSIA-TURKEY RELATIONS IN THE OTTOMAN PERIOD

Introduction

Although we have to mention the date of 1492 for the beginning of 
the historical process of Turkish-Russian relations when the Moscow 
Principality and the Ottoman State contacted through the envoys, in 
fact the company of these two deep-rooted nations on the same geog
raphy in the north are dates back to much older times. The northern 
wing of the Turkic migrations from east to west, which started at B.C., 
always forced the Slavs and Turks to coexist, especially in the sub
forest areas of Ukrainian steppes. For this reason, Lev Nikolayevich 
Gumilyov mentions in his work «Ancient Turks» the similarities of these 
two co-existing nations, especially those in the Ukrainian region1. The 
existence of the Turkic states in the region began with the Huns, con
tinued with Gokturks and then with the political organizations of the 
Great Bulgarians, Khazar and Avar and finally with Genghis and his 
sons’ reign. It could be possible to analyze the historical processes 
of these two nations who recognized the same system only through 
clear-cut outlines. However, it was required to choose and comment 
on just one subject from among these broad and long historical con
nections. For this reason, historical process and historicity were con
sidered as a concept used to limit the broad history of relations be
tween the two states. The Russians, who set up a strong organization 
in the north similar to the one the Ottoman Empire established in 
Asia and Europe, dominated the old Turkish countries, especially in 
Eastern Europe and Asia. In this respect, the two dominant powers 
had to give a struggle for existence from time to time. For example, it 
was possible for the Russians to integrate their natural resources to 
the world economy by finding a route to the south, the Black Sea and 
the Mediterranean while the Ottoman Empire could keep its power 
at its peak by strengthening an alternative political structure that di
rectly affected the resources of Turkistan and beyond. This is why the 
Powerful Grand Vizier Sokullu came to Astrakhan in 1568 to stop the 
power he did not desire as a rival in the future, and wanted to realize 
the goal of facilitating logistical transportation to the Caspian by joining 
Volga and Don Rivers like the Or Canal.

The first diplomatic relation of the Ottoman State with the 
Russians started during the reign of Sultan Bayezid II when Ivan III 
sent his ambassador, Alexis Golovkastof, to Istanbul to expand the 
network of Russian trade ships2. In this connection, in consideration 
of their power and status, the Ottomans did not accept the Duchy of 
Moscow as their direct respondent but notified that they would conduct 
their relations through the Crimean khans, which were the subjects 
of Ottomans. Especially with the weakening and fall of Golden Horde 
State3 and the collapse of its successor khanates in the XV century, 
2 1 4  © Ilyas Topsakal, 2017
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first the Khazan Khanate in 1552 and then the Astrakhan Khanate in 
15564 were defeated by the Russians, the Russians began to dominate 
Western Türkistan. Thus, by the end of the XVI century, the Russian 
Tsardom became a great state with the pressure on Sweden and Poland 
in the west and the wealth and power they accumulated in the east, 
if the campaign to Astrakhan launched by Sokullu Mehmet Pasha in 
1568 did not stop due to the slackness of the Crimean Khan and the 
insufficiency of logistic facilities, it might be assumed that the power 
balance in the history could change. However, even the Ottoman army, 
which had the most important tactical and military capabilities of the 
period, did not have the ability to make operations in the Caucasus and 
beyond, and finally the Ottoman army had to go back without fighting’ .

It can be considered that the project of joining Don and Volga and 
opening a door to Türkistan, which is known as Or Canal, was aiming 
to stop the Russians who were emerging as a new power and could be 
a threat to the Ottoman Empire’s sovereignty in the north in future. 
The Grand Vizier of the Ottoman Empire Sokullu Mehmet Pasha did 
not give up despite his failure in the Suez Canal project against the 
Portuguese and, about a year later, he started the Don-Volga Canal 
project. According to Inalcik, this project6 was planned at the time of 
the Kanuni era and aimed at stopping the Russians who emerged in 
the north near Iran. The pressures on Muslim peoples in Astrakhan 
and its surrounding during the Kanuni period continued increasing
ly in the era of Selim II. Continuing to fight the Portuguese in the 
Indian Ocean for pilgrimage and trade routes, the Ottomans returned 
to the north in early 1568 and intended for the Astrakhan campaign. 
Thus, the project to open a canal between the Don River running to 
Black Sea and Volga running to the Caspian Sea has been on the 
agenda again. Under these conditions Sokullu Mehmet Pasha started 
preparations for the Astrakhan campaign. After the preparations, 
which continued all through the winter, they came to the area found 
a little north of Astrakhan in August 1569. This area was discovered 
by the Ancient Greeks to be shallowest ground that Don and Volga 
had crossed over before they flow into two separate seas. It is under
stood that Çerkez Kasim Pasha had also learned about the ancient 
times when he was exploring the region7. The excavation of the canal 
started at the area between Ilovlya branch of Don and Kamsyşinka 
branch of Volga (now called Petroval town). The excavations continued 
for three months continuously. One third of the channel was opened. 
30,000 Nogay Tatars were hired to work on the canal works. Historian 
Peştevi8 says that, although there was no lack of security, food and 
equipment, the Tatars had spread a rumor among soldiers that winter 
comes to the region three months earlier and it would not be possible 
to work in unbearable colds and, therefore, the soldiers disintegrated 
and returned to their hometowns. Although the edict of Selim II which 
orders the army to spend the winter in Astrakhan reached on the way, 
the army continued to withdraw. Thus, after the Suez Canal project of 
Sokullu, the Don-Volga Canal project was also terminated. The Don- 
Volga Canal was opened in 1952 after a five-year excavation of the
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Soviet Union, which was carried out from two points other than the 
one chosen by the Ottomans.

From this date on, the Ottomans were not interested in region for 
about a century. However, during this time the Crimea, under the ae
gis of the Ottomans, continued to pressure on Moscow and to receive 
tax from them. In fact, the Crimean horsemen burnt down Moscow 
completely in 1571 aiming to keep a possible power balance under 
control just before its beginning. The main purpose of the Russians’ 
expansion of their territory' to the south was to acquire land suitable 
for agriculture and to make it possible for the poor Russian villagers 
trapped in the forest to reach to fertile lands. In 1502, the Crimean 
Khanate broke the power of the Great Horde by conquering Saray, 
the last fortress of the Golden Horde and they gained control over 
Khazan and the territory around it. The people affected by this turmoil 
were placed in Perskop city9. Therefore, the lands between Ryazan and 
the Crimean khanate remained empty and these lands not owned by 
anyone were called Dikoye Pole (wild lands). Kazakhs and peasants 
from Russia started to settle in these empty lands. Not long after 
the Kazakhs started to settle in Dnepr at the borders of the Crimean 
Khanate1 J. Moscow, which wanted to protect itself from the pressure 
of the Crimean Khanate, built military cities and fortresses in this pro
cess. They completed Belgorod, the most important southern defense 
line of 800 km long, in 1653. This border line did not only secure the 
south but it also expanded the Russian border about 100 km down 
to the land of the Crimean Khanate. This process caused the Russian 
to learn about the surrounding region towards the Ukrainian lands. 
Besides, with the new settlement, the Russians began to feel that 
their future could be possible only“ by possessing this region. Thus, 
the territory of Ukraine became primary target of the Moscow state. 
Despite these strategic positions of the Russians, the Turks did not 
see Russians as a serious threat in the 16th and 17th centuries and, 
therefore, did not plan to conquer the Russian territory” .

From 1654 onwards, under the influence of the Cossacks, the 
Russians captured most of Ukraine and seized places with strategic 
importance against both the Crimean Khanate and the Ottomans. In 
the meantime, Hetman Doroshenko, the king of Ukraine, abandoned 
the Ottoman patronage and entered to Russian patronage. This caused 
the Ottoman army under the command of Mustafa Pasha, including 
the forces of the Crimean Khanate, to march into Ukraine’s capital 
Cyhyryn cityin 1678. It was the beginning of a new era in the his
tory of the two neighboring states when they began to fight directly12. 
According to the Bahgesaray Agreement signed between the Crimean 
Khanate and the Russians after this war, which ended with an abso
lute victory of the Ottoman army, the Russians agreed that they would 
continue to pay tax to Crimea. The Ottoman State continued not to 
accept the Russians as their respondents in this period and they were 
conducting their relations through the Crimean Khanate13.

However, the raids of the Ottomans to Poland and to north did not 
have the potential to fix the distorted balance of manorial system and
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to establish a system of gross revenues itself. Besides, the Ukrainian 
lands lost their old fertility and could not bring the expected yields. For 
this reason, according to the general opinion of the Russian historians, 
despite such victory, the Ottomans gave up its interest in Ukraine and 
Russia and turned their attention to Central Europe leaving the region 
to the initiative of the Crimean Khanates. According to Russian publi
cations, it was necessary for the Russian-Turkish relations to maintain 
a peace between 1670-80. A.L. Nordin-Nayokinki, who is the foreign 
relations officer of Tsar Aleksey Mikhailovich, estimated that a peace 
with Poland would also be valid for the Ottomans because the war could 
break out due to Poland and he warned the Russian Tsar accordinglyM.

When the Ottoman Empire was defeated at the apex of its power 
in Vienna in 1683, Russia joined the Holy League formed by the Holly 
Roman (Nemetsky) Empire, Venice and Polish states upon the invita
tion of Poland. It was a turning point of history as Polish, who were the 
casus belli of the Ottoman against Russians, were inviting their eter
nal enemies to the Holy League, thereby, Central Europe and Russia 
joining on the same front against the Turks. Poland was also signing 
an agreement that she accepted Russian sovereignty on the territory of 
Kiev and Smolensk in return for the Russia’s joining to Holy League15. 
For the Holy League, Russia made two campaigns to Crimea under 
the command of Prince Golitsin between 1687 and 1689 but could not 
succeed and had to retreat with great defeats16. This alliance and block 
movement against the Ottomans would be implemented as a new fo
reign policy argument by Russia and Russia would continue to ad
vance in the southern territories where Russia wanted to descend by 
acting jointly with the European states in the strategies on this region.

Since Tsar Peter understood that he could not have a proper com
mercial and economic system without seas, he besieged the Castle of 
Azak located at the key point of the Black Sea with a crowded Russian 
army in the spring of 1695. Although the Ottoman troops repel the at
tack of Tsar Peter at first with the strong resistance of soldiers and the 
support they received from sea, Peter took over the castle on July 19, 
169617. Thus, the Russians gained a direct base in the sea trade the 
importance of which they had noticed beforehand. The Castle of Azak 
was also important as an alternative commercial route, to disseminate 
the richness that Russians obtained in the 17lh century to different 
parts of the world. Especially the big merchant families would also be 
able to carry their fur and valuable chemical material from Siberia and 
its surroundings to various markets by sea.

With the signing of the Treaty of Karlowitz by the Ottoman State with 
the Austrian, Venice and Polish states of the Holy League on January 
23, 169918, the Russians also attempted to make a gain but they could 
not benefit from this agreement. With the arrival of the Russian repre
sentatives, the ‘Istanbul Treaty’ was signed on July 3/13, 1700. As a 
result of this agreement, the Russians, who could not contact with the 
Ottoman State directly, made a bilateral agreement with the Ottoman 
Empire for the first time19 and succeeded in holding an important castle 
like Azak in their possession20. Iri addition, by holding a strategic com-
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mercial center that will lead to the warm seas, Peter made a move that 
could be influential in international politics. It was also important for 
Russia to make this agreement at a time when the Holy League was 
separated. Because Russia was content to take whatever they could 
have, and then shifted its interest to the less risky Baltic region.

The first serious attempt by the Ottoman State to stop the progress 
of the Russians was possible only when the Ottoman army under the 
command of Baltaci Mehmet Pasha besieged the army of Peter in Prut 
in 1711. While Baltaci Mehmet Pasha came to an advantageous posi
tion by surrounding the Russians at the Prut River, the war ended with 
Peter accepting the peace offer and the Prut Agreement was signed on 
21 July 17 l l 21. According to the agreement, Azak Castle, previously 
held by Peter, would be returned to the Ottoman State. In addition, all 
the castles constructed by Russia on the border would be destroyed; 
the Russians would not be interfering with the affairs of Poland and the 
Cossacks of the Crimea. In addition, Karl XII would be able to return to 
his country and Russia would not prevent it. Apart from Russian mer
chants, there would be no Russian ainbassador in Turkey, the prisoners 
of war would be returned to the Ottoman State, and Russia would pay 
tax to Crimean Khanate as they did in the past22. The Prut treaty can 
be considered as an official document that the Turks were still strong 
in the military sense but the resources on that period shows clearly 
that the military system was not as perfect as it used to be. Again, the 
agreement is even more important for the Russians and it is an impor
tant success of diplomacy23. Peter prevented the possible loss of the 
Russian state by the maneuver that he made when he was trapped by 
the Prut River24. Although Turkish historians consider this agreement 
to be an important event due to success of the Russians in their 
dealings, Russian historians are not convinced that their countries have 
signed a very successful treaty. Because, all previous achievements of 
the Russians were taken back with this agreement, the Zaporizhia25 
region was left empty and Peter I could not realize his goals. Moreover, 
with the border agreements made with the Russians first in 1720 and 
then in 1724, both parties maintained their positions26.

The Ottoman State sent Nişli Mehmet Aga to Russia as a mid- 
dle-ambassador to discuss the pressures on Caucasian Muslims 
living under the patronage of the Ottoman State and the issue of 
Iran. Kapıcıbaşı Nişli Mehmet Aga was the first one among ambas
sadors to Russia who wrote a sefaretname (recounting of journeys 
and experiences of an Ottoman ambassador in a foreign country). 
He left Istanbul in October 1722 and returned on 17 February 1723. 
The ambassador conveyed the alliance proposals of the Sultan re
garding the partition of Iran and made warnings for the protection 
of the Muslim populations living in the region27. After the defeat in 
Vienna, the Ottoman State had to give significant concessions to the 
Russians for a while. However, Ottoman State recovered in a short 
time and managed to stop its losses temporarily by establishing ba
lance in foreign policy. The psychological superiority due to Prut vic
tory had an important place in this success of course.
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The peaceful period between Ottoman and Russian Tsardom ended 
in the period of Czarina of Russia Anna loanovna (170-40). Russian 
Czarina, making an agreement with Austrian emperor Karl VI, waged 
war against the Ottoman Empire in 1736 and they attacked the Castles 
of Crimea, Özi, Azak and Khotyn. In the same year, the Austrian state 
declared war against the Ottoman Empire in line with their commit
ment to Russia28. The Ottoman army succeeded in this struggle against 
the two great countries in the course of aimost three years, centering 
primarily on the Austrian front. With the Treaty of Belgrade signed with 
the Austria, the Ottoman State took back the lands it had previously 
lost. The agreement with the Russians consisted of fifteen articles and 
one conclusion part29. According to this agreement, Russia was with
drawn from the territories it had invaded previously and the Castle of 
Azak was destroyed and the land was neutralized. The independence 
of the Great and Small Kabardins territories was recognized. It was de
cided that the Russians would stop attacks on Cossacks and that the 
Crimean Tatars30 would stop raids on Russia. The Russians were not al
lowed to have naval vessels and merchant ships in the Black Sea31. The 
Belgrade Agreement in 1739 ensured the defeat of Russia in the military 
sense the Ottomans had their future mortgaged with the capitulations 
to the French in economic terms. Moreover, this agreement marked the 
beginning of the process in which Europe would have a role as an im
portant factor in the relations between the two states.

After the agreement with the Russians, it was decided to send am
bassadors reciprocally. In this respect, Mehmet Emni Effendi was sent 
to Petersburg with the title of Governor of Anatolia32. Emni Effendi, who 
set out in 1741, was responsible for resolving the conflicts on the imple
mentation of the provisions of the Belgrade Agreement. Emni Effendi, 
who was a successful diplomat, also discussed issues such as exchange 
of captives and calling the Russian tsars as emperor in protocols. Emni 
Efendi returned in 1742 and wrote a sefaretname on this travel33.

In the period of Yelizaveta Petrovna, who served between 1741 and 
1761, although there were rivalries and frictions, there was no war and 
relations were at normal level. Relations between the Ottoman State and 
the Russian Tsardom continued through the ambassadors and Dervish 
Mehmet Efendi travelled from Istanbul to St. Petersburg in 1754 to inform 
Osman Ill’s (1754-1757) accession to Ottoman throne and presented the 
letter of the Sultan to Czarina Elizabeth. Mehmet Efendi, who wrote this 
journey as a sefaretname, returned with the letters of the empress in 
17553'. When Mustafa III (1757-1774) accessed to Ottoman throne, he 
sent Şehdi Osman Efendi, who had previously traveled to Russia un
der Mehmet Emni Efendi’s entourage, in the year 1757 with the title 
of Şıkk-ı Sani Defterdarlığı (a title of high ranking finance officer) to in
form the Russian stardom of his accession to throne. Returning from St. 
Petersburg in 1758, Şehdı Efendi gave information and detailed descrip
tion on the state of Russia by writing a sefaretname35.

Catherina II, wife of Tsar Peter III, (1729-1796) became the 
Russian czarina in 1762 and ruled the Russian Tsardom for about 
36 years. She had Stanislaw Poniatowski elected as the king of
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Poland to succeed King August III who. died after the enthronement of 
Catherina36. With Polish refugees taking refuge in the Ottoman lands' 
the Russians chased after them and massacred both the refugees unci 
the Muslims. On this occasion, Mustafa III declared war on Russian 
in in 176837, Although, the apparent reason of the war seemed to be 
these incidents, there were many events and reasons accumulated in 
the backstage. II. Catherina’s chancellor M.I. Vorontsov stated in his 
report dated 176238 that Russia could not be safe if the Crimea re
mained in the Ottoman State. After the Russian intervention in Poland 
and Sweden, it was very important for the Russians to keep Crimea 
under their pressure. In 1769, the Russian State Council recognized 
the independence of the Crimea and made a major move against the 
Ottoman Empire. In fact, with such decision, Russia abandoned the 
land they took by war as an element of balance. Russian historians 
interpret this event as a political decision taken in terms of power ba
lance in the world and emphasize that it was very accurate. Because, 
according to Russian historians, the annexation of the Crimean ter
ritory could have taken the reaction of other western states, Russia 
could go into a war that she was unprepared to and could lose its 
gains completely. As a matter of fact, the Russians did not change 
this attitude in both the 1771 and 1774 peace agreements, in which 
the Ottomans were weak, and they particularly specified the indepen
dence of Crimea in the texts of the agreements39. The Russian-Turkish 
war lasted until 1774, and the Turks, defeated both on land and at 
sea, had to enter peace negotiations with the Russians. Peace nego
tiations started in Focşani and Bucharest but no agreement could be 
reached due to the excessive demand of the Russians. However, as a 
result of the increase of the Turkish defeats, a peace was concluded on 
July 10-21, 1774 in Küçük Kaynarca (today Kaynardzhaj40.

This agreement, which constitutes a turning point for the Ottoman 
Empire, consists of twenty-eight articles and two separate provisions. 
This agreement, a victory of the Russians, allowed the Russians to take 
vast land between the Dnepr and Dniester rivers and set the Kuban River 
as the border41. The Treaty of Küçük Kaynarca is one of the most burden
some treaties in the history of the Ottoman Empire. The Russians, who 
separated the Crimea from the Ottomans and ensured its independence, 
had the right to control the Crimea and the Kerch Strait42.

History of Crime (Russian Sefaretname 1771-1775), written by 
Necati Efendi, an entourage of Silahtar İbrahim Pasha, deals with the 
wars of Russia against Crimea and narrates the Ottoman-Russian 
war between 1768-1774 and especially the Crimean front. According 
to this important work of Necati Efendi, the betrayal of the Crimean 
Tatars, the Agreement of Maksut Giray Han with the Russians and 
the counter propaganda against the Ottomans had an important role 
in the loss of Crimea43. Both parties decided to send an envoy to 
discuss the problems arising out of the twenty-seventh article of the 
Treaty of Küçük Kaynarca. For this purpose, the Babiali (literally 
•sublime porte» which means Ottoman government) sent Çavuşbaşı 
Abdülkerim Efendi to Russia in 1775 as an ambassador with the
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title of Governor of Rumelia. Mehmet Emin Nahifi Efendi, the poet 
jnd high ranking military officer (müşir), served as an entourage of 
Abdulkerim Pasha and explained in his sefaretname the struggles re
garding the settlement of the problems arising after the agreement44.

The Russians increased their oppression on the Crimea immediately 
after the Treaty of Küçük Kaynarca. With respect to Crimea issue, Aynalı 
kavak bond of arbitration («Aynalı kavaktenkih namesi» in Turkish) was 
signed between the Ottoman Empire and Russia with the mediation of 
France and England on 21 March 177945. The treaty emphasized that 
the Crimea was independent and the dominance of the Ottoman State 
over the Crimea was reduced gradually46. After the incessant conflicts 
and clashes, Catherina invaded Crimea in 1783 with an army of seventy 
thousand soldiers, led by Potempkin. The Ottoman State, however, failed 
to respond to this situation and accepted the situation implicitly47.

However, the lands of Crimea and its surrounding were one of the 
main sources of the Ottoman Empire not only for population but also 
for strategic and logistic reasons. In addition, the settlement of Russia 
in the region would bring about a total loss of activity in the region for 
the Ottoman Turkey in future. For this reason, the Ottoman Empire 
tried to wage war against Russia in the region successively with all its 
power. The Ottomans declared war again in August 1787 as a result of 
the increasing desire of the Russians to proceed to the south. Austria 
also became a party to this war as a commitment of previously signed 
treaty, and the Ottoman State had to fight two major states on two 
fronts48. The main purpose of the Ottoman State in entering the war 
was to take the Crimea back and to withdraw the Russians to the 
borders before the signing of the Treaty of Küçük Kaynarca. The aim 
of Czarina Catherina was to eradicate the Ottoman Empire from the 
stage of history and become the sole sovereign of the Black Sea, to 
make the Balkans Russian subjects and to establish a Greek (Greek) 
state supported by herself in Istanbul49. The Russians, who coope
rated with Austria, achieved great victory' in the battles against the 
Ottoman State. The interpretations of Russian historians also overlap 
with the those of Turkish historians. According to them, the Orthodox 
subjects in the Ottoman State and Muslims and Turkish subjects in 
Russia were the weakest breaking points in the relations between the 
two states. While the two states were fighting out with the armies out
side, they were indoctrinating their religious communities inside. For 
this reason, it was important for Russia to nurture her desire to have 
the Bosporus and to descend to the Mediterranean.

At the beginning of the war, the Ottoman State requested for sup
port from European states of Sweden and Prussia50 against Russia 
and signed an alliance with these states. However, these alliances 
were not successful due to the French Revolution and the Ottoman 
State was left alone in the war against Russians51. With the French 
Revolution, which shook the Europe and the world and marked the 
beginning of a new age, the Russians declared that they wanted to 
negotiate with the Ottomans but the defeated Ottoman did not accept 
the request for these negotiations. After Koca Yusuf Pasha’s appoint-
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ment to Grand Vizier, the Ottoman State, which could not get the 
support expected from Prussia, sent the delegation previously signing 
the Sistova Agreement to the Jassy town to conduct the peace negotia
tions. Negotiations started in November 1791 but could be completed 
only in January 1792 and Treaty of Jassy52 was signed consisting of 
thirteen articles and a conclusion part. According to this treaty, the 
Ottoman State accepted all agreements in force, i.e. the 1774 Treaty 
of Kaynarca, the 1779 Aynahkavak Tenkihnamesi, the 1783 Trade 
Agreement and the annexation of the Crimea and Taman in 1784. 
The land on the left side of Turlawould be given to the Russians to
gether with Ochakov Castle while Ismail, Bender, Akkerman, and Kili 
Castles would be given to the Ottomans. The tax debts of the Bulgarian 
Voivode shipwould be cancelled, the tax would not be collected for two 
years and public amnesty would be announced. Kuban would be the 
two states’ borders in the Caucasus. For the peaceful relations of the 
two states, the governors of Cildir would not attack to Tbilisi Georgian 
Prince. The Russian merchant ships would be protected against the 
pirates of Garp Ocaklari (pirates from Algeria), and Garp Ocaklan 
would compensate any damages to such ships and the Ottoman trea
sure would provide such compensation if the pirates did not pay53.

During these wars with the Ottoman State, the Russians achieved 
victory with their disciplined and qualified infantry organizations trained 
in the new system that had intelligent European commanders. In the 
Ottoman soldiers, unlike Russia, an irregularity and looseness emerged 
and the Janissaries, the backbone of the empire, were no longer able to 
fight. In result of the defeat at these wars with the Russians, Selim III 
understood the importance of reforming the militaiy system and wanted 
to establish a military organization in the modern way. With the Treaty 
of Jassy, it became obvious that the system did not function well in the 
Ottoman Empire and the new Sultan seriously reviewed these issues54.

During the Peloponnese and Greek revolts, the powerful states, 
acting in a triple alliance formed between Russia, England and France, 
succeeded in converting the Ottoman State’s domestic affairs into a 
European problem. In addition to secret resistance movements they or
ganized in Balkans, the Russians increased their harassment to the 
Ottoman Empire and set the Ottoman Navy on fire in Navarino (1828- 
1829)S5. Despite the request of the Ottoman Empire for compensation, 
the Russians declared war and, taking advantage of the weakness of the 
Ottoman Empire which had no navy, came to Edime crossing the Black 
Sea. ibrahim Pasha, the son of the Governor of Egypt Mehmet Ali Pasha, 
abandoned the Peloponnese due to lack of support and food stock. The 
French took advantage of the opportunity to occupy the lands aban
doned by Egyptian army and established a small Greek administra
tion. The Russians occupied Ahiska, Kars and Erzurum under the li ad 
of General Paskiyevic. The war ended with the Treaty of Edime56. The 
border in European lands would again be the Prut River, but the privi
leges of Moldavia-Wallachia and Serbia would be increased. In addition 
to granting full independence to Greece, Russia would be paid a sub
stantial amount of compensation. The activities of the Russians in the
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Balkans continued intensely. At the end of this process, Serbia declared 
its independence in 1830 with the initiatives of Russia57. In short, the 
first half of the 19th century beginning with Treaty of Küçük Kaynarca, 
jassy and Edime was a process in which Russia took the Ottomans 
completely under a siege. The balance between the two states was en
sured by Western states with this process, and the Ottoman State was 
condemned to survive with the support of Western countries.

The Turkish state, which had survived the Russian threat with 
Edirne Agreement with severe losses, had to deal with the revolt of 
Mehmet Ali Pasha, the rebellious governor of Egypt. M. Ali Pasha shook 
the Ottoman State seriously. M. Ali Pasha, who was not recognized as 
the governor of Syria, came to Kütahya by defeating the Ottoman armies. 
Mahmut II had to make an alliance with the Russians on 8 July 1833 to 
oppress the revolt of M. Ali Pasha. In scope of this alliance, which was 
known as the Treaty of Hünkâr İskelesi58, the Russian army would help 
the Ottoman military and financially. In the case of war, the Ottoman 
State would help Russia by closing the straits to all other states. With this 
strategy change, the Egypt issue was now on the agenda as a topic that 
was of interest to all Europe and Russia. In the result of the negotiations 
on Egypt issue with the European States, the Straits gained an interna
tional status and the Russian privilege on the Straits was removed59.

The Ottoman State had a quiet period after 1841 until the war 
of Crimea. The Russians regarded the Ottoman Empire as a sick man 
while taking an active role in European politics during the Nicholas 1 
period. The Ottoman-Russian Wars began in 1853 with the Russian 
Trasdom, which increased the pressure on patronage of the Christian 
Orthodox people in the Balkans. Britain and France joined the Ottoman 
Empire in these wars, called as the Crimean wars and continued until 
1856. Russia, who became one of the most important forces among 
the European states after the Vienna congress o f 1815, had a heavy 
defeat in the result of the Crimean Wars. The terms of the Treaty of 
Küçük Kaynarca were abolished with the Paris Agreement60 signed on 
March 30, 1856. The Black Sea was neutralized and unarmed and a 
new arrangement was made with respect to the Straits. The patronage 
of the Russians on the Memleketeyn since 1774 (the two cities Moldavia 
and Wallachia) was terminated61. The Turkish-Russian struggle, which 
had been continuing with defeats for about 150 years in terms of the 
Turkish state, could be stopped with the support of European allies. 
However, the political, social and economic concessions given in return 
for the support caused irreparable consequences for the Ottoman State.

Russia could not get what they wanted from the Balkans and the 
Caucasus against the European powers and started to act by making 
use of its power on Orthodox peoples of Balkans. Moldavia and 
Wallachia were united under as to form the Romanian state in 1857. 
By interfering with the events that began in 1875 in Herzegovina 
after Romania, Russia started turmoil in the Balkans and further 
weakened the Ottoman Empire in the region62.

Although the fact that the Russians gained control over the 
Balkans and the Caucasus seems to be the reason for the battles
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between 1877 and 1878, known as War of 93, the Russians actua
lly wanted to take revenge of the defeat they suffered in the Crimea. 
During these wars, which had become one of the biggest defeats of its 
histoiy for the Ottoman State, the Russians massacred hundreds of 
thousands of Muslims and came to the vicinity of Istanbul invading all 
the Balkans63. On the Caucasian front, Kars and Erzurum were fallen. 
With the Treaty of San Stefano6* signed between the two states on 
March 3, 1878, it was acknowledged that the Ottoman Empire lost all 
territories in Europe and the Caucasus. However, Britain and Austria, 
opposing to the Russians’ ownership of the Ottoman heritage alone, 
were not willing to the Russians’ rule on the Balkans and Central 
Europe and they organized the Berlin Congress (13 June -  13 July 
1878). The states in the Balkans were recognized as independent65.

In 1905, the Russians, defeated by Japan, and turned their direc
tion back to the Balkans. Albania, Crete, Macedonia and Montenegro 
were the Ottoman State’s biggest problems in the Balkans. Even though 
Russia had problems in itself, it implemented an effective policy on the 
Balkans both with its propaganda tools and diplomatic means. Russia 
was effective at the outbreak of the Balkan wars in 1912-13, which led 
to the loss of the first Balkan lands conquered in Rumelia. The rebel
lious Balkan countries entered into the war of independence against 
the Ottoman Empire with alliances of Serb-Bulgarian, Bulgarian-Greek, 
Montenegro-Serbian and Montenegro-Bulgarian. After the wars with the 
Balkan countries, in which the Balkan countries achieved great success 
in the Balkan Wars, Turkish territoiy was limited to today’s East Thrace 
lands. The Balkan countries, which were separated from the Ottoman 
Empire and declared their independence, were now fighting for their 
border conflicts. After the Balkan affairs, Russians had a conflict with 
the Ottoman State over the Armenian politics. With a document dated 
February 8 , 1914, two large autonomous Armenian provinces based in 
Van and Erzurum were founded in Eastern Anatolia under the foreign 
govemorate inspectors66.
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OTTOMAN ALLOWANCE (TAYINAT) PRACTICES 
FOR THE POLISH ENVOYS IN THE 18IH CENTURY

Introduction
In the early modem period, Ottoman diplomacy had some charac

teristics that were not present in European diplomacy. At the end of the 
18th century, the Sublime Porte adopted into its diplomatic system some 
European diplomatic practices, modifying some and eliminated others. 
In this manner, bilateralism and reciprocity were accepted into Ottoman 
diplomacy. Previously, Ottoman diplomacy w'as conducted in a different 
manner than other states. For example, Ottoman envoys who were sent 
to foreign capitals and foreign envoys who came to the Ottoman Empire 
had very' splendid ceremonies upon their entry and exit. Secondly, envoys 
brought rich gifts and also were given them in return by the Sultan and 
notables in the Ottoman court. These presents were meant to exemplify 
the glory of the ruler. This w'as due to the fact that many diplomats had 
to prepare expensive gifts for Ottoman Sultans, Grand viziers, viziers and 
the other leading bureaucrats. In a similar manner, Ottomans gave many 
outstanding gifts to envoys of the other states. Kaftans, furs, silk fabrics 
were integral parts of the ceremonies.

On the other hand, the Ottomans did not have any permanent 
embassies in foreign capitals until 1793, when Sultan Selim III started 
to reform the Ottoman diplomatic system. Until the end of the 18th 
century Ottoman envoys were sent to other states on temporary mis
sions. By contrast, many European states had permanent embas
sies in the Ottoman capital. However, especially with «renaissance 
diplomacy», permanent embassies and diplomatic missions spread 
throughout Europe. For that reason, European states no longer 
practiced tayinat system but the Ottoman Empire continued to prac
tice this system to the end of the 18th century'.

What is the tayinat in diplomacy?
According to its diplomatic rules, the Ottoman Empire generally 

covered the costs of envoys that were sent for some extraordinary tasks 
to Istanbul or the Porte paid for the expenditures of resident diplomats 
for the low amounts, during the first 6 months of missions2. In a similar 
manner, a certain amount of the daily expenses of the Ottoman envoys 
were paid in return by host states. The amount of allowances and varie
ty and quality of supplies varied also according to the «status» of each 
country and rules of reciprocity between two states. The name of this 
system was «tayinat» and was only found in the Ottoman Empire and 
many Eastern states in the 18th century but not in European states. 
The tenure of the tayinat system theoretically continued until the ap
plication of the principle of reciprocity in diplomacy in 1793 by Sultan 
Selim III. If we think about that why Ottomans applied such a kind of
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system for foreign diplomats, maybe we can say that it was a simple way 
of the payment. Because at that time there was no banking and money 
transfer system. For the Ottomans, it was also a way to show their 
hospitality or it should be evaluated in the early modem age mentality. 
In the eastern tradition, and also among the Turks it was a cultural 
necessity to pay for or otherwise cover the expenditures of one’s guests. 
It may have also been a way to show the greatness of the Ottoman 
Empire. In certain documents we find the phrase «the station and dig
nity of the Ottoman Empire» (şan-ı Devlet-i Aliyye), a notion upon which 
the tayinat system was carried out for a long time3. Other documents 
explain that tayinat was paid as «a kindness of the Ottoman Empire» 
(in’am-t Devlet-i Aliyye olmak üzere...) and as «a necessity of regard, 
honor, worth and friendship between two states» <iki devletin şan-u 
itibarına layık ve dostluğa şayan olan vech üzere...)4. However, as many 
foreign diplomats saw it as their natural right, the Porte decided to do 
away with the system5. According to the Ottomans it was a courtesy or 
kindness of the Porte regarding the foreign envoys. Foreign diplomats 
saw the system as a right, but only in the Ottoman Empire and not jn 
the other European states was there such practice. These payments 
caused many problems for the Porte, and so the tayinat system was 
eventually abolished.

As the documents show us, there were four kinds of tayinats in 
the Ottoman diplomatic system. The first one applied to when an en
voy came to Ottoman lands. From the Ottoman border to the Ottoman 
capital, during their journey the envoy it was given «road tayinat/yol 
baha». The second was given during the first six months of an envoy’s 
visit and called «tayinat baha». The third was given some of the extra
ordinary envoys to cover their home rentals «hane icaresi». And the 
fourth one was given when an envoy came to the Ottoman capital, 
and was meant to cover the cost of his furniture as «furniture tayinat/ 
mefruşat baha». But, not all envoys were fit to receive «mefruşatbaha»6.

However, these were only written rules. How did this system work 
in practice? The tayinat system was applied in different ways in the 
Ottoman Empire of the 18th century. Firstly, foreign envoys received their 
tayinats according to their ranks. They w-ere categorized as messengers 
(nameres), small envoys (küçükelçi), envoys/ministers plenipotentiaries 
(ortaelçi) and ambassadors (büyükelçi), each of which was awarded dif
ferent amounts of tayinat. Secondly the items that they received were 
differed. Lists of tayinat were not the same for all foreign envoys. Thirdly, 
and most surprisingly, the durations of the tayinat varied. The Porte de
cided to give a foreign envoy’s tayinat according to the importance of his 
mission, which was affected certain international developments. Ottoman 
documents show us that sometimes the Porte used the past cases of en
voys or ambassadors to determine the amount of a tayinat that would 
be given'1. This worked only when the ranks and missions of the envoys 
were the same, because the Porte gave foreign envoys their allowances 
according to their ranks and missions. The amount of tayinat did not 
change according to number of individuals that accompanied envoys in 
their suites. As a rule, firstly it was checked the last practices written in
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the financial register books, it means «Başmuhasebe defterleri» and ac
cording to this records to recent envoy was paid his tayinat.

The Porte paid tayinat for extraordinary (fevkalade) envoys during 
their whole embassies. This amount differed for resident envoys8. If 
an envoy a mission to congratulate the new sultan for his succession 
to the throne, tayinat was paid to him during the duration of his em
bassy as a rule9. If an envoy was a resident envoy, it meant that his 
mission was of a longer duration and he received a different amount 
of tayinat. Generally, those envoys received less tayinat «a symbolic 
amount» from the Porte. The Porte gave resident envoys their tayinats 
generally in sums that were meant to cover for a 3 months period and 
paid the amount one month or later after that time had passed. The 
tayinats sometimes were given in kind, often as food, and sometimes 
were given as cash10.

Some Examples of the Polish Envoys

When we look at the Ottoman archival documents we can find 
the earliest register for the tayinat payments in the year of 152611. And 
increasingly in the 17th century many payment receipts for the Polish 
envoys there are. But in this paper, we will focus on the 18th cen
tury' and select some payments registers as examples of Polish envoys. 
Polish envoys generally received from the Ottoman Porte their daily 
tayinats, rental costs tayinat and road tayinat. During their journeys 
to Ottoman capital, road tayinats generally were paid by Voivods of 
Moldavia and Governors of Khotyn instead of the yearly taxes of the lo
cal people. For that reason, the Porte sent fermans (decree) to the local 
governors. For example, in 1759 for the Jözef Antoni Podoski (1759- 
1760) the Porte sent some fermans to cover costs of horses, carriages 
and food supplies of the Polish diplomats to the local governors12.

After the Treaty of Karlovitz (1699) it means permanent peace be
tween the Ottoman Empire and the Polish-Lithuanian Commonwealth 
many Polish diplomats with different ranges came to the Ottoman capi
tal. Firstly, after the Karlowitz, Rafal Leszczyhski was sent to the Ottoman 
Empire for some arrangements between two states and according 
to an Ottoman register the Porte paid to Leszczyhski 30409 akçe per 
month13 and while returning to his country it was given 320.000 akçe “. 
In the following years in 1706 a small envoy Mikolaj Milkiewicz received 
daily 2263 akçe (188.5 guruş) from the Ottoman Porte15.

In the 18th century Poland-Lithuania was one o f the countries to 
send envoys to inform new sultan succession to the throne. So, in 1733 
a Polish ambassador Jözef Sierakowski came to Istanbul to congratulate 
the new Sultan after his succession to the throne and received for his dai
ly tayinat 250, and rental cost tayinat 24 totally 250+24=274 guruş per 
day, while at the same time, and for the same purpose, the Venetian en
voy received for his daily and rental tayinats 102 (80+22) guruş per day16.

Another example of the tayinat payments was to given Pawel 
Benoe who has been in the Ottoxpan Empire between the years 1742- 
1743. The Porte gave to Beriöe 200 guruş per a day17. In 1756 Karol 
Malczewski came to Istanbul as a representative of Jan Klemens
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Branicki, the Great Hetman of the Polish Lithuanian Commonwealth. 
According to earlier implements to Malczewski was given 12+6=18 
guru § per a day'8. In this case the expenditures during his return 
to Poland, from Tulcea (recently in Romania) to Khotyn (recently in 
Ukraine) in sum were 326.5 gurus. But according to regulation tayi- 
nat expenses of the items were meet by the local people in response to 
their yearly taxes. So, the Porte as usual practicing discount for this 
kind of expenses, accepted 326.5 guru§ with discount 200 guru§19.

In 1756 another Polish envoy Jan Karol Mniszech came to 
Istanbul to congratulate the new Sultan Osman III (r. 1754-1757) 
and received 290 (225+65) gurus? per a day according to a book regi
ster20. However as in 1790 a Polish envoy (since 1791 ambassador) 
Potocki mentioned in his correspondences that Mniszech received 
as a tayinat 550 guru§ per a day as an ambassador, and so he also 
must receive 550 guru§21. In 1759 after the succession to the throne 
of Mustafa III (r. 1757-1774), as an extra-ordinaiy envoy Jozef Antoni 
Podoski came to Istanbul for the congratulation of the Sultan. The 
Porte paid for the daily expenses of Podoski 225 gurus for his daily, 
tayinat and for his rental costs 76 guru§ per a day, in sum 301 
guru§22. Because the Porte made a raise for the rental payment of 
the Podoski up to 11 guru§23. Some years later after the death of 
Polish King August III (r. 1734-1763), Marcm Stankiewicz was sent 
to Istanbul as a representative by Jan Klemens Branicki, the Great 
Hetman of Poland-Lithuania. Stankiewicz received 12+6=18 guru§ 
per a day from the Ottoman treasury and his journey expenditures 
also covered by the Porte2'*. If we look at the list of tayinat given to 
him during his return to Poland we can see these items: Bread, soul, 
rice, eggs, vinegar, straw, wood, olive, butter, sheep meat, horses 
and carriages etc25. Following the Stankiewicz to inform officially to 
the Porte on the succession to the Polish throne of Stanislaw August 
Poniatowski (r. 1764-1795), Tomasz Aleksandrowicz took charge 
in 1765. To Aleksandrowicz as documents show it was given 225 
guru§ tayinat per a day as his predecessors given26. Before Istanbul 
he waited for permission of the Porte in Edirne for some months and 
also in Edime tayinat was given to him. But interestingly according 
to the related documents he could not receive rental payments.

In 1777 another Polish envoy Karol Boscamp Lassopolski came 
to Ottoman capital for some arrangements between two countries and 
also establishment of the permanent embassy of Poland in Istanbul. 
Boscamp received tayinat during his journeys in the Ottoman lands 
and also in Istanbul. Looking the earlier practices to Boscamp by the 
Porte was paid 225 guru§ daily tayinat and 76 guru§ rental costs27. ,

Another example was on the mission of Franciszek Piotr Potocki 
(1790-1792), but before that, I would like to mention about the mis
sion of Piotr Gotkowski who was sent to Istanbul to arrange the em
bassy affairs of the Potocki. To Golkowski during his mission also 
was given tayinat payments, 12 guru§ daily tayinat and also 6 guru? 
for his rental costs, in sum 18 guru§ per a day28.
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Below it is possible to see a list of tayinat given to Polish envoys 
in the 18th century29.

Table 1
A Tayinat List o f  Polish Envoys in the XVIIF' Century

Bread per a 
day for 40 

people 
480 akçe

Sheep meat 
20 kiyye, in 
18 360 akçe

chicken 10, 
in 30 

300 akçe

Rice 10 kiyye, 
in 18 180 akçe

onion 5 kiyye, 
in 6 30 akçe

^vinegar 5 
kiyye, in 3 

15 akçe

Butter 6 
kiyye, in 60 

260 akçe

popcorne 20 
kiyye, in 2 60 

akçe

Fat (oil) 3 kiyye, 
in 45 180 akçe

egg 100 peaces, 
in 1 100 akçe

flour 20 
kiyye, in 9 
180 akçe

milk 10 kiyye, 
in 6 60 akçe

cheese 1 
kiyye, 40 akçe

coal 100 kiyye, 
in 2 200 akçe

firewood 1 çeki 
60 akçe

Straw 2 
kantar, in 

20 120 akçe

Barley 10 
keyl, in 60 
600 akçe

Soap 1 kiyye 
60 akçe

chickpea 3 
kiyye, in 15 65 

akçe

Vegetables ... 
200 akçe

There is no 
price car
riage 10 
peaces

Horse 40 
peaces

An Example for the Exception

In the Ottoman Empire during the 18th century, records show us 
that there were many exceptional cases of tayinat payments. This in
dicates that there were some theoretical rules during the implementa
tion of the tayinat system, but in there were exceptions. The Sublime 
Porte practiced its tayinat system according to the characteristics of each 
case. If it was necessary, the Porte made exception to the rule in special 
cases, at times deciding to give tayinat for a longer period. This can be 
seen in the case of Polish envoy Franciszek Piotr Potocki. The Porte gave 
«tayinat baha» to Potocki for 30 months between the years 1790-1792. 
Because Potocki came to Istanbul for a special mission, and it had great 
importance for the Ottoman Empire, after six months the Porte decided 
to continue giving tayinat to Potocki. In this case there were important 
negotiations between Ottoman vice-Reis Efendi Ra§id and Potocki for an 
alliance against Russia and a commercial treaty between two states30. At 
the same time when Potocki was in Istanbul, a tayinat was given to the 
Spanish envoy for 11 months, so the Porte decided to cut off the tayinat 
for Spanish envoy Juan de Bouligny31. In 1790 the Porte decided to give 
Prussian envoy Heinrich Friedrich von Diez tayinat for 8 months, because 
at that time the Ottoman-Russo-Austrian War was under way and an 
Ottoman-Prussian alliance was signed32. Prussia’s status as an impor
tant ally made this necessary53. It means Ottoman authorities paid these 
allowances based on their friendship and alliance with a certain country1 
as well as the state’s status in terms of its geopolitical importance.

The rank of an envoy was also an important factor in determining 
their tayinat. For the same example, Polish envoy Franciszek Piotr 
Potocki demanded an increase of his rank from «envoy» to «ambassa
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dor», thus increasing his tayinat and claimed that former ambassador 
Mniszech was paid 550 guru§ and he also demanded same amount2-' 
During the second year of his embassy he received the rank of ambas
sador. However, his tayinat amount remained the same because the 
Porte did not want that other envoys to follow his example35. The Porte 
also gave some atiyyes (cash money as a present) to Potocki, perhaps 
in compensation of their unwillingness to increase his tayinat.

Conclusion

As many documents show us in this paper, the tayinat system was 
an important part of Ottoman diplomacy. The idea of the tayinat system 
was good, but in practice the Ottoman Empire had to solve many related 
problems and spend money on it. The tayinat system is a useful gage of 
inter-state relations. The amount of the tayinat allowance was closely 
connected with the relations of the other states. Ottoman authorities 
paid these allow'ances mainly based on their friendship and alliance 
with a country, but sometimes based on its status in terms of power, 
with regards to the hostility of the related state. On the other hand, 
the Porte evaluated every case individually when paying tayinat. The 
tayinat system had many rules, but there were also many exceptions. 
Foreign envoys had problems with their tayinat payments, sometimes 
relating to the amount of the tayinat, and sometimes the delays of the 
payments. Contrary to common knowledge, after the abolishment of the 
system in 1794, some examples can be found of the Porte continuing 
to pay tayinat to certain envoys. In fact, envoys of Eastern countries for 
example from Bukhara and Persia continued to receive tayinats even in 
the 19th century. As many archival documents show us, the «tayinat» 
system was a status indicator in Ottoman bilateral relations, it was the 
same for Ottoman-Polish relations.

If we look at the what were the kinds of foods, we can see that foreign 
envoys received different sorts of food supplies. For example, if we make a 
comparison between Russian and Polish envoys for the 18th century with 
regard to the food supplies, we can see some differences between them. 
Looking at the tayinat lists given to Russian and Polish envoys in 1740 
and 1790, we can see many of the same foods but also some different 
kinds of foods or their amounts were different36. In the list of the Polish 
envoy there was much more cow meat but less poultry meat than in that 
related to the Russian envoy. In the lists for both envoys there Were fish. 
However, caviar was only on the list of the Polish envoy. The Russian 
envoy was given more eggs, sugar, coffee, and lemons than Polish envoy. 
However, the tayinat amount for the Russian envoy was much more than 
the Polish envoy; the Russian envoy was paid 494.5 gurus daily, but the 
Polish envoy received only 301 gurus. We can also see that some alcohol, 
for example raki or wine, were given to envoys.

In the 18,h century more Polish envoys came to the Ottoman 
Empire that the Ottoman envoys who were sent to Poland-Lithuania. 
So, it was also a financial problem and big expenses for the Ottoman 
treasury. It was one of the reasons to abolishment of the tayinat 
practice by Selim III. There was no permanent Polish embassy in the

__________ Проблеми icmopii' крат Центрально/' т а  Сх/дноУ Свропи. -  Випуска
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Ottoman Empire in the 18,h century. For that reason, all of the Polish 
diplomatic missions had a title of extraordinary, so the Porte had to 
pay tayinat for numerous Polish diplomats.

When we compare tayinat payments of Polish envoys with en
voys of the other states, we can say that Polish envoys could receive 
higher amounts tayinats than many envoys of other countries. For 
example, at the end of the 18th century', tayinats were given to the 
Venetian and Neapolitan envoys in 1790 when they came to Istanbul 
to congratulate the new Sultan Selim III. The Venetian envoy re
ceived 116 guru§ per day as a tayinat, and the Neapolitan envoy 
was given 100 guru§ per day37. Prussian envoy Diez with the same 
mission could get 200 guru§ per a day38. So the amount of Polish 
envoy Potocki with his 301 guru§ tayinat one of highest tayinats. 
To the mid 18!h century tayinat amounts of Polish envoys gradually 
increased, after that to the end of the same century they were fixed 
with 301 guru§ for the same envoys who had the same rang.

Table 2
General Information on the Tayinat Payments o f  the Some Polish Envoys

Year Envoy Rang Amount of tayinat 
(Per a day)

1701 Rafal Leszczyriski am bassador 30409 akçe
1706 Mikolaj Milkiewicz small envoy 2263 akçe (188.5 

guruş)
1732-1733 Jozef Sierakowski am bassador 250+24=274 guruş
1742-1743 Pawel Benoe envoy 200 guruş
1756 Karol Malczewski representative 12+6=18 guruş
1756 Jan Karol Mniszech am bassador 225+65= 290 guruş
3 759-1760 Jozef Antoni Podoski envoy 225+76=301 guruş
1764 Marcin Stankiewicz representative 18 guruş
1765-1766 Tomasz

Aleksandrowicz
envoy 225 guruş

1777-1778 Karol Boscamp  
Lassopolski

envoy 225+76= 301 guruş

1789 Piotr Golkowski messenger 12+6=18 guruş
1790-1792 Franciszek Piotr 

Potocki
Envoy-*-ambassador 225+76=301 guruş
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Mehmet tnbaçi
(Kaysèri, The Republic o f  Turkey)

KHOTIN SANJAK FROM STRATEGICAL PERSPECTIVE (1750-1800)

Khotin, which was an old castle and town of Chernovits, today is 
located in the western part of Ukraine is called as Xotyn in Ukrainian, 
Hotin in Romanian, Chocim in Polish language. First information 
about Khotin which is located on the right side of the River Dniester 
(Dinyester / Turla) in Northern Moldova, date back to 14th century. 
At that time it was, as a middle age castle, under the reign of Bogdan 
Kings. Noticing the names of castle wardens of Khotin Castle1 in 1387 
signifies the existence of military fortifications at that period. Although 
the date of stone castle’s construction is unknown ultimately, it is es
timated that it has been built in close period of Stefan II’s reign, Khotin 
was on an important passage point of commercial wavs from Middle 
Europe and Baltic to Istanbul. It played an important role in the strug
gle of domination on Bogdan between Ottomans and Poles2.

Ottomans first appeared around Khotin during the reign of 
Stephan Cel Mare, the Bogdan King. In 1476, this castle was defended 
against Sultan Mehmed the Conqueror’s army successfully by Vlaicu, 
uncle of King Stephan. In 1538, during the Ottoman-Polish joint at
tack against Petro Rareç, the castle was besieged by Jan Tarnowski, 
Polish castle commander. After a new Ottoman sanjak has been es
tablished in Bender, Khotin has been left back to Petro and the castle 
has been repaired and widened by Petro3.

There happened some significant developments in Bogdan to
wards the end of 16th century. Aron Tiranul who acquired Bogdan 
King with the support of the Janissary, ceased the relationship with 
Ottoman State in 1594, under the protection of the Pope Clément VIII, 
joined the holy alliance established by Austrian King, Rudolf II and 
Sigismund Bathory, the prince of Erdel caused a trouble some situa
tions. The states in this alliance were supposed to defend Bogdan 
against Turks and Aron, as allied to the prince of Erdel would sup
port Austria. At the end of 1594, Bogdan forces entered Dobruca. But 
Bathory, the prince of Erdel had King Aron killed as he suspected 
him. New King Stephan continued to revolt against Ottomans, but 
Polands also killed him. So, the alliance founded against Ottomans 
has been dispersed without any achievement. As Mihail Viteazul, the 
prince of Wallachia realized that the prince of Erdel, Bathory started 
a friendly relationship with the Ottomans, occupied Erdel in 1599, 
and then with a quick maneuver reached Khotin and captured all 
Moldovia in 1600. Therefore, Mihai who merged Wallachia, Moldova 
and Erdel acquired the title of Domn / Master of Homeland. But the 
following year when he was killed by Basta, an Austrian general, 
three princedoms were dispersed again. From the beginning of 17"' 
century, Kingdom of Poland interfered Moldova’s domestic affairs and 
occupied the castle of Khotin. Upon this occupation there occurred 
some causes which require the interference of Ottoman State4.
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During the reign of Sultan Ahmed I, he signed a treaty to end 
the crisis broken out because of Kazak question between Poland and 
Ottoman State. But this agreement could not be permanent. As Bosnian 
Governor, Skender Pasha attacked Kazaks, Polish King sent theHfty 
to protect Kazaks, but without war a new peace treaty has been signed.

The crisis between the Ottomans and Poland because of Kazaks 
was going on when Sultan Osman II has taken over the government. 
While Polish were supporting Kazaks, Crimean khans were attacking 
Poland. Polish King has both protected Gratyani Gaspar, former 
Moldova seigneur, as known well for his hostility against Ottomans, 
and supported him with soldiers and military ammunition. On the 
contrary, Skender Pasha, governor of Özü has defeated Gaspar’s 
army and enslaved many Polish seigneurs. Skender Pasha’s triumph 
encouraged Sultan Osman II to set out for Khotin Battle5.

Ottoman Army under the command of Sultan Osman II, departing 
from Davutpasha Field on 29th April 1621, arrived Yanbolu destination 
via Edime on 14th June6. Davud Pasha who has been appointed as the 
governor of Rumelia has been assigned as the pioneer of the army7] 
A news regarding the Crimean khan’s attacks to Poland has been re
ceived. From the Polish war prisoners sent by the Khan, some informa
tion was collected about Polish army. On July 12, the army arrived at 
İsakça Pier on July 128. Passing over the bridges and destinations have 
been reached and the army reached Khotin Castle on 2 September. 
Constructing bridges over the River Dniester, battle has been broken 
out on 5'h September. But Polish soldiers, through getting Austrian 
Army’s support, were not be able to taken out of their place. Violent 
struggles occurred until 12th September, but there acquired no result. 
Upon the parties’ attempt to make peace, there signed an agreement on 
9th October 1621 based on the conditions during the reign of Suleiman 
the Magnificent’s period9. According to this agreement, Polish should 
prevent Kazaks’ attacks on Turkish territories, Ottomans would prevent 
Tatars’ possible attacks to Poland. The River Dniester was adopted as 
the border. Khotin has been left to the ruling of Bogdan Kings. But be
cause of disagreement on the determination of borders, it could be valid 
only 2-3 years later10. Abdulkadir Efendi, clerk of Topçular who joined 
that battle give important information about the course of the battle11.

During the battle of Khotin in 1621, Poland-Lithuanian army 
under the command of Jan Karol Chodkiewicz, even with the help of 
Ukrainian Kazaks, resisted Ottoman army’s attacks constructing new 
military fortifications and a perfect defense line around Khotin Castle1*.

Considering Osman IPs Poland expedition, the battle broke out 
in front of Khotin Castle signifies the importance of the castle and 
during the following struggles it has been started to be used as a 
military base for many times.

In 1657, upon Erdel King, György Rakoczy II’s insurrection and 
attempt to invade Poland, Ottomans interfered the crisis. Ottoman 
forces under the command of Melek Ahmed Pasha went to Khotin 
and excercised in the region. During this activity Evliya Çelebi who 
accompanied Melek Ahmet Pasha recorded considerably significant
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information about the castle. In his travel book, Seyahatname, he 
described Khotin as a small castle built with stone, size of its moat 
and it has two large gates and contains about eighty covered towers, 
sixty-seventy houses and about fifty shops in it13.

During and after Sultan Mehmed IV’s Kamianets military expedition 
in 1672, when Poland battles were continuing Khotin kept its function 
as a military base14. Conquest of the castle again by Ottomans caused 
Northern Moldova to be a battle field. Across Khotin there constructed a 
bridge over the river Dniester. Although Polish forces managed to enter 
into Khotin in 1673, Ottoman army under the command of Sain Huseyin 
Pasha besieged and conquered the castle. But on 11th November, Ottoman 
army were defeated by Polis forces under the command of Polish com
mander Jan Sobieski in front of Khotin. Therefore the caste was captured 
by Polish. The achievement Sobieski has acquired led him to be elected 
as the king of Poland. After Zorawna treaty signed in 1676, Ottomans’ 
domination in the region has been settled ultimately15.

During the battles broke out in 1683, Hotin which was captured 
a few times by opposing forces, when they left Kamianets as a result 
of Karlowitz Treaty in 1699, turned to be Ottoman’s most significant 
operation base in Eastern Europe. After 1711, its administration was 
taken from Moldova and transferred to direct Ottoman domination. 
Then its administrative status became first a small town, later a san- 
jak. Lipka Tatars have been settled around Khotin16.

Following the temporary Russian occupation in 1713, it was reno
vated and widened under the supervision of Ottoman-French technical 
committee sent from Istanbul. That new castle has been rebuilt in both 
western and Ottoman style architecture surrounding the older mid
dle age castle, called as inner castle. Especially castle’s southern side 
has been fortified and soldiers and ammunition have been placed in. 
The castle had four gates. The names of the gates were Istanbul (Ia§i), 
Timi§var, Bender / Ukraine, the fourth gate was called as water gate, as 
it faces toward the River Dinyestr. Within the castle two Turkish baths, 
two big mosques and a covered bazaar were constructed17.

Following the settlement of Lipka Tatars in 1711, Hotin’s ad
ministrative status changed considerably with acquisition of sanjak 
status. As Ottoman administrative organization required, there had 
been register three times in Khotin Sanjak consecutively in 1718, 
1728 and 1745 and incomes were registered. According to the regis
ter records, considerable amount of the residents in Khotin Sanjak 
was non-muslims. 76% of the tax paying population was non-Mus
lims and 24% was Muslim Lipka Tatars18.

Despite the significant fortification by Ottoman State in 1713, 
the castle was captured by Russian Army under the command of 
Marshall Munnich. The caste and the city were ruined. Having been 
occupied by Russians for about four months, Khotin Castle was left 
back to Ottomans soon after 1739 Belgrade Treaty19.

When Russia kept on jts hostile acts as a result of the develop
ments in frontiers despite Belgrade Treaty, war was declared against 
Russia on October 3, 1768. To prevent Ottoman Empire’s activities
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in that region, Russians decided to capture Khotin castle, which was 
an important midpoint.

Khotin was surrounded by Prince Golicyn who was a Russian 
commander on April 15, 1769. Meanwhile, Hüseyin Pasha who 
was a castle guard was killed as a result of a rebellion20. Though 
Russians were repulsed thanks to the precautions, when Grand 
Vizier Moldovani Ali Pasha was defeated in the war that took place 
between Kamianets and Khotin, Ottoman army withdrew and the 
guards in Khotin Castle abandoned the castle so that the castli wa 
taken by Russians on September 10, 176921.

Abaza Mehmed Pasha was the commanderin Khotin frontier 
during the war, and thanks to his efforts to rescue Hotin castle from 
Russian attacks, he was appointed as vizier in Khotin; however, when 
the castle was left to Russians, he was appointed as the guard of 
Moldova22. Again in this term, though Canildi Ali Pasha was sent to 
Khotin in October 1769, he withdrew without success23. With Küçük 
Kaynarca Treaty in 1774, Khotin was given to Ottoman Empire again24.

In Sultan 1. Abdulhamid’s term while they were in a war with Russia, 
thanks to the intermediacy of France, Aynalikavak Treaty was signed in 
1779. According to this treaty, Crimeawould be sovereign, Russia would 
retract its soldiers from Crimea and Ottoman Empire would approve 
the khanate of Şahin Giray. Besides, Moldavia and Wallachia would 
have freedom in religion. With 1739 Belgrade Treaty, Ottoman Empire’s 
places around Ibrail, Khotin and Bender castles would be rendered25.

Khotin Castle was surrounded by the common armies of Austria 
and Russia during 1788-1791 wars and it was taken back from these 
armies in September 1788. Khotin which was given to Ottoman 
Empire with 1792 laşi Treaty, was occupied by Russians in 1806. 
With 1812 Bucharest Treaty, it was given to Russians together with 
the land between Dinyestr and Besarabya2'1.

In 1918, Khotin and Besarabya were given to Romania. As a re
sult of Ribbentrop-Molotov treaty, The Soviets got it in 1940. Khotin 
that was given back to Romania in 1941 was given to Ukraine in 
1947. In this land, the people of Ukraine, Romania and Armenian 
and Jews lived together. Khotin is a small town today.

Özü Province; Pasha Sanjak, which was the center of Rumelia 
Province that was the first established administrative unit in Ottoman 
Empire, was in Edirne. Later, with the conquests, Pasha Sanjak 
was moved to Gelibolu, Monastir, Plovdiv and lastly Sofia since 16th 
Century. In the next years, especially near Hungary, after Buda or 
Budin Province was settled, several provinces were established in the 
Balkans and the number of Rumelia provinces decreased27. However, 
when Özü Province was established in 1593, lots of Sanjaks in North 
Bulgaria were centralized with this province. In this age, the sover
eign of Ottoman Empire was being controlled by Özü Province, the 
center of which was Silistre. The Sanjaks of the province starts from 
Vidin and Nikopol and River Danube, and they extended from the 
north of Edirne to Bender, Akkirman and Azak castles. It was de
tected in the recordings that in 18lh Century, Hotin was centered to
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Özü Province after it was declared âs â Sanjak. In those years, the 
center of the Province was sometimes Silistre and sometimes Özü.

Tablel
The Administrative Divisions O f Özü Province in 1 7th- 18th. Centuries

Оскансько шпер/я, УкраУна т а  Крим 8 сх/дмевропейськш геопол/тиц/_________

1593“ 163239 1632-4130 1700-171831 1750-1800“
Niğbolu Niğbolu Niğbolu Niğbolu Niğbolu

- Vidin Vidin Vidin Vidin
Silistre Silistre Silistre Silistre Silistre
Cirmen Cirmen Cirmen Cirmen Çirmen

Kırk Kilise Kjrk Kilise Kırk Kilise Kırk Kilise Kırk Kilise
Vize Vize Vize Vize Vize

Akkirman Akkirman Akkirman Ta^an Geçidi Hotin
Bender Bender Bender Özi /Paşa 

Sancağı
Beylik-i Kal ‘a-i 

Fethül-İslam
Kili Azak Azak - -

Kilburun - Kilburun - -

9 9 10 8 7
Kili Sanjak which was centered to the province when the pro

vince was established in 1593 was moved to another province later. 
Bender, Azak and Kilburun Sanjaks, which were centered to Özü 
between 1593-1640, were centered to Kefe province, which was es
tablished later. Tağan / Doğan Passage Sanjak which was recorded 
as centered to the province in 1700 was occupied by Russians in 
1699. However, in XVIII. Century a different point was noticed. In 
the Tahvil register, it was recorded that in addition to Nikopol, Vidin, 
Silistre, Çirmen, Kırk Kilise, Vize Sanjaks, which were centered to 
Özü Province since the beginning, Khotin Sanjak was also centered 
to here. At the same time, with the title Beylik-i Fethül-Islam Castle, 
Fethül-İslam castle was also centered to this province, too.

The Administrators of Khotin Sanjak
The first recordings about Hotin Sanjak, which became sanjak in 

1711 and recorded firstly in 1718, and its administrators was taken 
from the information in the Register which is one of the Prime Ministry 
Ottoman Archives Divan-ı Hümâyun Registers that are the subject of 
study in this paper, and in which the names of the chancellors such 
as viziers, governors, governors of sanjaks and provincial treasurers. 
The information in this register about the appointments of provinces 
and sanjaks and pashas in Ottoman Empire between 1755-1805 in
cludes quite important information on understanding the second half 
of XVIII. Centuiy and Ottoman Administration System. I have studied 
on some of the researches and analysis on the provinces in this re
cording before. This recording starts with the title «Der zemân-ı sadr-ı 
sudürül-vüzerâ Mustafa Paşa ve Reisül-küttâb Seyyid Mehmed Avni 
Efendi tâle bekâhümâ fi 8 L sene 1169»33. The appointments about 
Hotin Sanjak recorded in register starts on 8 Şevval 1169 / 6 July 
1756 and lasts for 36 years till 1 Ramazan 1206 / 21 June 1792.

In these registers the names, former positions, place of duties, 
assignment dates, the way assignments took place, were recorded
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depicting statements like viziemess degree and, governor degree and 
Rumelian governor degree. The title of the person to be assigned as 
governor / governor of Sanjak, his kinship with bigwigs, if any, and 
the name were mentioned34.

Khotin sanjak is recorded in governor assignments as: liva-i.mez- 
büre hala mutasarrıfı vezir-i mükerrem saadetli paşa hazretlerine bâ 
hatt-ı hümayun tevcih kılınmıştır, rütbe-i vala-yi vezaret ile ba hatt-ı 
hümayun tevcih olunmuş, müşarun ileyh Hotin kal’ası muhafazası 
şartıyla Yanya sancağı dahi ilhaken tevcih, rütbe-i vâlâ-yı vezaret ile 
şerefyafte-i sudûr olan hatt-ı hümayun şevketmakrûn mucibince tevcih 
olunmuştur, mertebe-i vâlâ-yı vezâretle, emr-i hümâyun tevcih, bâ- 
hatt-ı hümayun tevcih. If he was appointed to the task and made to 
continue his job (ibka), information was given about the way he was ap
pointed to the task as: «bâ-hatt-ı hümâyûn ibka, kemakân ibka ve mu
karrer kılınmıştır» while in the case when his duty is continuing and the 
administration of another place is given to him: «müşarun ileyhe ilhaken 
tevcih, ber-vech-i arpalık tevcih». As for the dates, the day of the month, 
months’ signs, and also the year is written for short (for instance; 8 L 
169, 24 Za. 177 or Selh-i L. 180, 3 N 203, 5 L. 205). The most notable 
point in assignments are that in accordance with Ottoman hierarchy a 
good part of the assignment were made in Şevval / L. However, assign
ments and reappointments were made in other months too.

54 appointments were made to Khotin Sanjak within the years 
1756-1792. Compared to other Sanjaks in Rumelian Province, the 
number of the appointments made during these years are normal. 
Since Khotin castle was in a great strategic point especially during 
Ottoman-Russian wars it is seen that everyone without any exception 
was appointed to Khotin Sanjak after writing the statement Khotin 
«on condition to protect Khotin Castle». Thereby, using the statement 
«on condition to protect Khotin Castle» in all 54 appointments is im
portant in that it shows the importance of the castle and region.

34 Sanjak governors were appointed and 20 times the appointed 
sanjak governors were reappointed and made continue their job with 
these 54 assignments.

The appointment of 54 sanjak governors within 36 years, between 
1756 and 1792, to Khotin Sanjak, shows that there were adminis
trative problems. In fact, among these appointed sanjak governors, 
there are ones who have worked less than a month. The task of former 
governor of Özü province, vizier Mehmet Pasha, who was appointed to 
Khotin Sanjak as guard and govern jt, has lasted just 11 days. Ağriboz 
guardian Ahmed Paşa-zade Mehmed Pasha, died after governing san
jak for 17 days in 1767 and former governor of Ankara sanjak Ruşen- 
zade Abdullah Pasha died after governing sanjak for 20 days, and 
there had been reappointments. Similarly, the former Nikopol gover
nor Recep Bey served for only 21 days in 1763. Ohirili Ahmed Pasha 
appointed as Khotin castle guardian in 1784 for 25 days.

The number of people serving as Khotin guardianship between 
3-6 months is 5, 6-12 months is 15, 1-2 year(s) is 5. 5 of these served 
for 1 year while 5 served for 1 -1,5 year. The number of sanjak governors
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serving between 2 and 5 years was 4. Ömer Pasha, former guardian of 
Bender castle, who is one of the longest in service of Khotin guardian
ship, maintained his task for 3 years and 9 months, being reappointed 
4 times35. Hüseyin Pasha, who served for 4 years and 7 months between 
May 1769 and December 1774, had been appointed to Khotin castle 
guardianship after his predecessor El-Hac Hüseyin Pasha36. The person 
who carried out the tasks of the governorship of Khotin sanjak and 
guardianship of Khotin castle the longest is former Kırşehir governor 
Osman Pasha who maintained his task for 5.5 years uninterruptedly 
between August 1786 and June 1792, being reappointed 3 times37.

It is seen that a great deal of the governors appointed to the 
guardianship of Khotin sanjak and castle are vizier. Moreover, it is stated 
that Ruşen-zade Abdullah Pasha who was appointed as Khotin guardian 
in 1761 but died 20 days later, is assigned the title of Rum-ili governor38.

Mehmed Pasha who served as the guardian of Khotin Castle 
between 1775 and 1776, former vice grand vizier, Khotin Castle and 
Sanjak were given under his administration, as he has known the 
region very well39.

Jannisary master Süleyman Ağa, who had been serving as 
Khotin castle guardian for 7,5 months between 1782-1783, was ap
pointed with the title of beylerbeyi40.

It is detected that the reappointment of 9 guardians out of 34 
were made 20 times. Among these guardians Ömer Pasha was 4 
times, Süleyman Pasha and Osman Pasha were 3 times, Mehmed 
Pasha and Süleyman Pasha twice and the remaining 4 guardians 
were once reappointed as Khotin guardian.

Vidin, Özi, İnebahtı, and Ağriboz sanjaks are among the places 
where the guardians of Khotin castle and Khotin sanjak are appointed 
the most and two appointments were made from the people working in 
each mentioned sanjak. 5 sanjak governors of Köstendil Sanjak admini
strators during the same period, hold the control of Khotin castle too.

It is determined that some sanjaks are additionally given to 
the administrators appointed as the guardian of Khotin castle and 
Khotin Sanjak, because of its strategic position.

Due to the strategical position of Khotin, some governors who 
were appointed as the guardians of Khotin Sanjak and Castle were also 
appointed with other additional sanjaks. Thus, in the register Khotin 
Castle wardens were provided with Corum41 and Kostendil42 sanjaks. 
Among the most common additional sanjaks, Yanina, Skopje43 and 
Bozok44 can be observed. Meanwhile, jizya45and rice harvest46 reve
nues were also provided for the Khotin castle guardian as supplemen
tary annual income. Two governors were observed to be appointed as 
Hotin guardians while still continuing other positions. One of them 
was governor of Inebahti Suleyman Pasha, who continued to be Khotin 
guardian while he was also appointed with another sanjak over a year 
between April 1777 and May 1778. Similiarly, from late 1784 to early 
1785, Hotin guardian Gullu Ali Paşazade İsmail Pasha was also gover
ning Inebahti Sanjak47. The same is also true for Dukakin Sanjak48.

Khotin guardians were appointed among 7 sanjaks and 2 pro
vinces from Anatolian side while 18 sanjaks from Rumelia. Due to
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the importance of Hotin castle, all the appointee were specified with 
their missions as guardians.

Those who were appointed twice as Khotin Sancak and Castle 
guardians had the previous appoinments in Rumelia, among which Ozi 
province, Vidin, Bender, Nigbolu, Kostendil, Yanina, Skopje, Tirhala, 
Ohrid and Elbasan. Additionaly, Agriboz and Hanya guardians were 
also appointed as the governors and guardians for the territory.

Especially after the second half of the 18th century, since 
Ottoman lands around Danube River and its north were affected 
by the wars between the Ottomans and Russians, many army com
manders were appointed for the security of the region. Khotin was 
especially strategically prominent for this matter.

Provincial treasurers who were appointed to Khotin between 1756 
and 1792 were also determined. Old Vidin Defterdar, Seyyid Ali Bey 
was appointed to Khotin revenue office and remained in office from 26 
September 1756 to 25 August 1759. He was succeeded by Mehmet 
Emin Bey till 2 August 1761. Mehmet Efendi, who was appointed to 
the position on 23 July 1762 remained till 176849. For treasurer ap
pointments to be done on the first day of the month Muharram, as the 
first day of the hegira calendar is financially significant.

Due to wars, governors, who were not only appointed as Khotin 
guardians but also as the government of other important castles of 
the region such as Bender castle, Kilburun castle50, Vidin castle51, 
Akkerman castle52, Ozi castle53, Silistre castle54 and Rusçuk castle55. 
Sanjakbeys were held responsible not only for the administration of 
sanjaks but also for the security of these castles.

Consequently, Khotin castle was subject to a significant strug
gle among Ottoman State, Russia and Poland, and remained to be 
a strategical Ottoman castle till early 19,h century. Even during the 
18'h century economical depression of the Russo-Ottoman wars, 
Ottomans defended Hotin, a castle that had long been an Ottoman 
land, against Poland and Russia. Especially starting from the 19th 
century, following the Russian wars, the strategical Khotin was lost. 
Khotin lives on as a town and its castle still stands today.
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Azmi özcan
(Adapazarı, The Republic o f  Turkey)

OBSERVATIONS ON THE OTTOMAN POLITICAL VISION 
IN THE EASTERN EUROPE

The Ottoman Empire (1299-1923) was one of the largest and 
longest-lived empires in history, and it represented one of the great
est civilizations. Its territories, at its height, included Anatolia, the 
Arabian Peninsula, parts of East and North Africa, and south eastern 
Europe, comprising a total area of more than 22 million square kilo
meters (about 8.5 million square miles).

The Ottoman state was established by a tribe of Oghuz Turks 
as one of many small Turkish principalities that emerged in Anatolia 
during the Mongolian breakdown of the Anatolian Seljuk State. 
Situated on the borders of the tottering Byzantine Empire, the founder 
Osman I (ca. 1258-1324) quickly became a warrior of Islam.

In the early 1360s the Byzantium city of Edirne in Thrace fell 
to Turkish forces. Serving as a base for further expansion into the 
Balkans. Hence by 1387 large parts of the Balkan Peninsula come 
under Turkish rule. In 1453 Mehmed II besieged Constantinople and 
the Byzantine capital fell to the Ottomans in May 29, which marked 
an important turning point in world history'.

After Constantinople, the expansion continued by annexing Serbia 
and More a the Genoese colonies on the Black Sea coast, several islands 
in the Aegean Sea, and Albania. Bosnia-Moldavia (a region in present- 
day Romania and Moldova) was forced to pay tribute, and the Khanete 
of the Crimea (in Ukraine) was made an Ottoman vassal state.

Towards the end of the XVth century Herzegovina and Moldavia 
were fully added to the empire.

Under Süleyman, (ca. 1494-1566), Belgrade and most of 
Hungary were absorbed after the Battle o f Mohacs (1526). In 1540 
Hungary became an Ottoman province. Süleyman died in 1566 while 
besieging the castle of Zigetvar in Hungary, and his son, Selim II 
(ca. 1524-1574), succeeded him.

Süleyman was undoubtedly the most powerful ruler in the world 
at the time. During his reign, the Ottoman Empire expanded greatly, 
both to the east and west, and threatened to overrun the heart of 
Europe. He was also a major player in European politics. He aimed 
to ensure that no state became powerful enough to unify Europe. 
To this end, Süleyman financially supported Protestant countries 
when European Christianity split Europe between Catholics and 
Protestants. It can be argued that Protestantism would never have 
succeeded but for Ottoman support.

In 1683 the grand vizier Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1634- 
1683), besieged Vienna for a second time. But the siege proved disa
strous and the European coalition defeated the Ottoman army. The 
Treaty of Karlowitz to end the war was signed in 1699, marking the 
beginning of the Ottoman withdrawal from Europe.
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The Ottomans also began to lose control of strategic trade 
routes, upon which their wealth had largely depended. Traders from 
the east to the west had by now changed their route, bypassing 
Ottoman lands. The northern trade route also had to be abandoned 
after Russia took control of Kazan (1552) and Astrakhan (1556).

The Pruth war (1711) with Russia was the last opportunity for 
the Ottomans to regain lands lost at the beginning of the eighteenth 
century. The Treaty was signed after a Russian defeat brought the 
Castle of Azak in the Black Sea region back to the Ottomans. This de
velopment kept Russia from expanding towards the Mediterranean.

In XVII and XVIIIth century the Ottomans abstained from the 
Seven Years’ War (1756-1763) in Europe and did not participate in the 
scheme of alliances and counter-alliances that ensued. Russia, on the 
other hand, continued the policy of seeking access to the Mediterranean 
and formed an alliance with Austria against the Ottomans.

Hence wars that occurred between 1768 and 1774 and from 1787 
and 1792 with Russia were to prove devastating for the Ottomans. Crimea 
was first separated from the Ottoman Empire in 1774 by the Treaty of 
Küçük Kaynarca; the region was then annexed by the Russians. The 
Ottomans also had to renounce their claims to Moldavia and Walachia. 
Thus, Russia once again had a free hand in the Black Sea.

A new development in Europe, namely, Napoléon Bonaparte’s 
( 1769-1821) emergence soon altered the entire situation. The Ottomans 
had entered a new century that was to be dominated by European 
wars and expansion, and by the notions of the «Eastern question».

The Eastern question basically, centered around one issue: If 
and when the Ottoman Empire disappeared, what should happen 
to its territories (especially the European ones)? Not surprisingly, 
the Ottoman Empire became a focus for European politics, and the 
European powers generally formulated their positions based on de
velopments within the Ottoman Empire.

XIth century started with burdensome for the Ottomans. The 
wars with the Greeks and later the Russians were devastating. 
Greece declared its independence with the European support and 
the Russians gained lands in eastern Anatolia.

The Russians started another war, the Crimean War, in 1853. It 
was during this conflict that the Ottoman Empire came to be called 
the «sick man of Europe». Britain and France sided with the Ottomans 
primarily for their own purposes namely, to check Russian ambitions. 
In fact, the Crimean War was a European conflict that was fought on 
Ottoman territory, rather than an exclusively Ottoman-motivated war.

The War ended in 1856 with the Treaty of Paris, which guaran
teed the territorial integrity of the Ottoman Empire and recognized it 
as a member of the concert of Europe. But this recognition depended 
in part on the application of promised Ottoman reforms, which in 
turn gave the European powers the right to interfere in the domestic 
matters of the Ottoman state.

Another war with Russia took place 20 years later which ended 
with a catastrophic defeat for the Ottomans. The Treaty of Yeşilköy,

Проблеми icmopiï краУн ЦентральноУ ma CxiÔHOÏ Свропи. -  Випуск 6
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signed in 1878, made it clear that Romania and Montenegro had be
come independent; in addition, Bosnia was left to Austria, and Bulgaria 
declared its autonomy. Apart from Macedonia and some other regions, 
the Ottoman hold over the Balkans Eastern Europe had ended.

The aftermath of World War 1 fundamentally changed the politi
cal, cultural, and social order of the world. The empires disappeared 
and new countries were formed.

The victorious powers saved the worst treatment for the 
Ottomans. Their lands were divided, with a small region in central 
and northern Anatolia left for the Turks.

In the light of above the Ottoman interest towards the Eastern 
European region goes back to as early as to the 15* century. Following 
the capture of Constantinople, in 1475 the Ottomans effectively turned 
the Black Sea into an Ottoman lake. This was significant especially for 
the empire building not only because of its strategic importance but 
also all sorts of economic resources it availed. Soonin 1484 the gates 
of Danube and Diniaster, Kili and Akkerman were also integrated into 
the borders. Naturally the lands at the north of the Black Sea were of 
utmost importance for the vision of the Ottomans. They preferred to 
set up provincial rule in the region and the Crimeans were the upper 
hand in implementing the emperial politics.

Until the late 18th century, the region was more or less under 
the Ottoman rule and its vassal, the Crimean Khanate. They provided 
the basis of the Ottoman strategy towards lands further North, the 
Central-Eastern Europe and Caucasus-Volga regions. It was also con
stituted the basic orientation of the Ottoman policy of controlling the 
Russian threat. The alliance with the Crimeans for the Ottomans was 
to prove remarkably important. It was mutually beneficial for both par
ties not only in securing the northern frontiers, but also as a source 
for skilled cavalry. By this way The Ottomans were able to turn their 
attention especially to Central Europe and the Mediterranean.

During the 17th century, the lands of Ukraine were subject to 
wars between the Ottomans, the Polish-Lithuanian Commonwealth 
and Russia. In this period the Khanate of Crimea of corse played a 
crutial role against the PLC, and Russia. The turning point was in 
1654. With the union of the Dnieper Cossacks with Russia, which 
constituted a major threat to the Crimeans and the Ottomans and 
their claims of suzerainty over the Ukrainian steppe.

The Ottoman military power was ultimately broken decisively during 
the disastrous War of 1684-1699. This eanbled Russia an opportunity 
on which Tsar Peter I quickly seized. He led an attack with his allies 
against the Ottoman fortress of Azov at the centre of the Crimea, and 
captured it in 1696. This signaled the beginning of a new era and soon 
Russia’s dominance over the entire region was to be assured.
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POCIHCbKE VS ОСМАНСЬКЕ Д1ЛОВОДСТВО: КОЗАЦЬК! 
ПРИКОРДОНН1 ПИТАНИЯ У ПОЛ1ТИЧНОМУ ПРОТИСТОЯНН1 

1МПЕР1Й НАПРИК1НЦ1 XVIII ст.

Остання чверть XVIII ст. позначилася значним загострея- 
ням зовшшньополттодах nporapin у стосунках РосШськог та 
Османсько'1 iMnepifi. Дш невдалз (для османсько? сторони) вШни, 
втрата Швшчного Причорномор’я та Приазов’я, а найголовшше - 
Криму, болюно позначилися на становиио Османсько\' iMnepiï, по- 
глибивши fi кризу1. В той же час Росшська iM nepia насолоджувала- 
ся своши завоюваннями, пщтримуючи та забезпечуючи îx на ecix 
фронтах: дипломатичному, щеолопчному, шформащйному тощо. 
Отже, свосрщна «пбридна вШна» вдало здойснювалася роайськи- 
ми урядовцями упродовж останньо! чверт1 XVIII -  початку XIX ст.

В1домий «грецький проект» князя О. Безбородька щодо вщ- 
новлення В1зантшсько1 iM n e p i ï  на швшчних берегах Чорного 
моря, схвалення православно! церкви i вщповщна офщшна рито
рика щодо захисту «поневолених» православних народш у межах 
мусульмансько! iM nepiï забезпечували щеолопчну шдтримку ро- 
сшських завоюван ь. Важливу роль ввдгравали росшсьга дипло
мати, яю зобов’язаш були створювати вщповщний фон: в евро- 
пейських кргйнах забезпечувати «правильне» сприйняття полгги- 
ками i суспиьством самого права на завоювания, в Османськш 
iMnepiï - вслляко вщволшати постшними др1бницями i натяками 
на неспроможшсть туртв контролювати cboï прикордонш тери- 
0=0 :0 Сштлана Каюк, 2017
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торп (та, вщпсиадно, дотримуватися м1жнародних угод) в1д голов- 
ного -  завоювания Рослею Криму. Саме таку м1спю було покладено 
на росшських посл1в у Стамбулк спочатку О.С. Стайева (посол у 
Стамбул1 1775-1781 рр.), а пстм Я.1. Булгакова (росшський посол 
та повноважний мщютр при Пор-п у 1781-1789 рр.).

Головним завданням О.С. Стах1ева було досягнення реал1за~ 
цп Кючук-Кайнарджийського договору 1774 р., адже Порта не ви- 
знавала незалежносп Кримського ханства, перешкоджала проходу 
росшських корабл1в через протоки2. Тож влтсу 1778 р. О.С. Ста- 
Х1ев оголосив припинення дипломатичних вщносин 1 з ус1ею ро- 
сшською мю!ею вигхав з1 Стамбулу. Такий вдалий дипломатичний 
крок додав сумшв1в турецьким урядовцям щодо вщправки вш- 
ськово! експедицПдо Криму. А вже 21 березня 1779 р. завдяки зу- 
силлям О.С. Стаиева була шдписана Айнали-Кавакська конвен 
щя, яка доповнювала й розвивала Кючук-Кайнарджийський мир3. 
Головним питанням конвенцн, безумовно, було незалежне вщ 
Османсько! 1мперп юнування Кримського ханства, невтручання у 
справи татар, а вщтак вщповщна пщготовка до завоювания Криму 
Росшською 1мпер1ею. Тому периш артикули конвенцн були при- 
свячеш врегулюванню татарських справ. Однак вже у V артику
ла присвяченому Очаювськш обласп та и новому статусу в межах 
Османсько'1 !мперн (тобто, достатньо важливим територшльним 
змшам) йшлося про запорозьких козакав, яю ги сля знищення Ново! 
С1ч1 у 1775 р. перейшли до Османсько! 1мпери.

Отже, виршення «козацького питания» для росшських дипло- 
матпз було важлившим, шж становище християн у Молдавському та 
Волоському княз1вствах (арт. VII) та, навпъ, вш,ного проходу кора- 
бл1в з Чорного до Б1лого мор1в (арт. VI). Тож цей V артикул, особливо 
його 3 пункт, вартий уваги: «Для избежания всяких новьк замеша- 
тельств между обеими Империями, Блистательная Порта обещает 
во удовлетворение зторого артикула мирного трактата, вьщать 
Российскому Им ператорскому Двору перебежавших в ея области 
Запорожских казаков, ежели они похотят воспользоваться амни- 
стией, жалуемой им из единого беспримерного великодушия и че- 
ловеколюбия Ея Императорското Величества, Всепресветлейшей и 
Всемилосерднейшей Самодержицм Всероссийской; а в противном 
случае Оттоманское Правительство обязуется оньк Запорожских ка
заков по сю сторону Дуная перевести, и поселить внутри Турецких 
областей столь далеко, сколь возможно будет от Черното моря»4.

Така амшсття дшсно вщбулася, шформащю щодо не! було пе- 
редано колишшм запорозьким козакам, яга вщтепер перетворюва- 
лися на задунайських: вже 5 травня 1779 р. Катерина II видала ма- 
шфест «О вь!воде воинских нижних чинов, крестьян и посполитьк 
людей, самовольно отлучившихся за гранипу»5. 1мператриця оголо- 
шувала амтспю { прющення всчх росшських пщданих (вт1кач!в 1 де- 
зертир1в), якщо вони упродовж року повернуться на батьгавщину. 
Пункт другий машфеспу спещально пояснював, на яга саме катего- 
ри населения поширювалася влада дього документу, називаючи ! за
порозьких козаив. У 3 пугасп машфесту !м общялися воля 1 власний
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виб1р занять: юйськова служба чи вкьне поселения в будь-яких щс- 
цях, «чего ради бьгоших Запорожских казаков и друшх ушедших ич 
Малой России и Новороссийской и Азовской губерний заграниць! до 
состояния сего указа, начинаются в последних двух губерниях до- 
вольнме и несомпенно плодоносие обещаюище земли, при веех кпро- 
питанию и продал« избьггков своих достаточньк способах, легкости 
и безопасност»6. Однак сам факт, 1ЦО у 1780 р. амнкгпя була повто
рена., свщчить про небажання запорожщв повертатися до РосШеьксй 
1мперГГ'. Навпаки, саме у щ роки спостертаемо збш>шення.уваги ро- 
айських урядовцдв, прикордонних чиновниюв, а вщтак.й атентата 
шпигушв до мшць перебування запорозьких козашв у турецьких вс> 
лодшнях, де Ьсня гальюсть постшно збкьшувачася*5.

Не менш важливим для розумшня подальших прикордонних 
суперечок та учасп у них роешеьких дипломатш е посилання у 
Айнали-Кавакськш конвенцп на другий артикул мирного трактату. 
Мова йде про Кючук-Кайнарджийський догов1р 1774 р., 2 артикул 
якого обумовлював знаходження на територц 1мперш злоднв, зрад- 
нищв та шших под!бних людей з шшого боку кордону: «таковме ни 
под каким претекстом не должнь! бьгть принятьл, ниже охранень1, но 
безпосредственно должнь! бь1ть возвращенм, или по крайней мере 
вмгнаньл из области той Державм, в коей они укрьмись ... исклю- 
чая только тех, кои в Российской Империи приняли Христианский 
закон, а в Оттоманской Империи приняли закон Магометанский. 
Равньш образом, если некоторь!е из подданньос обеих Империй, как 
Християне, так и Магометане, учиня какое либо преступление, или 
иное что, по какой бь1 то причине не бь1ло из одной Империи при- 
бегнут в другую, таковме, когда будут требованм, безпосредственно 
должнь! бьпъ возвращенмЛ Подобие зауваження було випдне ро- 
ешеькш сторош: упродовж XVIII ст. спостерн’алися як масов1 пере- 
селення {як, наприклад, некрасовщв), так й поодиноких втжач1в з 
Росшсько1 до Османсько! 1мперп, яка для прикордонного населения 
виглядала бкьш привабливою10. Отже, до розв’язання «козацькоге 
питания» на дипломатичному р1вш Росшська 1мперш пщготувалася 
завчасно, до того моменту, як це питання гостро постало теля зни- 
щення Ново! С1ч] у червш 1775 р. Росшсью дипломати мали мож- 
лшисть розвязання аналопчних питань, посилаючись на вщповщш 
артикули м!жнародних договор1в.

Пщготувалася до дипломатичного «розвязання» питання щодо 
територШ Швшчного Причорномор’я й Порта, залишивши у доге- 
ворах багато сумшвних вислов^в, яи дозволяли втручатися у вну- 
тривне життя Кримського ханства, маневрувати щодо нових при
кордонних земель11. Однак в щлому 31 сво(м завданням О.С. Стааев 
блискуче впорався: 1778, р. Османська 1мпер1я лише вщправиладо 
Кримського швострова свою ескадру, але шяких вщеькових дш не 
розпочала. А вже 1779 р. була тдписана Айнали-Кавакська кон- 
венщя 1 присграсп на деякий час вгамувалися. Наступш два роки 
перебування О.С. Стажева у Константинопол: були присвячеш ди- 
пломати.чнщ тдготовщ захоплення Криму Рраею. Вш тдтриму- 
вав тюш контакти з роешеьким вшеьковим кер!вництвом, яке

Проблеми к то р К  кроУн ЦентральноУ т а  Сх/дно? бвропи. ~  Вищ/ось
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продовжувало знаходитися у твденноукрашському репош, та ди- 
иломатичним представництвом у БахчисараГ2.

1781 р. у Стамбу/а з’явився новий росшський посол Я.1. Бул- 
гаков -  досвщчений дипломат, який мав багато вщповщних ка- 
:’ ’срних досягнень: пщ кер1вництвом М.В. Репшна брав участь у 
пщготовщ розподшв Реч1 Посполито! у Варшавц а 1774 р. - у пщ- 
:-отовш та укладенш Кючук-Кайнарджийського договору. 1777 р. 
ЯЛ. Булгаков супроводжував М. В. Репшна на конгреа у Тешиш, 
що вщбувався у справах Баварп. А вже 1781 р. разом з Г.О. Потъом- 
кшим пщписав акт розмежування Новороайсько! губерни з поль- 
ською Украшою. Отже, призначення ЯЛ. Булгакова на посаду ро- 
сшського поела в Османсьюй 1мперп пщкреслювало надзвичайну 
кажлив1сть мюп, яка на нього покладалася найвищими урядовця- 
ми РосшськоУ шперн. До завдань ЯЛ. Булгакова входило не ттльки 
закршити уешхи, яких досягла Росш у попередш роки, а й тдго- 
•;-увати вщповщну реакцда Порти на завоювания Криму, а вщтак 
максимально вщтягнути нову В1йну. Найголовшшим I найскладш- 
:ним завданиям було послабити враження або вщволшти уваху вщ 
захоплення Кримського ханства у 1783 р. Тож Я.1. Булгакову зна- 
добилися неабияш зусилля й талант, щоб тако! мети досягнути. Для 
досягнення мети використовувалися вся засоби дипломата: пщкуп 
османських урядовщв, справжня акторська гра 1з ззддянням пред- 
ставнишв дипломатичних мклй Англн та Франци, ризик при де- 
монстрадп в1Йськових можливостей Роси, яких насправд1 не було. 
Не обходилося й без фальсифжацн даних щодо порушень мирних 
домовленостей османською стороною. Останне стае зрозум1лим, 
якщо г:ор1вняти листи-донесення росШського поела до Порти щодо 
прикордонних порушень.

Колосали« шформащйш можливосп для укра1нських 1сторигав 
при введенш до наукового об1гу османських докумен-пв неоднора- 
зово пщкреслювалися на численних конференщях. Нареигп, довго- 
очжуване стало можливим передуам завдяки публжацп О. Середою 
документ»! з фон/ц в Урядового Османського арх1ву в Стамбулг*. 
Так, 01.03.1778 р. датуеться телис (короткий виклад, письмова до- 
повщь великото вез1ря перед султаном) щодо розм1щення козагав на 
Дел1гьол1 (Тшигул), шщшована, ймонлрно, вщповщним донесенням- 
скаргою О.С. Стахдева. В ньому йшлося про запорозьких козагав, 
яких в Османсьшй 1мпери часто називали «поткали козаки», яю 
здшенювали крадджки i злочини неподалж Очакова. Частина запо
розьких козагав дшено у цей час знаходилася там. Тага1хш дп е щл- 
ком можливими 4 передбачуваними, як завжди на кордош, особли- 
во у той час, коли цей кордон точно не встановлений. У них могли 
брати участь будь-яю люди, не обов’язково козаки, а й мгсцеве на
селения, й роешеью в1Йськов1 або дезертири, яю легко перетина- 
ли умовний кордон з метою наживи 1 контрабанди. Тож не вдаю- 
чись до деталей, не з’ясовуючи часто, хто насправд1 е щ люди, ро
ешеью урядовщ вщразу вщносили хх до козагав, Однак у даному ви- 
падку цщавим е наступт -спостереження великото вез1ря: «3 цьо- 
го приводу були написаш звинувачувальш документи сумшвноТ до-
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стогпрнослт й вщлравлеш вщ нього особисто. Таким чином [роая- 
ни] постшно нас турбують. При вйх випадках згадуваний [росШ- 
ський офщер) знову може проводити розпитування 1 потребувати- 
ме в!дповщ1, вщповщно нагляду над згадуваним озером сторони 
Онакова •и. 'Гож великий вез1р пропонував покласти нагляд над озе
ром на коменданта фортещ. Уданому випадку щкавим е те, щота- 
кий др!бний епизод, яких безл1ч трапляеться на будь-якому кордош, 
був доведений до вщома 1 викликав вщповщну увагу з боку найви- 
щих османеьких чиновнигав. Це було безсумшвним успгхом росщ- 
ських дипломата. Тим бкьше, ада передчуття вез1ря стосовно сум- 
швносп цих даних, виявилися в1рними.

Використання росшськими дипломатами прикордонних не- 
порозумшь для вир1шення биьщ важливих зовшшньополгшчних 
питань, особливо з метою доржнути у неможливосгп контролюва- 
ти прикордонш терени, а вщтак, насправд!, просто вщволжти ува
гу на дртбнищ, особливо помита завдяки наступному документу, 
який наводить О. Середа. Це лист-донесення росшського поела в 
Стамбул! ЯЛ. Булгакова до Високо! Порти, який ор1ентовно дато- 
ваний березнем 1785 р. 1 який стосуеться щциденпв на роешеько- 
турецькому кордош на Швденному Бузг Роешський посол звину- 
вачував османських чиновнишв у нерозв’язанш 1 непокаранш роз- 
бшних напад!в, яю начебто здшенювали запорозьга козаки, що в 
той час служили турецькому султану.

У своему лисп ЯЛ, Булгаков доводив, що запорозью козаки та 
гкуцбного роду розбшники з 'гурецько! сторони пограбували «буди- 
нок торговця на 1м’я Кабр (Фабр), який е пщданим Роси, що прожи- 
вас на роешеьюй територп на протилежному берез1 ржи, а теля цьо- 
го ще й оудинок еврея, пщданого Роси, й вони ж вбили людину»15. 
Однак, за повщомленням ЯЛ. Булгакова, щ розбшники не тш>ки не 
були покараш, але й продовжували влаштовувати подЮне, а саме: 
бкьша настина розбшнишв-козаюв переховуегься в очереп на оча- 
гавсьюй сторош р. Буг, якхцо територ1я не охоронялася, вони швид- 
ко переправлялися 1 влаштовували сво! злочини. Начебто, вс! цд по- 
вщомлення ростйський посол отримав вщ прикордонного генерала. 
Тому вш черговий раз наголошував: «Всупереч тому, що вимагало- 
ся повернути награбоване майно 1 [здШснити] вигнання тих розбш- 
ниюв, яю перебували на протилежному [роешеькому] берез! ржи, у  
цей раз знову (необхщно] наголосити на викoнaннi умов 1 вимог до- 
говфних угод, за якими згадуваш козаки 1 под!бного роду розбшни
ки мають бути вигнат з тих райошв»16. Очевидно, що ЯЛ. Булгаков 
наржав на невиконання Кюнук-Кайнарджийського договору та 
Айнали- Каваксько! конвениД.

Це донесения росшського поела в Стамбум цдкаво пор1вняти 
з дещо схожим за змхстом 1 персонажами справи документом, але 
складен им з шшого боку кордону -  роайського, ймов1рно, тим са- 
мими генералом, про якого згадував ЯЛ. Булгаков. Це е рапорт ро- 
сШського генерал-поручика. П.А. Текел1я до генерал-1убернатора 1 
головного господаря вае! Швденно! УкраУни Г.О. Потьомюна, який 
збер1гаеться в Роешеькому державному вшськовоЧсторичному ар-
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5Й£м (дал! -  РДВ1А)17. Подабний шцидент на кордон! дайсно мав мю- 
це, з единим застереженням: в ньому не брали участт колити за- 
порозьга козаки. П.А. Текелш, який свого часу керував операщею 
знищення Запорозько! Оч1 вл1тку 1775 р., ум1в вщмзняти козаюв 
В1Д шших людей прикордоння. Биьше того, детально переказуючи 
суть справи -  напад на будинок француза Фабера, щформащю свщ- 
юв, в!н зазначив, що у пограбуванш брали участь шип люди (пр1з- 
вища яких чп-ко вказаш), яи  проживали з росшського боку кор- 
дону. Серед них були й колишга росшсью вшськов! у вщставщ, що 
мешкали неподалж 1 добре знали потерпкого або працювали на ньо- 
го. Сам П.А. Текелш називае 1х гайдамаками. Так, у своему рапор- 
•п Г.О. Потьомшну П.А. Текелш переказував свщчення сад1вника 
Фабера, який розтзнав серед нападнигав «живущий наперед сего у 
отставного порутчика Ткачика при рмбной ловле Яков Аитвин, а у 
Фабера отставной пикинер Алексей Чернов...»18. Жодно! згадки про 
запорозьких козаюв у даному документ! немае. Тобто мова йшла 
про звичайну кримшальну справу у прикордонному росшському ре- 
пога, у яшй брали участь 1 росшсью, 1 турецью тддаш (визначення 
абсолютно умовш), 1 яких могло бути безл1ч щодня.

Але саме цш справ1, невщомо з яких причин, довелося ста- 
ти приводом до м1жнародного розголосу наспльки, щоб зберег- 
тись навжи. Добре, що надто бюрократизована росшська д!ловод- 
на система зберегла на стол!ття так! др!бнищ, щоб сьогодш ста
до можливим спростувати фальсифщаци та щеологтчш конструкцп 
минулих сто/ать. В даному випадку росШському послу не пощасти- 
ло у звинуваченш козацтва. Жодного запорождя серед нападни- 
шв не було. Хоча насправд! прикордонних сутичок, за участю ко
ли шшх росшських (тепершлшх турецьких) запорожщв, кримшаль- 
ного характеру в той час було чимало. По/цбн! приклади зберегли- 
ся в тих же росшських арх!вах, але свщчили вони бмьше про по- 
всякденш реалн прикордонного життя, н1ж про високу пол1тику.

Очевидним е й той факт, що роайський посол у Стамбул1 
ЯЛ. Булгаков под!бш свщчення спещально збирав з метою викорис- 
товувати гх у якост! шантажу османських урядовщв. Роз!братис:я у 
прикордонних реал1ях, до того ж обтяжених постШним перебуван- 
ням вшськових, встановленням 1 частою змшою державних кор- 
дошв, невпорядковашстю насправд! не турецьких, а ново захо- 
плених роайських територш було важко. Практично неможливим 
було встановити приналежшсть людини до запорозького товари- 
ства (теля знищення Ново! С!ч! минуло 10 рогав). Однак диплома - 
ту випдно було доржнути щодо нерозв’язання османською сторо- 
ною саме «козацького питания», очевидно, бмьш болючого 1 знако
вото для росшсько'! сторони. Тож н а в т  росшський консул в Яссах
1.1. Северин мав надавати шформащю такого ж характеру.

Саме 1785 роком датуеться справа з вщповщною назвою з 
Арх1ву зовтшньо!' полггики Роен (дал! -  АЗПР) «Переписка Гене- 
рального консула Северина с посланником в Константинополе 
Я.И. Булгаковьш»19. В одному з таких лиепв повщомлялося про на
пад усерпт 1784р. нарибалок.як! знаходилися наАккерманському
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лимаш, розбшниюв «из Дунаю из Гедерлезкого богаза на двух дод- 
ках 40 человек бьшших запорожцев и с ними два зсаула, один на- 
зьшаемьш Игнат Шулга, а другой Николай Таран...»20. Прозвища 
запорожщв дшсно вщом1 як таи, що стосуються задунайського 
козацтва. Достовфшсть пoдiбнoгo нападу не з’ясована. Про ньо- 
го вщомо sı скарг потерпшга, яга зверталися по допомогу до росй- 
ського генерального консула в Яссах I.I. Северина. Очевидно лище 
одне, що консул вважав необхщним повщомити про под1бний İh- 
цидент росшському послу Я.1. Булгакову.

Отже, з1ставлення шформацн з документа, що збереглися у ту- 
рецьких та росшських apxiBax, дають можлив1Сть не -лавки перевфи- 
ти достов1ршсть шформаци, а й зрозумгги сенс и використання то- 
дйишми росшськими та османськими урядовцями. Очевидно, щр 
донесення роайського поела ЯЛ. Булгакова Flopri у березш 1785 р. 
не може бути доспдарним для вивчення icropiı задунайського (зада- 
розького) козацтва. Однак при сшвставленш з ана\опчними за зм!с- 
том документами з внутршшх росшських д^ловодних справ, це доне
сения може демонструвати дипломатичну гру, яку здшенюв&ад з İh- 
шою меюю. У даному випадку мова йшла про вщволжання уваги вщ 
найбкьш важливих питань -  захоплення Криму, вцегягування черго- 
во1 роайсько-турецькоГ вшни. Однак той факт, що в якост! об’екта 
фальсифжащй обирали ся саме запорозью козаки, теж вартий ува- 
ги i свщчить про болючлеть цього питания для росшських урядовщв.
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ГЛОБАЛЬНЕ ТА ЛОКАЛЬНЕ В ПОЛ1ТИЦ1: 
ЗАДУНАЙСЬКА С1Ч М1Ж ТРЬОМА 1МПЕР1ЯМИ -  
ОСМАНСЬКОЮ, РОС1ЙСЬКОЮ, АВСТР1ЙСЬКОЮ 

(кмець XVIII — перша третина XIX ст.)

Османська, Росшська й Австршська 1мперп -  творщ гдобаль- 
них плашв, гравщ м1жнародно! полянки та вшн, краши, що здш- 
снювали передк кордошв у Центральнш, Схщнш та Швденнш 
бвр от  наприганц1 XVIII -  першш третиш XIX ст. Однак глобаль- 
ш -  стратепчш плани мають р е ал1 з о ву в ат и ся через систему захо- 
дхв, наприклад, тактичних операцш, використання мкщево! спе- 
цифши та локальних особливостей. В глобальному геопсштичному 
розподШ, що вщбувався в зазначений перюд, в досягненш сво1х 
плашв три 1мпери мали враховувати таку локальну мюцеву особ- 
лившть -  на територи, де мали вщбуватися вШськово-полп-ичш 
подн перебували украшсьга козаки. I хоча в ганщ XVIII ст. вони 
вже були такою значною бойовою одинидею, як у XVII ст., але 
могли значно вплинути на хщ росшсько-османського протистоян- 
ня. Визначимо основш аспекти такого локального впливу.

Перший аспект -  оселення та освоення прикордонно! терито- 
рп запорожцями. Вихщ значно! шлькосп запорожщв з Роспйськсн 
1мперп теля  зруйнування ЗапорозькоТ С1ч1 3-5 червня 1775 р. 
у меж1 Очашвсько! округи, межир1ччя Дтстра та Дунаю, тобто 
територи, що належала на той час Османськш шперп, став ви- 
значальним фактором цього аспекту. 1нша частина козагав ро- 
зшшлася твденноукрашеькими землями, що перебували на той 
час у складд РосшськоТ 1мперп. I хоча, в першу чергу, самим ко- 
закам тепер у межах двох шперш потр1бно було визначати свое 
мюце в нових умовах життя, а в О с м а н с ь к ш  шперп ще й, за мож- 
лив1стю, вщтворити влаену оргашзащю -  С1ч. Рос1я та Османська 
держава також з обережшстю спостердали за новою ситуащею.
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Вихщ запорожщв викликав неабияку сгурбовашсть росШеько- 
го уряду - за вцюмостями прикордонно! адмшклрацц султан схиль- 
ний був розглядати запорожщв як свогх шдданих. Таким чином, 
Порта могла чинити тиск на Роаю. По-перше, м1жнародною сгаль- 
нотою, як мусульманська держава, що дала притулок православ- 
ним (за Кючук-Кайнарджийським миром Рос1я отримувала право 
захисту православного населения Османсько! 1мперп, що давало щ 
можлив1сть втручатися у внутр!шн1 справи Порти); по-друге, осман- 
ський уряд одержував тдтримку в боротьб! з мюцевими феодала- 
ми, яю виступали проти державно!' влади та и реформ, розпочатих 
в гмпери у 1774 р.; по-трете, запорожщ добре знали м1сцев1сть 1 мог
ли, в раз1 вшни з Ройею, скласти ефективне поповнення турецько! 
армц; по-четверте, 1снування задунайського козадтва в ОсманськЩ 
1мпери фактично декларувало невизнання територ1альних надбань 
Роен 1 вважа\ося роешеькою адмцпетращею ворожим актом. Це 
вщтовщно визначило 1 ставлення роешеько! влади до запорожщв, 
що в!дбнлось 1 в 1хнш назв1 - в роешеьких документах таю козаки 
називались «нев1рними» турецькими або запорождями з-за Дунаю, 
в 1сторичшй /йтературк-вони отримали ще назву -  задунайсью запо
рожщ, т\рецьщ задор9Ж1-Ц або -задунайщ.

За таких уадов стратепчною метою росШськог полгшки стало 
припинити подальший вих!д козашв за кордон 1 перебування за
порожщв в ОсмансьгаЙ 1мперн взагал1, В цей час роайський уряд 
вживав до турецьких запорожщв, здеб1льшого, тактику «приватних 
запрошень», не ставлячи питания повернення козагав офщШно пе- 
ред султаном, Вш об5цяв запорожцям, яи  погодяться повернутися, 
не розглядати 1х як злочинщв, а ставитися як до таких, що вийщли 
на промисли. Проте реальних наслщгав не було1. Навпаки, колиш- 
ш запорожщ переходили кордон з РосШською 1мпер1сю й аптували 
селян, козашв, солдаачв переходити до них. Як правило, такими ап- 
таторами були козаки, яи тшли в монастир1 Молдавського князш- 
ства та потал повертались до Роси, начебто для збирання милостиш, 
а в дшеноеп -для «шдмови» до втеч за Дунай5.

У перил роки теля зруйнування С1ч1 запорожщ не мали влас- 
ноТ оргатзаци, були розкидат по рибних промислах Очагавшини, 
Подшстров’я, Нижнього Дунаю. Вже через деякий час вони нама- 
гаються вщтворити влаену оргашзащю. Пщтвердженням цього мо- 
жуть бути факти, що пов’язаш з пргаздом запорожщв упродовж 
1776-1778 рр. до французького консула у Гданську, до султана I 
константинопольського патр!арха з проханням прийняти 1х у шд- 
данство 1 надати земл1 гид заенування СНчР. У серпш 1778 р. пи- 
тання про полггичне становище козагав було вирипене: султанський 
уряд, незважаючи на протести Роси, офвдйно прийняв козагав шд 
свою юрисдикщю, У верееш 1778 р. полковник П.Репнинський 
повщомляв до Роен про те, що османська влада мае нам1р ство- 
рити на Дтстр1 С1ч, для чого «мшце визначене м1ж Бендерами й 
Аккерманом», козакам надавались озброення та кош, але до реаль- 
ного заенування С1ч1, як автономно! оргашзацй, справа не дшшла.

Враховуючи зазначеш вище пода, уряд Катерини II передав 
послу Росшсько! 4мперн в Константинопол! О. Стахк:ву шетрукцд, в
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яких вимагав домагатися у султана видач1 запорожщв, як роспйських 
утшач!в. У pa3İ вщмови, О. Стамеву дозволялось запропонувати сул- 
танському уряду в обмш на визнання за Портою Очагавсько! област!, 
переселити запорожщв за Дунай. РосШська пропозищя була прийня- 
та Османською İM n e p ie ıo . За п’ятим артикулом Айнали-Каваксько! 
конвенци вщ 10 (21) березня 1779 р. султанський уряд зобов’язувався 
видати Росшському !мператорському двору запорожщв, яга втек- 
ли до и областей, якхцо вони забажають скористатися амнкгпею», 
що оголошувалась ï m , «а в противному випадку Оттоманський уряд 
зобов’язувався запорозьких кочаюв по цей 6İK  Дунаю перевести й осе- 
лити всередиш турецьких областей так далеко, як тпльки можна буде 
в!д Чорного моря»4. Зауважимо, що вже те, що конвенщя була под
писана в достатньо складнш млжнароднш ситуаци, мала вир)шити, 
здеб1льшого, суперечки двох краш навколо Кримського ханства, i те, 
що до неГ було внесено окремим параграфом переселення запорож
щв, свщчило про серйозне занепокоення росшського уряду. Як зау- 
важила дослщниця Олена Дружишна «значения nid' статп визнача- 
лось вже не стратепчними, а сощальними м1ркуваннями. Росшський 
уряд розум1в, що оселення запорожщв на прикордоншй з Pocieıo те- 
ритори Туреччини створило б привабливий центр для селян~утжач!в 
та для ycix незадоволених елемента»5.

За ршенням турецько! адмшктрацп запорожщ мали оселя- 
тися в Румели «у вщдалених вщ чорноморського берега селах, вщ 
трьох до п ’яти 40A0BİK на село». М1жтим, щ накази щлком виконаш 
не були. Хоча частина запорожщв була переселена за Дунай, чис
лени! групи козаюв продовжували перебувати на Очагавщиш, на
вколо Тил1гульськихлиман!в i пониззя Дшстра i на початку 80-х p p .

XVIII ст. Умови, в яких опинились задунайсью запорожщ, а та- 
кож низка заход1 в рос1йського уряду, спрямованих на виклик ко- 
заюв у Рос1ю (зокрема, амншт1я 1779 p., аптащя роойських аген- 
t İ b ) ,  призвели до того, що окрем1 групи задунайщв почали повер- 
татися в p o c i f t c b K İ  межь Вплинуло на вихщ коза k İ в у PocİK ) й ого- 
лошення про створення İ3 колишшх запорожщв «Вшська в1рних 
козагав» (згодом -  Чорноморське козацьке вшсько).

Через таку складну ситуащю в турецьких землях cnocrepi- 
гаемо вихщ запорожщв не лише до Pociï, але й до шших терито- 
p ifl i кради, зокрема, Молдавське кшшвство i Австр1йську шперто. 
У Молдавському князшств] вже перебувала частина запорожщв. 
Не виключено, що упродовж 80-х роюв XVIII ст. вона поповнюва- 
лась не лише за рахунок козаюв, але й шших категорш населения. В 
Австршсьгай İM nep iî запорожщ опинялись саме через молдавсью i во- 
лосью земл1. Оселялись вони на Вшськовому кордон!, територИ, де ще 
з кшця XV ст. мштаризоване населения -  граничари мали захищати 
кордони корол1вства з Османською İMnepieıo. 25 k b İ th h  1785 р. ав- 
стршський İM nepaTop  Йосиф II прийняв на службу запорожщв i на- 
казав оселити ïx по обох берегах р. Тиси, в райош Темишварського 
Банату та у Бачгавсьюй жупанв. Загальна юльгасть козаюв, яю всту- 
пили на австршську службу, становила близько тисяч! oci6. Вони пе- 
ребували на служб1 у склад! ргзних команд (разом з сербами, шмця-
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ми, угорцями, молдованами) кднноти, тхоти та флотшш на Дуна! пщ 
керiнництвом oфiцepiв австршськоУ армп; забезпечувались обмунди- 
руванням, npoBiaHTOM та фуражем. На територн розмкцення команд 
козаки проживали в будинках-казармах («куренях»)6.

.Другий аспект - наявшсть вдасноТ окремо! адмМстративно- 
територ!ально1 та шйськово-господарськсй' одинищ -  Задунайськсй 
Cini. Можна вважати це визнанням особдивосп самого стату- 
су задунайських або турецьких козаюв та наявшсть у них власноГ 
вШськово-господарсько! оргашзацп -  Задунайсько! Cini. В осман- 
сьюй традицй християнсьга народи могли служити в армшських 
структурах лише якщо ставачи мусульманами, або у вигляд! допо- 
М1жних обслутовуючих вШськових частин: шженерш, ш,\яхов! тощо 
(лагумдаи, мюселлеми та шии). Як правило таю частини формува- 
лись з представниюв християнських народш, що проживали на за- 
войованих османами територшх, юнувати ще кавалерШсью части
ни провщцш, що оплачувались кер1вниками цих провшцШ, форму- 
вались вони в pa3i необхвдносп. Серед них були тага, що складались 
з мюцевих жител!в для охорони прикордонних мют (джюнджюли) та 
таю, що складались з кримських татар, жител1в Молдови, Волощини 
та Трансильванп, яю виконували р1зш вшськово-тактичш завдан- 
ня. На нашу думку, до такого типу ipperyAHpHoi кавалери належали 
козаки теля оргаюзацн ними Ci4i. Саме на такому етановишд вони 
могли бути BnHcaHi до кнуючо! структури османськоГ армп, яка з 
1789 р. модертзовувалась султаном Селлмом III.

Mirpauif i3 османських володшь викликали серйозш змь 
ни у ставленш султанського уряду до задунайських запорожшв. 
Останне, в умовах тдготовки ново! вшни з Pociero, для Османсьгам 
iM n e p ii  було вкрай небажане. В зв’язку з цим запорожцям знов до- 
зволялос.ь створити влаену вшеьково-адмшетративну оргашза- 
шю - Ciч, яка мала певну автономио. Ймовфно вже з еередини 
80-х pp. XVIII ст. Задунайська Ci4 знаходилась у с. Катирлез в гир- 
Ai Дунаю (Катерлез, Катрелез. Розмадений на протощ Едерле, л1- 
воруч Георгивського гирла Дунаю, бия виходу його в Чорне море. 
Тепер с. Сфинту Георге (Sfintu Gheorghe) у п овт  Тульча (Румунш)).

Вщтепер козаки мали гадпорядковуватись сшйстринському 
naiui, але через його вщдалешеть в!д козадького центру, вони год- 
лягали кершництву брамьського назиря (кер1вник округи) або ш- 
ших фортець. Биилшсть колишньх козаюв, незадоволених cb o im  

становищем у росщсъких, османських, молдавських, австршських 
землях, почали. стягуватись довкола Ci4i. Збкьшення юлькосп ко- 
зацького населения поблизу кордону продовжувало непоко!ти влад- 
Hi кола Росшсько! iM n e p ii.  Внаслщок використовувались заходи, яш 
були .апробоваш у попередш роки -  «амшети», «приватш запрошен- 
ня», «засилання ariTaTopiB». Так, саме i3 завданням перевести за- 
дунайський Kim у Роаю неодноразово 1здив у 90-х pp. XVIII ст. до 
Катирлезу елизаветаградський купець С. Кльонов. За свою Miciio 
Bin отримував неабияю П1дьги та винагороди вщ уряду. .6. Кльонов 
використовував piam прийоми -  переговори з кошовим отаманом, 
священиком козаюв, купував рибальсьга заводи, щоб таким чином
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на човнах перевозити таемно вщ туредько'1 влади козаюв на росШ- 
ський 6 İK  тощо. Козаки за свш перехщ вимагали, в першу чергу, га- 
рантш безпеки, вщсутшсть переслщувань та зем/vi, зокрема, «n y c T İ 
землЦ що знаходяться поблизу М1ста Одеси»7. Внаслщок дих аптацш 
з-заДунаю вийшло 42 запорожця. Однак не eci козаки з приемшс- 
тю сприймали пропозицп про реемйрац1ю. Так, навесн1 1794 р. не
рез H a M İp  перевести «весь Kini» до Poci'i ледь не втратив життя кошо- 
вий отаман Трохим Помело, що перебував на посад1 з 1791 р. Проти 
нього виступили козаки протурецьких настро1в, b h o h İ оточили його 
будинок i, не знайшовши отамана, який встиг втекти, пограбували 
майно. Т. Помело перейшов до Pociî, де за ствроб1тництво отримав 
звання секунд-майора й грошову винагороду*.

У процеа заселения та освоення пониззя Дунаю запорозью ко
заки зустрки значний onip козак1в-некраствц1в, з якими нещодав- 
но разом брали участь у росшсько-турецьюй в и т  на бод! Порти. 
OcrraHHİ прийшли з Дону внаслщок переслщувань з боку pocificbKoi 
офщшно1 влади, в тому числ1 й на релшйному тдгрунтп (б1льдисть з 
них була так званими старообрядцями). У 1780-х рр. вони офщш- 
но отримують дозвЬ\ турецького султана на поселения у дунайських 
гирлах. Разом з ними оселялось й росшське, переважно селянсько- 
старообрядницьке населения, яке отримало в Буджаку назву липо- 
ванське або пилипонське. Активна розбудова Cİ4İ задунайцями i 
пов’язаний з нею перерозподт земель, як 3aci6 1снування, мав неод- 
m İh h o  призвести до конфлжту з некраслвцями. Перш за все, у супер- 
ечках м!ж двома групами козагав значения мала вигщна земля у ду- 
найському гирл!, плавт, рибш лови, але й не останню роль Bİ;urpa- 
вали також îx h İ  pİ3Hİ peAİriftııi традицй'. Султанський уряд та мюце- 
ва влада не втручалась у конфлжт м1ж козаками, виршивши, що 
«ода гяур-ода гяур («i T İ HeeipHİ, i ı i  HeBİpHİ»)... коли маете силу -  бий- 
теся co6i». Доки турецький уряд не реагував на цей конфлжт, дь 
йшло до кривавих розправ. Турецька адмжстращя змушена була 
наказати задунайцям перейти в район Сеймен 1сакчинсько1 округи 
(тепер в с. Юртаст в п овт  Констанца (Румутя)).

Вплинула на стосунки м!ж запорожцями i некраслвцями й кризо- 
ва ситуац1я в середит османських володшь 1780-х - початку XIX ст., 
пов’язана з реформаторською д!яльшстю султана Сел1ма III та вели
кото в1зира Алемдара Мустафи rıami (Байрактара) в y n p a B A İh h İ , еко- 
h o m İu İ, арми. З’явились аяни, яга не пщтримували реформи султана i 
послабляли авторитет центрально! влади. Серед противниюв реформ 
були у CİAİcrpi -  Йиликоглу Сулейман-ага, у Вщип -  Осман Пазванд- 
оглу, в 1зма!л1 -  Шрапм Пеглеван, за призвюьком Баба-паша («бать- 
ко»), Задунайсью запорожщ боролися у склад! турецьких урядових 
частин İ3 зазначеними феодалами понад b İc İm  рогав i пщпорядкову- 
вались назирю форТец1 Бра1ла. У свою чергу, некраствсью козаки пщ
тримували 1.Пеглевана та шших. Османсью документи дозволяють 
припустити, що територ1ею, з яко! збирали податки на угримання 
козаюв упродовж 1800Л804 рр. була територш воеводи Волощини 
(Eflak voyvodası). Так, наприклад, воевода Волощини у 6 ep e3 H İ 1802 р. 
надавав rpoıui для 3aK yn İB Â i продовольства двом тисячам козаюв, а у
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лиши 1803 р. b İh  мав забезпечити y c İM  необхщним тисячу мобшзова- 
них козаюв i тисячу солда-пв-мусульман9.

, Внаслщок цих подШ, напередодш росМсько-турецько! вШни 
1806-1812 рр., задунайщ змушеш були перебратися до ВраУли тд  
захист namı через те, що некрас1вд1 у склад i вШськ гзмамьського 
nami Пеглевана здшснили напад на Катирлез, спалили житла за- 
порожшв i багатьох порубали. У листопад! 1806 р. близько дврх 
тисяч запорожщв з 1зма'1ла були переведеш до Бра!ли. За наказом 
браиьського назиря стягувались до фортеш й шил задунайсьщ 
частини, як; розм1шува1\ись в Kİaİî , Вилковому, Галащ, Бальчику, 
Мачиш, Галащ, Рущуку, островах Дунайського гирла.

Козаки служили i в турецькш р1чковш флотилп. Вони вуфу. 
нялись високою боездатшстю i, що особливо важливо, знанням 
зручних переход!в через Ду най. Граф О. Ланжерон, який коман- 
дував корпусом на Дуна!, вважав, що задунайщ могли «завдава- 
ти шкоди б1льш, шж турки i татари», тому що знали зручш м!сця 
плавания по Дунаю10. Тому ростйське командування мало вжити 
b c İx  можливих заход! в, щоб залучити задунайських запорожщв 
на свШ 6İK, общяючи 1м шльги, якими користувалися чорномор- 
щ на Кубаш. Росшське командування постшно зверталось до тих, 
хто вагався i не наважувався на перехвд, використовуючи як та- 
c m h İ листування, так i офщшш заклики.

П’ятого грудня 1806 р. губернатор Е. де Рпиелье вщправив в ра
йон Kİaii колишнього дипломатичного агента в Галащ П. Ренського 
İ3 завданням «залучити запорожщв та шших росшських людей 
тамтешн1х до переходу на наш 6İk». Bİh повинен був запевнити 
«тих людей, що отримають вони bcİ пш»ги i будуть оселеш з ix бра- 
тами Тамаш» (тобто чорноморцями на KyöaHİ -  О.Б.). 13 грудня 
1806 р. новоросшський генерал-губернатор Е. де Рииелье звернув- 
ся до Гната Коваля: «Превосходительньш, високочтимъш господин 
запорожский кошовий атаман, любезний друг мой Игнатий [...], 
Вашему превосходительству и всему единоверному християнско- 
му войску начальства ващего превосходительства свидетельствую 
сим мое усердное почтение» (дано мовою орипналу -  О.Б.), нада- 
Aİ губернатор пропонував перейти до Pociî i вш İm çh İ Олександра I 
обнхяв «на Кубаш землю, права, прив!ле'1 i переваги кожному чину 
запорозькому» присвогги. Звернення мав передати задунайський 
старшина Трохим Гайдабура (Майдабура), який сам згодом пе- 
рейшов на рос1йськш 6 İK . Поряд з цим, граф О. Ланжерон у Cİ4- 

Hİ 1807 р. надюлав «поважного громадянина» купця е. Кльонова 
в пониззя Дунаю, який вже у 1793 р. перебував у Катирлез! з по- 
A İo h o io  m ic İck j, щоб b İh  «пщмовив... запорожщв i некраавщв, аби 
îx можиа було на наш 6 İK  перевести i використати з вигодою»1!.

Враховуючи попереднш досвщ формування Чорноморського 
В1йська, командуючий Молдавською apMİeso I. Мкельсон i но- 
вороайський генерал-губернатор Е. де Ршедье запроектували 
створити на Дуна! козацьке вшсько, «дати йому найменування 
Усть-Дунайського, подаючи надп, що воно може отримати при
клад Вшська Запорозького, якщо як чорноморщ, це заслужить».



Османська шпер/я, УкраУна т а  Крим 8 сх/дноевропейськ/й геопол/тиц/

20 лютого 1807 р. Усть-Дунайське Буджацьке козацьке вшеько 
було офщшно затверджене указом Олександра 1и. Центрами його 
формування призначалися КШя г Галац. Однак значного устху у 
зарахувант до нього задунайщв не було.

По завершенню вшни у 1812 р. задунайсью запорожщ отрима- 
ли поповнення з Укра!ни 1 в Катирлез! почали будувати нову церк- 
ву, але Оч не поновили. Вони вирушили на некраавсью поселения 
; зайняли Ьс головний дентр -с . Верхшй Дунавець на ГеорпУвському 
трм, там де 1 заклали С1Ч (тепер с. Верхшй Дунавець в повт Тульча 
(Румун1я)). 3 1813 по 1828 рр. саме тут гснувала Задунайська Оч. 
Нова оргашзащя здебьльшого збершала особливосп Запорозько! СМ 
в сощальному та вШськовому побу-п. За р1зними даними населения, 
що пщлягало Дунавецьюй С^п, етановило вщ 15 до 20 тисяч оаб13.

Дунавецька Оч з I! землями користувалася досить значною 
автоном1ею. Земля, що вщводилась С1ч1, зв!льнялась вщ податюв з 
господарства. Козаки займались землеробством, скотарством, ри- 
бальством, торпвлею. Козаки не сплачували податюв 1 не вико- 
нували н1яких повинностей, окр1м вшськово!. Османський уряд 
надавав задунайцям так зваш «кормов1 грошЬ, що складалися з 
платш та продовольства. 1снування Дунавецько! СЛч1 продовжува- 
ло дратувати pociйcькiй уряд i вш вимагав вщ Оттомансько! Порти 
переселити задунайщв подай вщ кордошв, або, як * рашше, нада
вав шльги, оголошував амшсгпю тим задунайцям, ям перейдуть на 
росшськш бщ. Цим, як 1 рашше, вона провокувала подЬ\ козаюв на 
дв1 течп -  проросшську та протурецьку. Защкавлений у швидко- 
му заселенш прикордонно! територп межир1ччя Дшстра та Дунаю, 
росшськш уряд офщШно дозволив козакам селитися в Бессарабп 
та надав !м п1льги в поселенш та сплат1 податюв. За деякими вщо- 
мостями в нш вже проживало понад 1300 усть-дунайських, заду- 
найських 1 чорноморських козаюв.

Не лише аптащя проросшськи налаштовано! старшини або 
пкьги призводили до переходу задунайщв. 1з Задунайсько! у 
1820-х рр. почався масовий вихщ козаюв у роайсью меж1, що було 
викликане спробами Османсько! 1мперй використати задунайщв 
для придушення нащонально-визвольного руху в Сербп та Греци. 
Зауважимо також, що за перюд свого юнування Дунавецька Оч 
поповнювалась, здеб1льшого, за рахунок упкач1в з Украши та 
Роси: колишшх козаюв, кртаюв, дезертир1в росШсько! армй та ш- 
ших. Поступово козацький елемент, який дотримувався запорозь- 
ких традищй, зменшувався, а це призводило до вщповщних змш 1 
суперечок в середиш С1ч11 до трансформацй само! мети та завдань 
юнування козацтва14.

Tpeтiй аспект -  вшськово-тактичний. Упродовж 20-х роюв
XIX ст. через кризу в Османсьюй 1мперй I складну м1жнародну си- 
туащю, султанський уряд планував перенести Задунайську Слч по
дал! вщ кордошв з Рскпею. Одночасно Росшська 1мперш готувалась 
до ново! вшни з Портою г вже з 1821 р. в Головному Штаб1 вщпра- 
цьовувались проекти ’1 маршрути руху росшсько! армй на Дунай 1 
Балкани, у 1826 р. щ плани стр1мко актив1зувались через пщви-
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щену увагу европейсько! сп!льноти до грецького питания. Одтею 
з проблем, що очщувала росШських вшськових кер1вниюв, була не
знайна юльгасть флотилп, яку вони могли нащслати на Дунайський 
театр вШни, неспроможшсть ц маневру в дунайських гирлах, вщ- 
суттсть необхщних знань про заплави, протоки та ереки, тобто мгс- 
цев1сть, де планувалось воювате. В той самий час таю знания, а та- 
кож лепа чайки I дуби мали задунайсью запорожщ, 1, як вважаютъ 
дооодники, при вм!лому використант !х у склада турецько! армй 
можна було б взагалд заблокувати да росШсько! арми15.

Саме це пщтверджуе листування начальника Головного штабу 
росшських вшськ I. Д1б1ча з новороайським генерал-губернатором 
М. Воронцовим у 1826 р. Так, I. Ддб1ч зазначав, що задунайськл за
порожщ «можуть завдати в тилу арми значно! шкоди у випадку 
руху п до Варни та Шумли», надал! вш просив надати вщомосп про 
задунашдв та пропозидн щодо заход) в «на випадок вшни з турка- 
ми, ЯК1 можливо було б здшснити для винищення або переселення 
IX в меж! Росшсько! !мперп або затримки в сво1х будинках». На дей 
запит М. Воронцов вщповш: «Ми маемо в Вессараби та в Одеа та- 
ких людей, як! користуються значним впливом на турецьких запо- 
рожц1в 1 через них уряд намагаеться тепер все б1льше 1 биьше по- 
вернути (х в Роаю.... Згадаш люди стануть нам в напад1 на випа
док вшни вони зможуть привернути на наш бж турецьких запо- 
рожц!в, яю надзвичайно для нас будуть корисн1 з1 сво!ми др1бними 
човнами,.. Запорожщ вмъ\о ведуть сво! човни, 1 на Дуна! не може 
бути кращо! др1бно! флотили, н1ж з 1х човтв»16.

Отже, обидв! держави -  Роая та Османська 1мпер1я напере- 
додш ново! вшни намагалися р1зними засобами гадпорядкувати 
соб! козаюв. Османський уряд зб!льшив платню козакам 1 поси- 
лив за ними нагляд. Росшський уряд посилив заходи щодо лжвь 
даш! задунайського козацтва. Через (змаУльського градоначаль- 
ника генерала С.О. Тучкова розпочались таемн1 переговори з ко- 
шовим отаманом про можлишсть переходу задунайщв. Одна нас
тина козаюв прийняла пропозищю про перехщ на росшський бис. 
Бьльгшсть була впевнена в тому, що гад час вйни Росля захопить 
земл1 Срп, тому потр1бно гтереводити С1ч на .шип османсью земл1.

Напочатку ново! росШсько-турецько! вшни 1828-1829 рр. сул- 
танський уряд оголосив мобшзацно козаюв 1 вимагав !хньо! пере- 
дислокади до Сшстри. Частина задунайщв (близько двох тисяч) 
була мобшзована в турецьку армпо 1 гашда до Сшстри. Здебшдцого 
це були козаки, яю дотримувались протурецьких настро!в. Шсля 
того кошовий отаман повернувся на С1ч 1 в травш 1828 р. перев1в 
шшу частину козаюв через Дунай до росшсько! арми. Вони принес
ли з собою вшськову канцелярно, похщну церкву, скарбницю, пра- 
пори, бунчуки, булаву. Це дало можливють говорити про повернен- 
ня в меж1 росШсько! держави не окремого шдроздму, а всього ко- 
зацького Коша. Подш, що сталася, поклала край небезпечнш в уах 
аспектах для 1мперщ Дунавецько! С1ч1. С14 султанський уряд забо- 
ронив вщновлювати. Частина коз.акзв оселилася в р1зних мзстах 1 
селишах Добруджа навпъ служила у залогах османських фортець.
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О с м а н с ь к а  İM n e p in, УкраТна ma Крим в  сх / д н о е в р о п е й с ь к ш  г е о п о /ıim uu,i

Таким чином, упродовж кшця XVIII -  nepıuoî третини XIX ст. 
Османська, Росшська та Австршська İMnepiî cboî стратепчш пла- 
ни в понизз1 Дунаю мали узгоджувати з юнуванням на цш те- 
риторй' украшського козацтва. îx вШськово-господарська оргаш- 
защя -  Задунайська Cİ4 локально впливала на глобальну пол1ти- 
ку трьох Йдперш. Цей вплив можно визначиТи як колошзуючий, 
територ1ально-адмпнстративний та вшськово-тактичний.

Прим1тки:
1. Бачинський А.Д. Cİ4 Задунайська. 1775-1828 рр. : юторико-докумен- 

тальний нарие / А.Д. Бачинський. -  Одеса : МП «Гермес», 1994. -  С. 19.
2. Иванов П. К истории запорожеких казаков после уничтожения Сечи / 

П.К. Иванов // Записки Одесского общества истории и древностей. -  
1904. -  T. XXV. -  С. 26-29.

3. Могульова С.М. Перцл кроки Задунайського козацтва: rıpo причини пе- 
реходу запорожщв до Туреччини / С.М. Могульова // Швденна Украша 
XVHI-XIX ст. Записки науково-доелщно! лабораторп icTopiı ГОвденно1 
Укра1'ни ЗДУ. -  Запор1жжя : РА «Тандем -  У», 1996. -  Ns 2. -  С. 111.

4. АйналььКавакская конвенция 10 (21) марта 1779 г. // ПСЗ РИ.1. -  
Т.ХХ. [1775-1780]. -С П 6 ., 1830. -  №14851.

5. Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г... -  С. 332.
6. Мь\ьчев В. Запорожщ на вшеьковому Кордон! Австршсько1 İM nepiî. 

1785-1790 рр. (дослщження та матер1а,\и) / В. М1льчев. -  Запор!жжя : 
Ра «Тандем-У», 2007. -  С. 39-82.

7. Невичерпш джерела пам’ятг 36. наук. статей, MaTepiaAİB i републ1ка- 
щй. T. III: Хаджибей-Одесатаукраш ське козацтво. (1415-1797 роки). -  
Одеса, 1999. -  Док. V.39. -  С. 289.

8. Бачинський А.Д. С1ч Задунайська. 1775-1828 рр. : юторико- 
документальний нарие... -  С. 29-32.

9. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (дал! -  BOA). -  Fon adı: C.AS. -  Dosya 
№409. -  Gömlek № 16908. -  Sof.4; BOA. -  Fon adı: C.AS. -  Dosya №505. -  
Gömlek № 21087. -  Sof.4; BOA. -  Fon adı: HAT. -  Dosya №50. -  Gömlek 
№ 2355A. -  Sof. 4.

10. Записки графа А.Ф. Ланжерона: Война России с Турцией. 1806 гг. // 
Русская старина. -  1907. -  Кн. 2, июнь. -  С. 613.

11. Бачинський А.Д. Cİ4 Задунайська. 1775-1828 рр. : ’хторико- 
документальний нарие... -  С. 30.

12. Бачинський А. Джерело для вивчення icTopi'i народно! колошзаци 
Буджацького степу i пониззя Дунаю в кшщ XVIII -  початку XIX ст. / 
А. Бачинський // Наук.-шформ. бюлетень Арх1вного управлшня 
УРСР. -  К., 1963. -  №4. -  С. 65-73; Козацтво на Швдш Укршш. Кшець 
XVİII-XIX ст. -  Одеса : Друк, 2000. -  С. 120-137.

13. Бачинський А.Д. Cİ4 Задунайська. 1775-1828 рр. : 1сторико- 
документальний нарие... -  С. 85-97.

14. Маленко Л.М. Азовське козацьке вшеько. 1828-1865 рр. / Л.М. Мален- 
ко // Козацтво на ГОвдш Украшь Юнець XVIII -  XIX ст. -  Одеса : Друк, 
2000. - С .  139.

15. Кухарук О. Задунайсью козаки в планах росШського командування в Bİ- 
йну 1828-1829 рр. / О. Кухарук / / Матер1али М1жнародно! науково! кон- 
ференци «Нижньодунайський репон в XV-XX ст.: еторичн1, eTHİ4Hİ та 
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Тарас Гончарук
(Одеса)

«ОДЕСЬКИЙ ТРАНЗИТ» ПОЧАТКУ XX ст. 
ЯК ЛАНКА ЕКОНОМ1ЧНИХ ЗВЯЗК1В ЦЕНТРАЛЬНОТ 6ВРОПИ 

ТА СХОДУ ЧАС1В «КОНТИНЕНТАЛЬНОТ БЛОКАДИ»

«Континентальна блокада» 1806-1814 рр , порушивши стар1 
морськ1 маршрути европейсько! торпвл! з! Сходом, змусила держа- 
ви Центрально! €вропи шукати нових, зокрема, сухопутних шля- 
XIв для ще! торпвль Транзиту европейських та азШських товар!в 
через укратсью терени зазначеного перюду вже прид1лялася ува- 
га в юторюграфн. Передуам у працях 1920-х рр. О. Оглоблина1. У 
цш розвщщ ми спробуемо узагальнити вщомосп про так званий 
«одеський транзит» за часш * Контин ентально 1 блокади».

Влаштуванню транзитно! торп вл! у цей час сприяв визначний 
одеський градоначальник (а згодом -  \ генерал-губернатор краю) 
А.Е. Рииелье, що мав певний вплив як на царя Олександра I, так } 
на мшютра комерци М. Румянцева. Як наслщок, 5 березня 1804 р. 
було пщписано указ «Про одеськш транзит», яким дозволявся 
транзит незаборонених для ввезення в крашу товарш з Одеси до 
кордошв Молдавп та Волощини (через Дубоссарську та Могшив- 
Подкьську митнищ), Австри (через Радзившивську митницю) та 
Пруссп (через Кринську митницю) й у зворотному напрямку з1 
сплатою 1/8 частини мита2. Одночасно з указом про транзит було 
пщписано указ про створення в Одеа *в1льних склащв» для без
митното переховування транзитних товар1в упродовж 1,5 року3. 
1сторики часто розглядали !х як «маленьке цорто-франко» -  прооб- 
раз майбутнього одеського порто-франко (1819-1859 рр.)4.

Згщно з указом «Про одеський транзит» належало «у тих мк- 
цях, де за цим призначенням транзит мае проходите, кертникам 
губернш визначити дороги та мппстра комерци про те повщомити». 
Визначення маршрупв затримало впровадження транзиту май- 
же на рж. 28 червня 1804 р. мипстр комерци М. Румянцев звер- 
нувся з листом до херсонського вшськового губернатора А. Ессена, 
в якому зазначаючи, що хоча транзит 1 проголошено, «але осюль- 
ки шляхи для транзиту не призначет... купешво щею монаршою 
мимстю скористатися не може», просив прискорити визначення 
шлях}в для транзиту в кра!5. Так! ж листи отримали губернатори 
ПодтьськоУ, Волинсько! та шших губершй, через яга мали проходи
ти шляхи транзиту. Слщ вщзначити, що А. Ессен майже одразу т е 
ля отримання тексту вищезгаданого указу 24 березня 1804 р. на- 
казав Тираспольському, €лисаветградському та Ольвюпольському 
земським судам зайнятись визначенням дор1г для транзиту у сво!х 
повгсах6 Найскладшшим це було зробити в Тираспольському повт, 
де мали сходитись вст транзитш шляхи. Мюцеве кер1вництв0 було 
погано обпнане щодо тих торгових шлях1в, якими користувалося 
населения. Тираспольський земський суд 15 червня 1804 р. пов!- 
домив, що вщ Одеси до кордошв губерни -  мют Дубоссари та Балта 
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транзит краще встановити «знов призначеним одеським поштовим 
трактом», який проходив через села Павл1вку та В1з1рятвку i вздовж 
pİ4KH Кучурган. Однак шзнцце виявилось, що «транспорти з товара- 
ми та pisHHMH продуктами... до Балти вщ Одеси бь\ьшою шрою пря- 
мують... шшою дорогою», яка проходила через Пересип, Куяльник, 
населенш пункти Северишвку, Ширяево, Ананмв, Велигоиулово та 
İh . i була в досить непоганому cram («як восени так i навееш труд- 
ноидв не траплялося»)7. 7 травня 1804 р. про цей останшй маршрут 
повщомляв тираспольський повгговий маршалок, пропонуючи його 
як «найкоротший шлях вщ Одеси до Балти» (протяжшстю 180 верст). 
Hapeuni на ньому виршшли i зупинитися. Що ж стосуеться р1чкового 
маршруту Днютром, то його довжина вщ Овщюполя до Дубоссарсьшм 
митницд за вщомостями того ж пов1тового маршалка була 458 верст®. 
6 серпня 1804 р. подкьський губернатор повщомив про визначен- 
ня транзитних дори- в своЩ хуберни. Було встановлено два шляхи: 
вщ Балти до Могимв-Подкьського (турещ.кий кордон) та вщ Балти 
до селища Злинки (Волинська губершя)9. До 22 серпня 1804 р. було 
визначено шляхи у Волинськш губернд. Там також було встановлено 
два маршрути: вщ Злинки до Радзивил1всько1 митнищ та вщ Злинки 
до села Мокрани ГродненськоУ губерни (дам на прусський кордон)10.

Важливим при орган1задп транзиту було визначити пункти пе- 
peBİpKH TOBapİB пщ час ix слщування теренами İMnepiı. А. Е. Кшелье 
намагався зробити регламентацио необтяжливою. 25 вересня
1804 р. у лисп до А.Г. Розенберга b İh  пропонував перев!ряти това
ри на маршруп «вщ Одеси до Австри, Молдови та Волощини лише 
в одному пушеп -  м. БалтЬ. «I, здаеться, бйльше не треба, -  писав 
А.Е. Ринелье, -  бо весь шлях проходить через внутрппш простори 
Mİcnb неблизьких до кордошв»11. Ця пропозищя була тдтримана Mİ- 
шетром комердй'. Тому указом İMnepaTopa вщ 25 вересня 1805 р. 
MİHİcrpy комерци цар визначив для «одеського транзиту» до Австри 
та npycciî Mİcu,eM перев1рки товару м. Балту. При тому зазначало- 
ся: «nepeBİpKy дю проводити без уаляких зволйсань»12. Царем тод1 
ж були визначен1 5 маршрупв одеського транзиту (чотири сухо- 
путних: до Молдавп та Волощини, Австри та Ilpycciî та один pİ4- 
ковий 3İ сухопутною далянкою: Дшстром та Огинським каналом до 
Ilpycciî). Згщно İ3 розкладом дор1г транзити товари маш прямува- 
ти через десятки населених пункпв украУнського Правобережжя. 
Найдовшими, звичайно, були два транзитш шляхи до Ilpycciî (до 
митнищ в Кринках та Огинського каналу через украГнсьга та 6İao- 
pycbid терени), проте найустшшшим виявився шлях до Радзивилова 
на австрйському кордош. Навпроти Радзивилова було розташоване 
«вкьне m İc to » Броди13 (з потужним, переважно еврейським, купец- 
твом)14, вщ якого вщгалужувався шлях до Аейпдигу з його знамени- 
тими ярмарками. Транзитний шлях Одеса -  Радзивил1в прямував 
проголошеною 1803 р. «великою поштовою дорогою на Радзивимв» 
й у Херсонсьюй губерни проходив через 8 селищ (в тому числ1 май- 
бутшй пов1товий дентр АнаньГв); у Поддльсьмй губерни -  через 28 се
лищ, 3 м1стечка (В1льховку, Тульчин та Воронцовку) та 8 m İc t (Балту, 
OAbronİAb, Брацлав, Неми pie. Вшницю, A İtu h , Аетич1в, Проскур1в); 
у Волинськш губерни -  через 5 селищ, м1стечко Радзивил1в та m İcto  
Крем’янець15. Для контролю за рухом TOBapİB по Дшстру «хоча б i на
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правах транзиту» указом 17 березня 1805 р, було влаштовано мит- 
ну заетаву в Маяках16.

Отже, позитивом початку запровадження «одеського тран- 
зиту» було те, що урядовщ звернули увагу на c y x o n y T H i  шляхи, 
якими здШснювалася торпвля Правобережжя, проте суттево по- 
кращувати 1хнш стан можновладщ не збиралися. Так, б травня
1805 р. подкьеький вшеьковий губернатор писав M iH ie T p y  ко- 
мерци, що шляхи на однш з дмянок транзиту Одеса -  Дшстер - 
Огинський канал - Прусия, в райош м. Проекурова, через вее- 
няну пов1нь значно пошкоджеш («мости та rari зовам знесеш й 
навпъ одну гору еильно пщмило... що виправити... шакше... не- 
можливо, xi6a мости, гребл1 та raTi збудувати знов кам’яш, а роз- 
миту гору вимостити камшням»), Губернатор не прагнув асигну- 
вань на ремонт ш,\я»в, що вартувало б скарбнищ та подкьським 
мешканцям «значних витрат», вш лише просив дозволу змшити 
в тому райош маршрут транзиту17. М. Румянцев та А.Е. Кшелье 
гадтримали цю пропозищю18 i 4 серпня 1805 р. цар видав указ 
про вщповщне корегування марщруту м1жнародного транзиту19.

Ситуащя в Сврощ й, зокрема, збитки TopriBAi через вшну та 
«Континентальну систему*, спонукали роешеький уряд у 1808 р. 
тти  на безпрецедентт заходи у транзитнш торпвл!. Указом вщ
2 жовтня 1808 р. було дозволено транзит через Одесу до вищезга- 
даних краш навпъ для заборонених до ввезення в iMnepiio това- 
pie, за винятком англШських (необхщна данина «КонтинентальнШ 
блокадЬ), й зроблено деяш iumi полегшення для купщв, щоправ- 
да 3i збереженням жорсткого контролю задля запоб1гання контра
банди30. В цей же час сприятливим було ставлення влади i до куп
щв м. Брод1в. Зокрема, на прохання «подане брод1вським куп- 
цем Гильберштамом» 1808 р. волинському тубернатору вщ iMeHi 
купц1в-евре!в, в тому числ! пов’язаних з транзитно! торпвлею, було 
значно полегшено процедуру продовження йенього термшу пере- 
бування в Росшсьюй iMnepii’21, а 22 травня 1808 p., завдяки клопо- 
танню А.Е. Кшелье, було видано указ, яким дозволялося шоземцям 
вирушати з Одеси до Радзивилова з паспортами, виданими хер- 
сонеьким вшеьковим губернатором (тобто самим А.Е. Р1шелье)22.

Зазначет тльги та наслщки «Континентально! системи» 
сприяли надзвичайному пщнесенню «одеського транзиту», особли- 
во (як вже зазначалося) його найустшшшого маршруту: Броди - 
Радзивилав -  Одеса -  Стамбул. Серед сучаснигав найповшии вщо- 
MocTi про «одеський транзит» доби «КонтинентальноТ блокади» 3i- 
брав та опублйкував в cboix «листах» негоцдант К. CiKap. BiH дово- 
див безперечга переваги одеського транзиту Броди -  Одеса перед 
yciMa шшими сухопутними маршрутами, що зв’язували за чаав 
«КонтинентальноТ блокади» Свропу та A3iro, зокрема, перед транзит- 
ними шляхами через Балкани. «Найбкьше, -  зазначав К. CiKap, -  
вщправлення Toeapie сухим шляхом у 1808 рощ було 3i См1рни до 
Артаки; невелика лише частйна йшла до Радосто, що розташований 
на протилежному 6epe3i Артаки, звщти прямувала через Ромен1ю, 
Болгарно та Угорщину до Вщня; шша частйна була привезена мо- 
рем до Варни й звщти йшла дал1 майже тим самим шляхом, як i 
та, що прямувала з Радосто. Враховуючи сучасний стан цих земель,
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можна co6i уявити, яга надм1рн1 витрати, р1зномаштш перешкоди, 
псувания товар1в й втрата часу мають зазнавати купщ, що пряму- 
ють цими шляхами. Насправд1 багато товарт попсувалося, а решта 
перебувала у дорсш надто довго. Досвщ дов1в перевагу для транзиту 
щляху через Одесу! Нема, здасться потреби доводити це... Транзитш 
товари, прибувши до Одеси, витримують тут карантии, й noriivi до- 
зволясться иегощаиту взяти 1х до свого магазину для вщправлення 
3i штемпелем митнищ до Молдавй, або до Вщня через Броди...»21. 
Тому, за словами К. CiKapa, коли вступили в силу укази вщ 5 трав- 
ня 1804 р. та особливо, вщ 2 жовтия 1808 p., яш «зиищили yci пере
шкоди» на шляху «одеського транзиту», обсяш та мережа маршру- 
TiB остаинього значно зросли (лише головиих вщрв таких маршру
тен негощант нарахував 17).

К. C iK ap  вказував на широкий асортимент Touapiu , пере- 
важио промислових, що вивозилися з Свропи до Азй через Одесу: 
«сукна, ковпаки, фески, шовков1, золот1 та cpi6Hi ткаиини, галу- 
ни, мережива, галантерейш вироби й взагал1 yci коштовш това
ри, иеобхщш для азшсько! торпвлЬ24. Серед товар1в, що ввозили- 
ся через Одесу з Ази до Свропи, переважала сировина для про- 
мисловост1, передуим бавовиа. Для И транспортування суходо- 
лом noTpi6Ha була значна к1льк1сть воз1в, людей, а також вели- 
Ki витрати. Лише перекриття морських комуи1кащй внаслщок 
в1йни могло спричииити сухопутне перевезення цього товару на 
таю велиш вщсташ. Але «транзитний дов1з» бавовною не обме- 
жувався. До нього входили й mini аз1йсьш товари, достатньо лег- 
Ki та коштовш, щоб компенсувати суходиьне транспортування. 
Щодо його асортименту К. CiK ap , зокрема, писав: «ми отримус- 
мо у транзит бавовну, не прядену та прядену, 6iAy та червону, 
козячий пух, вовну ангорських овець; сирець та спучений шовк; 
турецью та персидськ1 ткаиини, аптекарсьш припаси, пряне 3i- 
лля та кор1ння, ароматш речовини й взагал1 yci коштовш pe4i, 
що BapTi перевезення сухим шляхом з Одеси до захщних краш»25. 
Детально розглядаючи найусп1шн}ший для транзитно! торпв.м
1808 p., К. C iK ap  доводив, що з 10 787 320 крб. загально1 вартос- 
Ti транзитного довозу з Азп через Одесу до Свропи 8 561 920 крб. 
складала варт^сть 33 131 кип бавовни, що мали вагу 265 048 пу- 
flie; 875 400 крб. -  вартють 1791 кипи бавовняного бьчого та чер- 
воного прядива, що мали вагу 8754 пуди; 400 000 крб. -  медика
менти; 950 000 крб. -  пряношд, тканини та iHiiii азшсью вироби.

К. CiKap, як досвщчений негощант, пщрахував загальний 
чистий прибуток KvnuiB вщ «одеського транзиту». За його пщра- 
хунками при B is a s iftc b K H X  TOBapiB Леванту мав принести «бари- 
шу» бмьше шж у 981 тис. крб., а вив13 у зворотиому напрямку ев- 
ропейських TOBapiB -  245 тис. крб. Говорячи про загальний при
буток HeroniaHTiB Одеси, К. CiKap зазначав: «Бь\я двох третин шсТ 
суми, або 817,868 крб., залишилися на M icn i; решта роз!йшла- 
ся в околицях й по дорогах до Брод) в та МолдавН». М1ж шшим, 
К. CiKap вказував, що 399 суден, я и  привезли до Одеси лише ле- 
ваитських транзитних TOBapiB на 10 млн. крб., натомють заван- 
тажилися значною к1льк1стю М1сцевих вироб1в, притому не лише 
тих, що належали до традицшних статей експорту, але й таких,
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«котр) paniaıe з Одеси ще не шдправлялися». Отже, транзит явно 
сприяв розвитку експорту та мюцевого виробництва26.

Однак усп1хи транзиту Броди - Одеса чаав «Континентально1 
блокади» не були тривалими. Досить скоро росшський уряд вдався 
до суттевих змщ свое! зовшшньоторговелъно! ito a İth k h . Причини, 
що до них спонукали, полягали не т1льки у зовншшьопол1тичнш си- 
туацц, але й у економ1чних факторах. Росшський уряд був вельми 
стурбований збъльшенням довозу до крапш й втратами через це 
pociflcbKOî npoMucAOBOCTİ та скарбнищ. Все це спричинило появу 
«Положения про нейтральну торпвлю на 1811 р....» вщ 19 грудня 
1810 р., що встановили щлу низку обмежень İMnopTy27. Зпцно од- 
ного з пункту «Положень» транзитна торпвля мала бути «узгоджена» 
3İ змшого загально? митно! полггики крайни. Таке «узгодження» було 
здшснено указом в!д 24 березня 1810 р. «Про транзитний торг че
рез Одесу». Зпдно указу формально транзит Броди -  Радзившав — 
Одеса (на вщмшу вщ скасованого «одеського транзиту» до Пруссй 
та İh .) M ir функщонувати, але заборона ввезення 6L\biırocTİ видiв 
транзитних TOBapiB та збьлъшення митних формальностей фактич- 
но зводила його натВець28. Не дивно, що сучасники та İc to p h k h  
вважали зазначений указ припиненням д!г транзиту.

СКасування пкьг транзиту завдало значних збитюв негощан- 
там. К. Окар у «Додатках» до c b o îx  «A i i c t İ b  про Одесу», зокрема, пи- 
сав: «указом 24 березня [1810 р.] неспод1вано було скасовано тран
зит через Одесу ycix товар1в, заборонених до ввезення до iMnepiî, 
внаслщок чого велику гальгасть цих T o e a p İB , що були наддслаш з pis- 
них Micub Свропи до Бродв, або там вже знаходилися для вщправ- 
лення до Туреччини через Одесу, й навпаки, потр1бно було вщпра- 
вити назад з надзвичайними витратами й шукати для Ьснього збу- 
ту нових шлях1в». К, CİKap вказував на нерозумшсть заборони тран
зиту, бо край втратив значш кошти, вщдавши !х шшим кршнам, 
до яких « b t İk »  транзитний маршрут, зокрема, шйршськш провшвд 
Наполеона («постанова ця задовольнила бажання Франци, яка вжи- 
вала ycix заходш, одоб вщвернути вщ Одеси транзит та спрямувати 
його на Боснио через Luvipiıo. Заборона ця завдала великих збитюв 
Сврощ, а Одеа, зокрема, -  до двох м1льйонш щopiчнo»), а також на 
те, що ц ю  заборону було здшснено вельми некоректно щодо İHTepe- 
c İb  купецтва, яке не було попереджене про не! заздалепдь29.

П1зшше, ощнюючи устхи «одеського транзиту» 4acİB «Континен- 
тально1 блокади», деяга 1С торики  вважали, що саме тод! Одеса впер- 
ше заявила про себе, як торговельний пункт загальноевропейсько- 
го значения. Так, А. Скальковський писав, що вищезгаданий тран
зит нав:гацн 1808-1809 рр., «коли куплет у CMİpHİ та шших Mİc- 
цях Туреччини товари завантажувалися у Артащ або Радосто (на 
Мармуровому M opi) на нейтральш кораба й Чорним морем доходили 
до Одеси. Звщси через захщш губернп досягали Францц, Австри й на- 
BİTb Белъга» -  наочно довгв усш Сврот, що Одеса е надзвичайно важ- 
ливим транзитним пунктом30. О. Оглоблин звертав увагу, що н е  ли ш е 
Одеса, але й İHiui украшсью земл! виграли завдяки транзиту: «За кон- 
тинентальноУ бльокади одеський транзит швидко зростае. Одеса й 
Правобережжя опинилися в u e m p i транзитного торгу. Головт шляхи
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торговельш М1Ж европейським континентом i Сходом через Укршну 
пройшли, i транзит Одеса -  Броди набувае м1жнародно! ваги»31.

Одесью негощанти добре запам’ятали «незабутнш 1808 р.» (ви- 
значения К. Сжара), що спонукало ix у подальшому докладати зу- 
силь задля вщродження транзиту. Це певною Miporo вдалося за 
час1в дн одеського порто-франко, коли (особливо упродовж 1821- 
1831 pp.) Одеса стала ланкою транзитно! торпвл! м1ж Центральною 
Свропою та Закавказзям i Перстею32. Проте i в цьому раз! на завад! 
транзитно! TopriBAi врепт стала росшська протекцюшстська митна 
поли-ика (скасування митних гальг Закавказзя у 1831 p.). Як вщомо, 
проекти транзиту товар1в м1ж Заходом та Сходом через Одесу (зо- 
крема, по марщруту Одеса -  Броди) розробляються .i сьогодш,
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TURKEY AND UKRAINE DURING THE FIRST WORLD WAR

Introduction

Until the World War I, history of Ukraine went through great mile
stones. Ukraine was both a zone of influence and conflict between Russia, 
Poland, Lithuania and Ottoman Empire, and sometimes divided between 
Russia, Ottoman Empire, and Poland. Ukraine had to tackle with these 
three strong neighbors. Ukraine was under the dominance of Russian 
Tsardom between 1775-1918. National consciousness started to arise 
with the modem nationalism in the 19lh century. Revolutions of 1848- 
1849 had a strong nationalist reflection in Western Ukraine. The opinion 
that Ukrainian people constitute a separate nation from the Russians is 
the result of these nationalist activities. World War 1 also brought signifi
cant changes to this situation. The collapse of Russian Tsardom with the 
October Revolution in 1917 and the emergence of a civil war provided the 
long-awaited opportunity to Ukrainians to announce their independence. 
Ukrainian Central Rada, which gathered on March 17th, 1917 begun to 
work. Finally, on December 26th, 1918, Ukrainian People’s Republic was 
announced1. Although it is claimed that Turkish-Ukrainian relations 
were based on hostility during this process, on the contrary, Turkish- 
Ukrainian relations were mostly amicable2.

World War 1 is a war which affected the world history very signifi
cantly in every aspect. It had economic, political, social, and cultural 
consequences which we could not go into the details here. Borders of 
most of the countries were redrawn, a new world order was tried to 
be established. Of course, it should never be considered that this new 
world order adhered to equitable principles. This is also clearly re
vealed by the new order and drawn borders. This unnatural sharing of 
land brought new issues, and the world gradually drifted into a second 
war. One should look into the new world order established after the 
World War I to find the basis of the World War II and the extant issues,

1. Turkey-Ukraine Relations During the First World War

Turkey-Ukraine relations, the subject of our paper, coincide 
with this problematic period. Until then, Ukraine was under the inva
sion of Poland, Russia, and a region in the Western part of the count
ry was under the invasion of Austria although for a short period.
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Cossacks are an important factor in Ukrainian history'. Ukraine 
was under the dominance of Russian Tsardom during the World 
War I, and gained independence only towards the end of the war 
with October Revolution in 1917 and country borders were demar
cated. However, as a nation, Ukrainians always remained Ukrainian. 
Throughout their history, they mainly clashed with the Russians.

During the World War 1, the first political and economic relations 
between Turkey and Ukraine were reflected in Turkish archives. We 
are going to evaluate Turkey-Ukraine relations based on these ar
chived documents.

1.1. Political Relations
Political relations between Turkey and Ukraine during this period 

is focused on the Treaty of Brest-Litovsk on 3 March 1918, mutual 
confirmation and presentation of the agreements, and the establish
ment of Ukrainian Embassy and Consulate in Turkey.

According to the treaty signed on 9 February 1918 in Brest- 
Litovsk between Ottoman Empire, Germany, Austro-Hungarian 
Empire, Bulgaria and Ukrainian People’s Republic, it was declared 
that the state of war between these countries ended3. According to 
the end article of this treaty, between Austro-Hungarian government 
on one side and Ukrainian People’s Republic on the other side, if the 
two countries share borders, the border between Russia and Austro- 
Hungarian Empire before the war will be valid.

Other borders of Ukraine were defined as follows: More towards 
the North, the border of Ukrainian People’s Republic starts from 
Tarnograd and generally follows the line through Bilgoraj -  Tzcebrzsyn - 
Krasnostav -  Pogaszow -  Radin -  Meshiretschie -  Sarnaki -  Melnik - 
Wysolio-Litovsk - Karmanietz Litovsk -  Pruchany -  Wygonowskojesce. 
The details of this border will be determined by a mixed Commission 
based on the ethnographic state and the wishes of the natives4. 
According to the Treaty of Brest-Litovsk on 3 March 1918, Ukraine’s 
borders were more accurately defined. Liyoland and istiland will not 
be adjourned and be evicted by the Russian armies and Red Guard 
Soldiers (Russian Red Army). Eastern border of Istiland is generally 
along the river Narva. Liyoland’s Eastern border generally goes all 
the way until Tuna river, from Paypos Lake until Piskof Lake on the 
Southwest end, and along the line of Luban Lake and Liyonherf. The 
safety of this land will be maintained by Private Land Service and will 
be invaded by a German Security Force until the estimation of govern
ment regulation. Russia will release those from Liyoland and Istiland 
who are arrested and were forced to migrate and will ensure the safe 
return of those who were forced to migrate (See Appendix 1).

The treaty by which Russia withdrew from our provinces in 
Eastern Anatolia was signed on 3 March 1918 in Brest-Litovsk be
tween Ottoman Empire and Russia, Austro-Hungarian Empire, 
Bulgaria. Since Ukraine was under the dominance of Russia, it was 
not considered as a separate state, but the provinces it comprises 
were defined in the 6th article. According to that; Russia undertook 
to make peace immediately with Ukrainian People’s Republic and 
recognizing the peace contract between the aforesaid Republic and
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four allied countries. Ukrainian land would be immediately evicted 
by the Russian armies and Russian Red Guard Soldiers. Russia 
would end all sorts of provocations and incentives against Ukrainian 
People’s Republic and general organization5.

It could be understood from Talat Pasha’s report dated 19 January 
1918, which states that Ottoman Empire recognizes Ukraine as a dis
tinct state. In the telegram he sent to the Prime Minister’s Office, Talat 
Pasha states that; «Previous day we signed a special agreement with 
the Ukrainian commissioners and declared that we regard our joint 
ancient history not a war histoiy but a history of old friends, and stated 
that our politic relations with Russia and Ukraine are equivalent, but 
Ukraine is considered an independent state by us for now, and if the 
peace treaty takes its final shape and our allies agree with us, a treaty 
can be signed with Ukraine as an independent state. Secondly, un
derstanding the political borders of Ukraine is important for us, and 
this is important as we need to clearly identify the party to discuss the 
problems regarding the Black Sea...6.

Treaty of Brest-Litovsk and its appendices were accepted in the 
convention held with allies on 4 April 1918 and with Ukraine on 
the same date Ottoman Parliament and Upper House, and was ac
cepted as a law with the decree, of Sultan Reshad7 (See Appendix 2). 
Ukrainian People’s Republic was also recognized by Argentina via the 
treaty between Ukraine and Argentina on 5 March 1921s.

a. Establishment o f  Ukrainian Embassy and Consulate
As an important step to improve the relations between the two coun

tries, diplomatic activities were started. In this regard, Ukraine requested 
the appointment of the appointed Ambassador to Istanbul and attempt
ed to establish two consulates in Jerusalem and Batum. In a telegram 
from Batum Governor Cemil Bey to the Foreign Secretary Fethi Bey, it 
was stated that Ojen Rasbavko, the appointed consulate of Batum, was 
recognized by the government but have not taken office yet9. Monsieur 
Jan Nukami, appointed by Ukraine in 1918, was recognized as the 
Ambassador of Ukraine10. Finally, in 1921, Ukraine established a con
sulate in İstanbul". In the letter by Muhtar Bey, who was appointed to 
carry out the foreign relations of Turkey in Ukraine, dated 6 November 
1918, it was reported that upon the resignation of Monsieur Kistiyafoski, 
the appointed Ambassador of Ukraine in Istanbul, Monsieur Michel 
Sokovik was appointed as the emergency envoy. The letter from the 
Foreign Ministry confirm that this appointment is suitable was present
ed and the action of the Sultan was expected12. In addition, considering 
that there are no mail and telegram correspondences between the two 
countries, Ukraine was asked to establish this correspondence. After the 
confirmation of the Treaty of Brest-Litovsk signed between the allies, the 
treaty was discussed in Vienna on 22 August 1918. Based on the fourth 
article of the treaty, as the establishment of an international telegram 
line between the two countries would be useful, a conference meeting to 
discuss the execution of the postal services was proposed13. However, the 
establishment of a mail and telegram line between the two countries was 
only possible after a few months.
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2. Establishment of Economic Relations
In the appendix of the Treaty of Brest-Litovsk, an economic coope

ration treaty was signed. Based on this; the parties would begin to im
prove mutual trade relations, and until July 1918, essential agricultural 
products would be mutually exchanged according to the requirement. 
A mixed commission would be established to decide on the type and 
quantity of these products and would be in effect after the signature 
of the peace treaty. There had been negotiations for the joint action 
of Germany, Austro-Hungarian Empire and Turkey to begin economic 
relations with various regions of the fallen Russia in Berlin on 27 April 
1918, and as a result of these negotiations, decisions on economic re
lations were made14. These decisions determined the nature of the ex
change between the parties, the price of livestock and grains, how the 
trade will be performed, and how much percentage will be obtained.

In this agreement, the exchange rates between the domestic cur
rencies of the states were clearly stated. Based on this; 100 German 
Gold Marks = 462 Ukrainian People’s Republic Gold Karbovanets = Gold 
Rouble of the fallen Russian Empire (1 Rouble 1/15 Royal Imperial) or 
1000 Austro-Hungarian Gold Krones = 393 Ukrainian People’s Republic 
Gold Karbovanets and 78 cents = 393 Roubles and 78 kopeks of the 
fallen Russian Empire (1 Rouble =1/15 Imperial)15 (See Appendix 3).

Moreover, in an arranged protocol, every agricultural and indus
trial trade between the parties would be encouraged, required conve
niences for transit trade would be provided, navigation of the ships 
would be regulated, and mutual customs tariffs would be determined16.

3. Ukrainian Captives and Ukrainian Liberation Association

At the end of each war, the state and exchange of captives have 
always been an important issue. The same issue was faced after the 
World War I. There were Ukrainian captives of unstated number 
in the camps near Manyas and Konya in Turkey. However, since 
Ukrainian captives were kept at the same place with the Russian 
captives, after the appeal by the Ukrainians, they were separated 
from the Russians. There is a significant issue here.

Ukrainian Liberation Association founded by the Ukrainians 
was working for the independence of Ukraine. In a letter from the 
Intelligence Department Submanager Staff District Governor to the 
Sultan on 9 December 1914; the purpose of Ukrainian Liberation 
Association was summarized as follows: Ukrainians, who inhabit the 
lands extending from the Carpathian Mountain to Don River and even 
to the Black Sea, taking advantage of the state of war and the invasion 
of these regions by the Austrian army, established an Association to 
found an Independent Ukrainian Government to rescue their thirty 
million citizens suffering under Russian oppression. The essence of 
their strategy is to enlighten the Ukrainians under Russian jurisdic
tion and provoke them against the Russians. Their first goal in this 
strategy is towards the isolation of the Ukrainians among the Russian 
captives in Austrian and Ottoman armies and their enlightenment. 
The committee’s application; for this purpose was taken into military 
consideration and Ukrainian captives in İzmit were separated from the
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Russians and the document that includes their declaration and dates 
was presented to the Prime Minister’s Office17 (See Appendix 4).

However, in the letter from the Interior Minister on behalf of the 
Deputy Commander-in-Chief to Sultan on 29 October 1914, it was stated 
that there were no buildings suitable for the inhabitation of the Ukrainian 
captives in izmit, and that the only building suitable was the French 
School, and it was requested that orders should be given to authorities so 
that the School is left to the Captives'Commission Directorate18,

In the letter by the Police General Manager to the Ministry of 
the Interior on 7 February 1915; it was stated that Russian citi
zen and Jewish Leiba Evelev Babok transferred his printing house 
in Kurshunlu Han in Galata to the head of Ukrainian Association 
Mensieur Melenski, arid that he would leave together with his wife 
§ine who is 40 years old, his son Moize who is 16 years old, his son 
David who is 14 years old, his child Bezalestel who is 7 years old, and 
his daughters Anna and Zina who are 12 and 10 years old respective
ly, and the required documents were discussed and the bills could 
be found in his file, and necessary permissions should be given'9. 
So, it can be understood that by this way, the printing house Babok 
transferred to Ukrainian Association significantly contributed to the 
printing-publishing activities of the Ukrainians in Turkey.

In the answer provided by the Police Governor to the Ministry of 
Interior on 9 January 1915, it was stated that Ukrainian captives were 
indeed separated from the Russian captives by a special commission 
and placed in a separate section in the shipyard, there weren’t any 
students in the French School, and that the evacuation and allotment 
of Galatasurav High School was not possible since the second year 
boarders were staying there at night and they were in a building in the 
interior of the Palace but were evacuated from there and the students 
of Numune School were transferred to the French School20.

Ukrainian Independence Association requested that the leading 
men of the association go to Manyas Lake and Konya in order to encour
age the Ukrainians placed there to acquire Ottoman citizenship21. After 
this request, Ukrainian and Russian captives were separated from each 
other and the activities of the Association were allowed22 (See Appendix 
5). In the letter by staff head Brausard on behalf of Deputy Commander- 
in-Chief to the Ministry of the Interior on 17 May 1915, Andreas Çuk 
and Marko Motifiski, who will encourage the Ukrainians located at 
Manyas and Konya, were allowed to go there for this matter23.

There are explanatory documents on how to treat the captives. In 
the letter of the Ministry of the Interior on 21 April 1918, in summary; 
regarding the confirmation of the peace agreement with the Russian and 
Ukrainian governments, letter from the Ministry' of the Interior on im
mediate determination of the treatment of civilian captives under these 
governments was discussed and based on this discussion, it was stated 
that Ukrainian civilian captives should be released and those who wish 
to return their home countries should be evicted via an empty ship 
travelling to Odessa from here, and for those who need help, the travel 
expenses from the neighborhood they currently reside to their previous 
settlement should be covered such that this would be consistent with 
the articles of the peace agreement with Ukraine, and that maximum
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care should be taken to confirm the nationality of those who wish to go 
back to their countries so that they are actually Ukrainian citizens but 
not Russian citizens. The treatment of aforementioned civilian captives 
was determined and also the treatment of Ukrainian civilian captives 
and Ukrainian war captives was requested from the Ministry of War.

About the Russian civilian captives, according to the peace trea
ty between Ottomans and Russians signed on 3 March 1918 in Brest- 
Litovsk, the article on the aforementioned civilian captives was the 
same as the article in the treaty with Ukraine: «Civilian captives will 
be immediately released. The party that, captivated and took them 
prisoner is obliged to pay their travel expenses from the locations 
they were placed in their actual places of residence, that is, the place 
they used to live in before they were taken prisoner2*». According to 
this, Ukrainian and Russian captives would be released and neces
sary means will be provided for those who wish to go back to their 
countries and their travel expenses would be covered by us.

As it is with all treaties, the aforementioned treaty was signed 
according to the reciprocity principle. The obligations of Turkey were 
also valid for Ukraine and Russia. However, regarding this subject, not 
enough information was provided by the Russian government about the 
number, place, and state of the Turkish captives in Russia. Continuing 
from the same letter, the statement; «Since there are no information on 
the state of civilian Ottoman captives in Russia and whether Russia 
released them and covered their travel expenses from the locations they 
were placed in their actual places of residence, that is, the place they 
used to live in before they were taken prisoner, and the acquired infor
mation on the means of the Russian Government to cover the transfer of 
the Ottoman captives in Siberia and other provinces to their original resi
dences is not confirmed, in summary, the request that without obtaining 
information based on evidence on the state of the Ottoman civilian cap
tives in Russia, the state of the Russian civilian captives in Ottoman 
Empire should not be provided and the treatment of Ukrainians is not 
suitable for Russia as there are many Ottoman citizens in Russia, is 
presented to the relevant ministry in advance» asks the number and 
locations of the Turkish captives in Russia, and states that how many 
Turkish captives were exiled to Siberia or other places are not known 
and Russia does not provide any answers on this matter, and thus the 
decision on the Ukrainian captives is not requested for the Russian cap
tives so they should not be treated as the Ukrainians.

Conclusion

Since the dominance of the Ottoman Empire on the North, mostly 
amicable relations were established with the people of Ukraine. Ukrainian 
lands had always been a land of crossing during the Russo-Turkish war, 
which started from the beginning of 18th century and always changed 
hands between the two sides. Due to its geographical location, Ukraine 
has been under the influence of great powers and thus could not find the 
opportunity to develop as a separate state for a long time.

However, one of the first countries to recognize Ukraine, which 
gained independence from Russia after the World War 1, was Turkey. 
As could be seen in the documents, amicable relations with Ukraine
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was established even during the period of war. Diplomatic, economic 
and social relations were established between Ukraine and Turkey 
even during the period of wan During the war, Ukrainian captives in 
Turkey were treated differently from the Russian captives. It should 
especially be remembered that Ukrainian Liberation Association per
haps performed its first activity freely in Turkey.

During the Soviet Union era, which was established after the 
Bolshevist Revolution in Russia, these bilateral relations continued, 
and Treaty of Friendship and Cooperation was signed between 
Ukraine and Turkey in 1922. These relations established throughout 
the history form the historical basis which brings the two countries 
together This historical basis should be fundamental for the deve
lopment of top quality relations in every area, today and in the future.
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Appendix 4 . Submission from the Intelligence Department Submanager 
fo r the Information o f Ministry o f the Interior About the Society Ukrainians 

Founded and the Separation o f the Ukrainian Captives from the Russian Captives

Appendix S. Submission for the Information o f Ministry 
o f the Interior About the Society Ukrainians Founded

OmpiiMaHo; 15.06.2017.
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Артем Грачов
(Кам ’янець-Подтъський)

ДАРДАНЕЛЛЬСЬКА МОРСЬКА ОПЕРАЦ1Я 1915 РОКУ: 
СПРОБА ЗД1ЙСНЕННЯ ТА ПРИЧИНИ ПРОВАЛУ

В1йськов1 поди 1915 р. в Дарданеллах були i залишаються 
важливим уроком icTopiii. В той же час, висвгглення ще! проблеми 
в украшськШ юторичнш наущ е вкрай недостатшм. Хоча под1бт 
дослщження дозволять вггчизняним вшськовим фа>авцям озна- 
йомитися з важливим досвщом стратепчних морських операцШ.

Найбкьше Дарданелльська операц1я представлена у захщшй 
юторюграфп. Зокрема, це робота австралшського вШськового ко
респондента та письменника Алака Мурхеда1, пращ британських 
вшськових 1сториюв Генр1 Лцщел-Гарта2 та Герберта Вьльсона3. 
Проблему вивчали також Раймонд Адамс4, Кейт Айзекс5, Фшп 
Мейлщджер6, Джордж Паттон7. В радянськш юторичшй нау- 
щ операхда представлена дослщженням вШськового 1сторика, 
генерал-лейтенанта Червоно! Арми Олександа Коленковського8.

Операщя в Дарданеллах знайшла вщображення в широкому код1 
джерел. Серед них мемуари безпосереднього учасника подай Георга 
Коппа4 - радиста шмецького крейсера «Гебен», спогади французько- 
го президента Раймона Пуанкаре10, повщомлення журналкгпв Еллгса 
Ашмеда-Бартлетта11 та FeHpi Невшсона12, американського поела в 
Туреччинг Генр1 Моргентау13, публжаш! в газетах, «Otago Witness»1,1, 
«Timaru Herald»15, «Dominion»16, «Evening Post»17.

Здшсненпя MopcbKoi onepau .ii в Дарданеллах було зумовлене: 
позищйною вшною на основних театрах бойових дш, що спону- 
кало ворогуюч! сторони до пошуку альтернативних прямому 3i- 
ткненню рииень18; необхщшстю вивести з вшни Османську iMne- 
piro; важливютю для Антанти зберегти зв’язок та убезпечити вщ 
супротивника колони Африки та Сходу, насамперед € гипет та 
Месопотам1ю14; потребою виршити питания про повоенний ста
тус Проток та Константинополя та випередити росгян у здобутп 
M icTa; бажанням встановити морський зв’язок Франци та Англи з 
P o c ie io  для обмшу продовольством, озброенням, боеприпасами20.

K piM  того, скрутна ситуацдя на Кавказькому фронт1 штов- 
хнула роешеьке вшеькове командування 2 ачня 1915 р. зверну- 
тись до союзниюв з проханням провести демонстращю поблизу 
Константинополя з метою вщволжти туредью вШська21.

Британське вшеькове командування, стльно i3 французькими 
та роешеькими штабами, прийняло piшeння провести операцдю роз- 
роблену на o c iio b i  пропозици вшськово-морського M iH ic rp a  Ушстона 
Черчмля. Загальне кер1вництво мав здшенюнати командуючий ан- 
глшеьким Середземноморським флотом адм1рал Секшл Карден. 
Задум операди полягав у виведенш Ос.манськоТ iMnepii' з вгйни сила- 
ми самош лише флоту -  руйнуванням укршлень ззовт та всереди- 
Hi проток й атакою Стамбулу. Припускалось навпъ, що сам факт на
ближения флоту до столищ призведе до революцц в Туреччиш. KpiM 
того, вйськова машина ОсманськоГ гмпери була дуже вразливою че-
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рез розташування обох й завод1в з виготовлення боеприпаав -  вони 
знаходились у Константинопол!, поблизу узбережжя22.

19 лютого 1915 р. англо-французький флот почав бомбарду- 
вання Дарданелл. Обстр!л було здшснено 12 кораблями23 здистан-
u.il в 12 000 м, без будь-яко! загрози для флоту з боку форта24: ко- 
рабл1 вели вогонь з-за лши горизонту, cnocTepirani пов1тряно! кул1
з судна «Manica» (першого британського корабля, що застосовував 
аеростати для артилершсько! розвщки) шукали наземш цш, про 
яю повщомляли на «Manica», а звщти -  на артилершсьга кораблР5. 
Загалом, було обстрияно фортещ Хеллес, Текке-Бурну, Седд-ель- 
Бар (европейський берег), Оркаше, Кум-Кале (аз1йський берег)26. 
Спочатку було повщомлено про ycnix, але огавдш повпряна розвщ- 
ка, здшснена з пдролгтака, виявила, що B c i  батаре! на Кум-Кале, 
Седд-ель-Бар та Оркаше залишилися цшими27. До 15:50 коман- 
дуюч1 флотом вважали, що фортещ знищет. Але коли о 17 год. 
«Vengeance» пщйшов ближче, по кораблю вщкрила вогонь артиле- 
р\я з Кум-Кале та Хеллесу, попм -  Седд-ель-Бару та Оркаше. Лише 
о 17:15 вогонь з «Inflexible» завдав деяко! шкоди фортещ Оркаше28.

У тургав з ладу було виведено лише одну гармату на Кум- 
Кале. Втрат серед особового складу майже не було -  поки корабм 
були за межами досяжносп форт1в, вони вщвели особовий склад 
гарн!зон!в в укриття29. Вогонь корабельно! артилерп виявився не- 
ефективним проти наземних укршлень30. М1ж тим, Пуанкаре пи- 
сав: «...nepini BicTi, одержаш нами i3 Дарданелл, були задовкьни- 
ми. Повшстю знищено два форти на европейському 6epe3i та два 
форти на азшському берез!»31.

На заход1 сонця Карден оголосив вщбш. Дал1 ж бойов1 дН 
було перервано через погану погоду32. 25 лютого бомбардування 
було продовжено, але через сильний в1тер неможливо було здш- 
снити перед обстр1лом повпряну розвщку33.

Зпдно нового плану корабл1 «Vengeance», «Cornwallis», «Suffren», 
«Charlemagne» мали стргляти на ходу, «Agamemnon», «Irresitable», 
«Gaulois», «Queen Elizabeth» -  з дальнЬс дистаншй з якоря, деюль- 
ком кораблям було доручено корегувати вогонь34. О 10 год. 25 лю
того знову розпочався обстр!л. До 15 год. форти змовкли. Цього 
разу майже Bci турецьш гармати було виведено з ладу, третину -  на 
тривалий строк. Форти Хеллес, Седд-ель-Вар, Кум-Кале, Оркаше 
турки залишили. 3 боку флоту «Agamemnon» отримав 9 пробош й 
втратив 3 моряки вбитими та 9 пораненими, на «Gaulois» загинуло 
9 oci6, значна юльшсть члешв команди було поранено35.

26 лютого флот почав тралити вхщ в протоку. Слщом за 
тральщиками рушили лшкори «Triumph», «Albion» та «Majestic» щоб 
придушити батаре! всередиш Дарданелл36. А!нкори розпочали об- 
стрьл внутршшх укршлень та групи форт1в Дарданос, що при
кривала вогнем мшш поля. Коли флот пройшов усередину прото- 
ки на 4 MHAi, вперше дали про себе знати турецьш noAboei бата
ре!37. 3 8 до 15 год. операщя йшла за планом, але пот1м «Majestic» 
та «Albion» потрапили пщ обстрьл шмецьких гаубиць кал1бру 152 
та 210 мм, що вели вогонь i3 Закритих позицш, й коли «Majestic» 
отримав попадання нижче ватерлпш, лшкорш й тральгциюв вщ-
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кликали. В цей день британш висадили невелиш шдрозд1ли набе- 
рег й знищили гармати в залишених зовшшн1х фортах38.

Новий обсгрьл 1 березня теж не дав результату: рухома польова 
артилер1я тургав не давала можливосп кораблям стати на яюр, щоб 
вести вогонь точ Hirne. В Hin на 2 березня флот ледь не зазнав пер- 
ших втрат - тральщикам вдалося вийти з-гад обстрку турюв лише 
завдяки димовш 3aBici39 та пщходу есмшщв й крейсера «Amethyst».

4 березня союзники висадили 150 ociö на азштський берег про- 
токи для остаточного знищення форту Кум-Кале, але акшя заверцщ- 
лась боем - десанту довелось вщступити з втратами 17 ociö убитими, 
24 пораненими та 3 зниклими безв1сти, Невдалою була й висадка на 
европейський берег, там втрати склали 3 вбитими та 1 поранений40,

У наступш галька днгв вщбулися HOBi артилершсью дуем м̂ ж 
британськими кораблями та турецькими батареями, але без вщ- 
чутного ефекту для жодно! 3i cTopiH. Проте, вноч1 10 березня один 
з тральщигав був пццрваний мшою, шип змушеш були вщступи
ти пщ вогнем тургав41.

11 березня адмирал Карден отримав телеграму Черчиля з 
вказ!вкою перейти до вирппальних Д1Й, оскьльки «прорив через 
Чанак може виршшти результат Bcie'i операци», а «результати, 
яких слщ домогтись, достатньо велига, щоб виправдати втрати 
в кораб.\ях та особовому склад^ якщо не можна досягти ycnixy 
шакше»42. Як. наслщок, здшснено нову спробу знешкодити щни 
але знову без особливого результату. Натомють 4 тральщики ви- 
йшли з ладу, легкий крейсер «Amethyst» отримав значш пошко- 
дження й втратив 27 ociö вбитими та 45 пораненими.

16 березня Карден захвор1в й 0ув вщправлений на Мальту, а 
командування перейшло до його помпника, вще-адмфала Джона 
Де Робека. Нову атаку було призначено на 18 березня. На той мо
мент флот отримав тдкршлення, кьльккггь лш Kopie збиьшилася 
до 17 кораблш. Турки теж посилили оборону Дарданелл, 6 голов- 
них фортш тепер мали 42 гармати калШром вщ 203 мм та бш>- 
ше. Було непомтю  для союзнишв встановлено десяту лшно мш- 
них загороджень i3 20-26 MiH43. fr було встановлено далеко поПе- 
реду основного мшного поля, паралельно 6 yx T i затоки Еренюой44.

Британський флот був роздглений та три групи (всього -  18 
корабл1н). Стратепчний задум передбачав тага етапи операци: 
1. перша група кораблш з вщсташ в 70 кабельтових вщ фортчв 
Чанаку, поза межами досяжносп турецьких гармат, вщкрие во
гонь, щоб нейтралпувати вогнев! позици цих укртлень; 2 тре- 
тя група проходить крпь лп-пю першо! майже впритул до мшно- 
го поля, яке мало бути розмшоване в межах двох годин; 3. тре- 
тю групу змшюс друга та д1е впродовж чотирьох годин -  за цей 
час мае бути прокладено фарватер у загородженнях завширшки 
900 м; 4. флот форсуе протоки45. YciM кораблям слщ було руха- 
тись, оск1льки ставати на яюр було занадто небезпечно.

Атака розпочалась о 10:30. Об 11:25 перша група кораблгв 
вщкрила вогонь по чанакських укршленнях. Форти не вщпов!- 
ли, але корабл! потрапили п щ  сильний вогонь B H y T p iu m ix  бата- 
рей та отримали пошкодження46. О 11:50 стався потужний вибух 
у Чанащ47. О 12:30 третя група пройшла через стрШ 1-1 та з вщ-
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сташ 50 кабельтових почала обстръ\ внутршшх батарей4*. Ш було 
наказано рушити вперед та почати руйнування форт1в з близько!' 
дистанцп. Корабл1 теж потрапили пщ вогонь внутр1шшх батарей 
р1зних KaAiôpiB, чимало з яких вели вогонь вперше. Тральщики 
почали тралити фарватер, одночасно в результат1 обстрьчу ту- 
рецько! артилерн' лшкор «Suffren» отримав значш пошкодження.

О 14:30 третя група зробила твоберт, щоб вщШти на
зад. Однак нерухомими залишилися «Charlemagne» та «Suffren», 
a «Gaulois» наткнувся на м1ну та змушений був повернутися до 
о. Тенедос49. Французький «Bou-vet» отримав незначш пошкоджен
ня та був виведений з зони обстрку, але невдовз1 наштовхнувся 
на м1ну в 6 yxT i Еренгаой та затонув за 2 хвилини з екшажем (639 
oci6)30. Близько 16 год. корабл1 «Inflexible» та «Irresistable» майже од
ночасно наштовхнулися на мши. «Inflexible» став дрейфувати за те- 
4iero -  AiHKop отримав сильш пошкодження й ледь не потонув, при- 
йнявши 2 тис. т води. «Irresistable», що наштовхнувся на дв1 мши, 
був потоплений вогнем турецьких батарей. Корабель «Océan», вщ- 
правлений на допомогу «Irresistable», теж натрапив на мшу, отри
мав пошкодження вщ снаря/цв. В лшкора з’явився крен до 15°, че- 
рез пошкодження керма «Océan» став плавати колами по протощ51. 
Команда встигла залишити корабель, а через дегалька годин вщ за
тонув52. О 18:00 Де Робек вщдав наказ вщступати53.

У результат1 операцп 18 березня з 18 кораб/ив флотилн три за- 
тонули: «Bou-vet», «Irresistable», «Océan», чотири зазнали серйозних 
пошкоджень: «Charlemagne», «Suffren», «Inflexible» та «Agamemnon»54.

3 турецького боку втрати склали 8 гармат, 4 з них було виве- 
дено з ладу остаточно. Для вщновлення боездатност! форт1в по- 
TpiÔHO було лише декЬ\ька тижшв. Втрати особовог-о складу нара- 
ховували 40 убитих та 74 поранених, в тому числ1 18 шмшв55. За 
спогадами Пуанкаре, йому повщомили, що з ладу вийшла узага- 
л! лише одна гармата.

Анал!зуючи причини невдач1 атак, слщ насамперед пщкрес- 
лити, що оргашзатори операntï не врахували, що флот пристосова- 
ний для боротьби з флотом -  вщкритими щлями на Mopi, а не за- 
критими на суходол!. На невелишй дистанцн, пщ час бою всере- 
диш протоки, корабл1 були в 30Hi досяжност! численно!' турецько'1 
артилерн др1бних та середшх KaAi6piB. О. Коленковський звернув 
увагу на важливу деталь: влучний пострк з корабля здатний був 
вивести з ладу 1-2 гармати, натом1сть влучний постр!л в корабель 
виводив його з ладу шлком, разом i3 8-9 гарматами56. При цьо- 
му навпъ якби кораблям вдалось пройти всередину протоки, вони 
були б пщ вогнем артилери та в зош торпедних атак з обох берепв.

Помилковими виявилися розрахунки eфeктивнocтi корабель- 
ного вогню, яи  британське адм1ралтейство робило на ocHoei ycn i- 
xie шмецьких 420-мм гаубиць, яга руйнували бельпйсьи фортещ57. 
Британський вшськово-морський ic ropH K  Герберт В1льсон, дослщжу- 
ючи морську оператю, писав, що висновок про ефектившсть гармат 
кал1бру 381 мм «Queen Elizabeth» проти фортифжащй було зроблено 
без урахування того, що гарматам лшкору, на вщмшу вщ нмецьких 
та австрШських гаубиць, слщ було стрмяти з pyxoM oi' платформи, кут 
IX стр1льби складав не б1льше 22°, а вогонь був вкрай неточним.
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Flepeöir операцй продемонстрував, що потужноеп двигушв 
тральщишв не вистачало, щоб йти проти сильно! течи Дарданелл й 
знешкодити MiHHi поля. Помилков.ою виявилась i думка Черчилля, 
що придушити наземш сили можна виключно обстршзм з моря58. 
Не мали атаки й очжуваних полгсичних наслщгав. Хоча набли
жения флоту Антанти серйозно де м о р ал i зу в ало турюв, очщувано- 
го перевороту в Константинопол! не в!дбудось.

Водночас, турки витратили бьчьше половини боеприпаав. Не 
було бьлъше MiH -  дшшло до того, що турки виловлювали росШсьш 
Min и в Чорному M o p i та переправляли ix до Дарданелл59. В робо- 
Ti американського генерал-лейтенанта Паттона йдеться, що теля 
18 березня в турюв було близько 22 600 снаряд1в, проте для гар- 
мат кал!бром 210 та 280 мм ix залишалось близько 30-40 на гарма- 
ту60. Вританський 1сторик Алан Мурхед писав про наявшсть лише 
30 бронебШних снаряд!в для важких гармат -  лише такими можна 
було вразити англдйсью лшкори. Вкьсон вказував, що дефщитни- 
ми були снаряди для нових гармат. Георг Копп, радист з корабля 
«Гебен», згадував, що у форт1 Гамлд!е залишилось ттльки 4 снаряди 
великоп) кал!бру, i якби флот продовжив операщю, турки могли б 
зазнати поразки61. FeHpi Моргентау, посол США в Туреччиш (1913- 
1916 рр.) взагал! повщомляв, що турки не лише вщчували гострий 
деф1цит босприпас!в, але й з проходом флоту в протоки, були за 
крок до здшснення перевороту в Константинопол!62.

Зв!дси можна припустити, що шшою гюмилкою сил Антанти 
була непослщовтсть, яка загалом проходить червоною ниткою 
кр!зь усю icropii-o Галд1пол1йсько1 кампанй. Проте такий висно- 
вок можливий лише з вщсташ б!льш як стол!ття вщ часу опера- 
uii, в той час як cmyauiH, якою й бачили адм!рал Де Робек та його 
пщлегл!, мала видаватись im зовс!м !накшою: придушити польо- 
ву артилер1Ю та форти не вдалось, натом!сть флот, ще до того, як 
було прокладено фарватер через MiHHi поля, уже зазнав серйоз- 
них втрат, яю в подальшому могли лише збЬчьшуватись.

Провал морсько! операцй мав несприятлив1 пол1тичш насл!д- 
ки для союзниюв.. В Грецй знову прийшли до влади прихильни- 
ки союзу i3 Н!меччиною. Антанта намагалась залучити Аф!ни до 
вшни об1цянками См!рни та Kinpy, але марно. Болгар1я вщхилила 
пропозицй про приеднання до Антанти, а в 1талй посилились по- 
зидй прихильншав нейтрал!тету63.

Отже, Дарданелльська морська операщя яскраво засвщчи- 
ла брак досв!ду проведения под!бних в!йськових акщй, наочно 
показала, насгальки. теоретичн! плани i розрахунки не отримали 
тдтверджения на практищ. Також дос! дискус!йним залишаеть- 
ся питания про те, чи варто було союзникам, незважаючи на зна
чи! втрати, продовжувати й.
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ТЕМАТИЧН1 РОЗВ1ДКИ

УДК 355.48(436:44)« 1809»

СергШ ОлШник
(Кам’янецъ-Поди1ъський)

АВСТИЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКА В1ЙНА 1809 РОКУ: 
УКРАТЙСЬКИЙ ВИМ1Р

В статли розглядаеться малодостджена сторшха укрсанськог !с- 
тори, пов’язана з австршсько-фршщузькою вшною 1809року. Автор 
з ’ясовуе паттичш аспекти ведення вшни в Галичит, переби бойових 
дш на територа регюну, результати вшни для укрсанських земель.

Юиочов1 слова: австрмсько-французька вшна, Варишвське гер- 
цогство, Галичина, Росшська ш.перш, Ю. Понятовський, Олександр1, 
Наполеон.

Наполеошвська епоха справедливо асоцпоеться з щлою низ- 
кою вшн. Одшею 1з них е австрШсько-французька 1809 року. У 
пор1вняню з шшими вйнами 1й прщцляють дещо менше ува- 
ги, переважно констатують переШг вШни на Дуна!, умови 
Шенбрунського миру, зрщка звертаються до подай на схщноевро- 
пейському театр1 бойових дш. Ця вшна мала безпосереднга стосу- 
нок до Украши, так як переб!г бойових дш торкнувся Галичини, 
яка у той час входила до складу АвстрШсько1 1мперп, а мирна 
угода стосувалася встановлення нових кордотв м1ж 1мпер1я- 
ми Габсбурпв та Романових. Загалом, украшський аспект вШни 
1809 року, за певними винятками1, практично залишився поза 
увагою кггориюв, що й спонукало до появи дано! публжаци.

ю нукт австршсько-французъш протир1ччя призвели до роз- 
гортання в 1809 ровд вШни м1ж двома 1мпер1ями. Кожна з1 сторш 
вщводила Галичига друго- чи нав^ть третьорядну роль у майбут- 
ньому конфл1кт1. Союзником Наполеона у вШш стало Варшавське 
герцогство, яке мало вщтягнути на себе сили австршщв (за пев- 
них сприятливих обставин французи могли б направити на до- 
помогу Варшав! незначну пщтримку), Вттм поляки не мали плану 
оборони, вони навпаки готувалися вести активга наступальш ди 
в Галичиш, сподаваючись на пщтримку мкцевих полягав. В той 
же час, австршське командування вважало, що бойов1 ди будуть 
обмежеш теренами герцогства, а тому Галичину в розрахунок не 
брали. Ще одним прямим, чи непрямим учасником вшни мала 
стати Рос1я. Виконуючи попередш домовленосп з Наполеоном, 
Олександр I мав виступити в раз1 французько-австргаського 
конфлжту на його бощ. Однак, росшська сторона не була защ- 
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кавлена в розгром1 Австрп, 1 навггь пообщяла останнш демон- 
стративний характер участ! на бощ Францп. Передбачалося, що 
навггь якщо \ доведеться вступити у вшну, то буде використано 
м1шмальну шльюсть вшськ, яка загрози Вщню не становитиме2.

. . Якштня 1809 року Австр5я ®толосила вШну Франци, а 15 кв1т- 
ня п 30-ти тисячна арм1я, очолювана ерцгерцогом Фердинандом, 
перетнула кордон Варшавського герцогства3. Звютка про наступ 
австршщв зробила неможливим наступ на Галичину. Польськщ 
сторош доведося оборонятися. Втрата Варшави не вивела по- 
ляюв з вШни. Навпаки вона змусила 1х з1братися, 1 напритан- 
щ квггня стався передом у вшш. Польсью вшська вступили до 
Галичини. Ця под!я супроводжувалася напливом добровольцдв з 
числа галицьких полягав\ Тод1 ж при польськш армп було отво
рено перший пщрозд1л 1з мешканщв Галичини -  «Хоругва кш- 
них гщ1в при особ] головнокомандувача», очолювана каттаном 
С. Мойночинським, що нараховувала 79 бшщв. Вони викорис- 
товувалися для перевезення рапортпв 1 наказ1в та вщр1знялися 
особливим обмундируванням зеленото кольору з карманзинови- 
ми випушками та ком1рами. Бгльшють цих вояюв походила з ро- 
довитих шляхетських родин. Цей тдрозд!л, за задумом коман- 
дуючого польсько! армп Ю. Понятовського, мав стати зародком 
майбутнлх вшськових формуваньв Галичиш5. 14 травня польсью 
вшська тр1умфально вступили в Аюблш. До польського штабу по- 
чали прибувати делегаци з проханням приеднати галицьга земл16.

Такий розвиток поднЧ и Галичиш, навпъ попри вщсуттсть 
згоди на приеднання краю, викликали в Олександра I серйозне за- 
непокоення. Щоправда, попри те, що на кордош з Австр1ею знахо- 
дився потужний вшськовий контингент (70 тис. ос1б), росшський
1мператор не посшшав з1 вступом у вшну, адже у його плани не 
входив розгром Австрц7. Аише 27 квптш Олександр I вщдав наказ 
головнокомандуючому угруповання росшських вшськ, призначе- 
ному для вшни з Австр1сю, генералу С. Голщину про перехщ кор- 
дону. Поляки з нетертнням чекали на росшсью вшська, спод1ва- 
ючись на пщтримку. Але в цьому вони дуже помилилися. Аби узго- 
дити стльш дп, Ю. Понятовський скерував до С. Голщина сво- 
го ад’ютанта з проханням вказати якими силами 1 в яких пунк- 
тах вщбудеться перетин кордону. Однак вщповщь була розплив- 
чата. Повкьшсть рос1ян ставала дедал1 пщозршшою, породжуючи 
сумшви щодо виконання Роаею своУх союзницьких зобов’язань8. 
Вщповщно до наказ1в С. Голщин розпочав зосередження пщпо- 
рядкованих йому вшськ в районах Бресту, Слошма та Острога. 
Шсля завершення концентраци вшська передбачалося, що гихота 
направиться до Люблша, а кавалер1я -  до Аьвова. Аише 3 червня
1809 року росшсью вшська трьома колонами перейшли Буг. Вони 
опинилися в тилу поляюв, я н  рухалися на швдень. Внаслщок цьо- 
го шляхи союзних армш переплелися 1 рос1яни змшалися з поль- 
ськими обозами та маршовим поповненням. Все це призвело до 
безладу I могло спричинити конфлжти м1ж ройянами 1 поляками9.

Командуючий австршськими вшськами ерцгерцог Фердинанд, 
не вбачаючи можливост! захистити Галичину, 1 в той же час не ба-
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жаючи виводити австршсьга вшська з •Варшавського герцогства 
(а тим бкьше з Варшави), задумав передати край росшнам I зосе- 
редитися на подалъшщ оборош. Проте 6 травня йо!^у було запро- 
поновано план наступу, зпдно якого передбачалося оточити поля- 
ив  навколо Люблша. План було схвалено. Однак вш провалився. 
Бьльше того, довелося залишити Варшаву. Залишалося захищати 
Галичину. В той же час Ю. Понятовський розпочав наступ на тв- 
день. Серед його командир1в поширилася ейфор1я вгд усптв . Вони 
нав1ть пропонували Ю. Понятовському скасувати авс+ршську вла- 
ду в Галичиш 1 приеднати територ!ю краю до Варшавського гер- 
цогства. Але польський головнокомандуючий на тага авантюрш 
кроки не тшов. Адже потр1бно було враховувати наявтсть все ще 
потужного вшська в австршшв та реакщю на такий крок роаян. 
Однак розпочав наступ двома колонами на Ярослав та Аьв1в. 
Перший було здобуто без бою. В другому, з одного боку, нароста- 
ла патка серед австршських чиновнигав, а з другого -  вираження 
радост! з боку мюцевих полягав. Аьв1вський гаршзон хоч 1 нарахо- 
вував 4 тис. вояюв, але не вщзначався боездатшстю10.

Не маючи змоги протистояти полякам, австршщ 23 трав
ня 1809 року розпочали вихщ з1 Львова. Разом з вШськовими мю- 
то залишив його губернатор граф Вумзер. Серед польського насе
ления м1ста царювало пщнесення, а серед австршського -  зане- 
покоення долею. Льв1в готувався до урочисто! зустр1ч1 польсько
го вшська. 27 травня у м1сто увшшло польське вШсько (невели- 
кий пщроздьч поручника С. Старшинського)". Лунали вигуки на 
честь Наполеона та Польшд. Австршську символ1ку почали змь 
нювати на польську12. До Генерал1в Рожнецього та Камшського, 
що тр1умфально прибули ввечер1 28 травня у мюто, потягнулися 
р1зномаштш делегаци мкцевих мешканщв. Однак вщ католиць- 
кого архиепископа та греко-католицького митрополита делегацш 
не було, церковш н;рархи залишилися вфними австрШськш вла- 
да. Генерал Рожнецький розпочав реоргашзащю мкько!, крайово! 
та губернсько! адмшгстраци, створив тимчасовий уряд. Вщ 1меш 
Ю. Понятовського вш самочинно видав вщозву «До поляюв -  меш
канщв Галичини», якою видав мету поляюв приеднання краю до 
Варшавського гердогства, чим скомпрометував головнокоманду- 
вача польського вшська. Разом з тим австрШсью мешканщ мгс- 
та мали побоювання за особисте життя. 31 Львова до Люблша було 
вщправлено заручниюв з колишшх австршських чиновниюв13.

Займаючись адмшкпративними справами, генерал велику 
увагу -придоляв вшськовш, зокрема створенню 1 наповненню скла- 
Д1в для польсько! арми14. 3 льв1вських добровольщв планувало- 
ся створити льв1вський полк. Головна увага генерала Рожнецького 
була прикута переважно до захщного напрямку, звщки вш очису- 
вав можливого контрудару з боку австршщв. У той же час посту- 
пово розпочалося взяття гвд контроль населених пункт!в Галичини 
(Сокаль, Тернопкь та ш.) та виправа на опанування берепв Збруча 
та Дшстра15. На мгсцеве населения було покладено завдання забез- 
печення польсько! арми, що не могло викликати у нього захвату. Так,

291



лише Теребовля вщдало на потреби польського вшська 272 кварти 
гречаних круп, 58 фунто м’яса, 219 буханок хл!ба та ш.16. За неви- 
конання наказ1в передбачалася смертна кара. Польсьга пщроздш! 
вдавалися I до реюшзицш17.

На початку червня 1809 року генерал Рожнецький, отримав- 
щи, розпорядження вщ Ю. Понятовського, вирушив Дьвова, за- 
лишивши суто символ1чний гаршзон -  50 пЬгатинщв.

Австршське командування виршшло виправити ситуацдю на 
сход!. Враховуючи, що Ьсня арм1я, попри наявшсть численних поль- 
ських добровольщв, все одно переважала противника, залишення 
Варшави позбавляло необхщносп тримання у мкгп чисельного гар
га зону. Кр1м тото, через мляв1 да роаян було прийнято ршения роз- 
почати наступ. Для вщбиття Аьвова було сформовано мобкьну гру- 
пу. Ситуащю поляюв ускладнила шццатива генерала Рожнецького. 
Росшни розцшили таю ди прогнозовано негативно. Генерал С. Голщин 
навпъ направив Ю. Понятовському вщповщного листа. Враховуючи 
те, що да Рожнецького знайшли вздхук не лише в льв1в’ян, а й в усш 
Галичиш, Ю. Понятовський вдався до компромюу.

2 червня вщ видав наказ про створення Центрального Тимча- 
сового уряду Обох Галичин пщ протекщею Наполеона. Але щ ди не 
лише не врегулювали ситуащю, а викликали невдоволення у фран- 
цузько! та роайсько! сторш. В1льше того, французи зобов’язали по- 
ляив оргашзувати присягу на 1м’я 1мператора Наполеона. Якщо з 
поляками, серед яких не вистачало фахшщв управлшщв, пробле
ми загалом не було, то австршсью чиновники присягу приймати 
категорично вщмовлялися, а росшни просто проп-норували наказ, 
1 на зайнятих ними територ!ях оперлися на колишню австрШську 
адмшютрацпо. Слщ зазначити, що ще перед початком военних дш 
Олександр I особисто вщдав розпорядження головнокомандуючо- 
му не кривдити мкцевих жителш й докладати зусиль для привер- 
нення IX на б1к Роси. У документ! також наголошувалось на необ- 
хщностт. використання вс1х можливостей, яга з’являться, для того, 
щоб вселити в мюцевих жителш думку, що Д1ючи проти Австрц, 
Росш бажае гарантувати 1х безпеку18. У свою чергу, С. Голщин за- 
певнив Олександра I, що привернення на бш Роса населения Гали- 
чини шляхом покращення 1х становища ! «корисних переконань» 
буде предметом його постшних турбот19.

Ще одним фактом, який свщчить про вагомкть галицького 
питания для Росшськог 1мперп, може слугувати те, що команди
ри трьох див131Й отримали по 400‘друкованих прокламацш до на
селения краю, в яких, вщ шеш головнокомандуючого росшсько1 
арми в Галичиш, заявлялось, що Рос1я не е 1х ворогом, вона буде 
забезпечувати особисту безпеку \ недоторкашсть власносп т с- 
цевих жител1в20. Якщо взяти до уваги вказаш факти, пов’язаш
1з тдготовкою до вшни, та згадку Шильдера про зародження 
гад час Ерфуртсько! наради 1809 року у росшського шперато- 
ра ще! розширення кордошв до Карпат, можна зробити припу- 
щення про к:нування у Олександра I далекоглядних плашв щодо 
Галичини, навгть до приеднання репону до Росшсько! 1мперн21.
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Росшський 1мператор наказав С. Голщину активно впроваджу- 
вати на зайнятШ територи роййську адмгастращю. До цього проце- 
су планувалося залучати надшних галичан, а у випадку 1х вщсутнос- 
-п, ставити на адмшктративш посади рсхдян22. Звютки про наявшсть 
пгдтримки з боку настини галичан пщсилювали у Олександра I пере- 
конання у правильносп сво!х дай. У раз1 прихильного ставлення по- 
ляшв до росшн, нав1ть визр1ла щея включити герцогство Варшавське 
та князгвство Галицьке в об’еднане Корол1вство Польське до складу 
Росшсько! !мперц23. Водночас росшська сторона намагалася маншу- 
лювати галицьким питанням у взаеминах з Франщею24.

Наприкщщ травня 1809 року розпочався штурм австрщця- 
ми Сандомиру. Однак, незабаром ерцгерцог Фердинанд виршшв 
припинити штурм i кинути сили на Льв1в. Стримати противника в 
Галичиш полякам сил не вистачало. А тому Ю. Понятовський нама- 
гався заручитися пщтримкою рос1ян через Наполеона та особисте 
листування з С. Голщиним. Запевнення в пщтримш полягав з боку 
рос1ян ввело в оману Ю. Понятовського i зкрали негативну роль у 
червневих боях. РосШсью вшська, знаходячись поблизу мюця боУв, 
не проявляли жодно! активност!. Ситуащю ускладнювали особисп 
амбщи польських генерал1в Домбровського та Зайончека, яга при- 
звели до дошкульних поразок. Все де та вщхщ Ю. Понятовського 
за Сян дозволили австрШцям завершити розпочату справу щодо 
здобуття Сандомирсько) фортец1, що й сталося 19 червня. Пюля 
цього зусилля австршц1в були спрямоваш на Льв1в. Серед льв1в- 
ських полягав почали з’являтися гшшчш настро!. Чимало «патрю- 
тпв» виршило перечекати под!! за шстом. Паралельно з дим вщбу- 
лися бо! м1ж поляками та австршцями пщ Зал1гциками.

15 червня австршський авангард розгромив польсьга ткети 
пщ Улановим 1, переслщуючи вщслупаючих, зтснувся з ескадрона- 
ми росшських хусар, яи  пщШшли на пщмогу полякам. Виявивши 
роаян, австрШц! вщступили. Наступного ранку вщбулася зустр1ч 
австршських та росшських представнигав. Австршц! вибачилися за 
шцидент, вказуючи на те, що вважали !х поляками. Вибачення були 
прийнять Цьому посприяли й незначш втрати росшн: 1 вбитий 1 
3 поранених25, за шшими даними -  2 вбитих та один поранений2'1.

18 червня польський гаршзон почав вихщ з1 Львова, наступно
го дня м1сто залишила польська влада. 21 червня в м1сто вступили 
австршсью вшська, вщновили австршську владу27. Щоправда через 
галька д тв  його залишили. 26 червня 1809 року до Львова ввшшли 
росшсьга вшська. Вся влада зосередилася у вшськового губернато
ра генерал-майора барона Мь\лера -Закомельського. В окупованих 
рос1янами М1стах створювалася росшська адмп-пстрацш. Одночасно 
росшська влада робила все, щоб щея проголошення польським ко- 
ролем Олександра I знаходила все бкьше 1 бшьше прихильниюв. 
Згщно рапорту головнокомандувача росшському 1мператору, да- 
тованого шнцем червня, така прихильшсть мала мюце28. Росшське 
пануваиня в головному мкгп Галичини тривало до початку грудня 
1809 року, а 15 грудня у м1сп вщновилася австршська влада24.

Военш ди з боку росгян велися неквапливо, попри це 
вони просувалися в захщному напрямку. Лише шсля перемоги
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Наполеона пщ Ваграмом вони прискорили рух. 15 липня ростй- 
ська арм1я здобула Крагав30.

14 жовтня 1809 року м1ж Австр1ею i Франщею було пщписа- 
но Шенбрунську мирну угоду, в ягай була стаття, зпдно яко! Pocin 
отримувала частину Схщно! Галичини, але без м. Броди, з населен- 
ням 400 тис. oci62s. Проте з огляду на те, що герцогство Варшавське 
отримало бьльшу частину Галичини (Захщну) (що створювало пере- 
думови для вщновлення Польського корол1вства), договгр став сер- 
йозним ударом по амбщшх Олександра 1, котрий, зпдно об1цяики 
Наполеона, сподшався на включения до складу Pocil територи по 
р. Сян та Львова29. OKpiM того, pocificbKi вшська на той час контро- 
лювали значно бь\ьшу територ1ю шж ту, яку мала отримати PociH30.

Вщповщно до Шенбрунсько! угоди наириюнщ жовтня 1809 року 
було сформовано кошсн щодо передач1 Pocil частини Галичини. 
Головним утювноваженим з розмежування кордоиу з ABCTpieio було 
призначено С. Голщина. 3 огляду на прийнят1 рилення, росшсьга 
вШська у грудш 1809 року залишили Л ьенв i передислокувалися до 
Терногпльсъкого та Залццаиського окрупв, де залишилася лише 9-а 
flHBi3ifl (решта вшська вццйшла в Pociro)31.

Процес передач1 земель вщбувався в складних умовах. АвстрШ- 
ська сторона не хап ла вщдавати росшнам Залозщ, де зиаходилася 
велика суконна фабрика, та прагнула передати Pocii якнайменше 
населения. При обрахунках загально! кллькосп населения вииикли 
труднопи. В шструкщях С. Голщину, яй  надходили вщ Олександра I 
та М. Румянцева (Mimcrpa закордонних справ Pocii), наказувало- 
ся зробити все, щоб до складу Pocii перейшли Тернотльський, За/и- 
щицький, Черншецький i Сташслашвський райони. Одиак при обра
хунках 400 тис. населения виявилось, що претензй Pocii зиачно пере- 
вищують встановлеиу квоту населения. Тому, врешп-решт, до Pocii 
вщшшли Тернотльський та Зал!щицький округи. Визначену кво
ту заповнили за рахунок частини Золочшськош округу (але реально, 
як показала рев1з!я населения, до ujci юлькосп не вистачало 80 тис. 
oci6). Bpenrri, у березт 1810 р. було пщписано демаркацшну угоду. 
Обмш ратифшацшними грамотами вщбувся 11 квптш 1810 року в 
Львов!. Лопчним завершенням процесу стала поява 29 квптш цьо- 
го ж року Машфесту Олександра 1, в якому оголошувалось про при- 
едиания частини Галичини до Pocii'. Однак, акт формально!' передач1 
цих земель вщбувся лише в червш цього ж року32.

Таким чином, австpi йеько-ф ранi wзька вшна 1809 року мала 
безпосереднш стосунок до Украши. Адже, попри те, що Галичиш 
вщводилася друго- чи навпъ третьорядиа роль у майбугн1й вшт, те
рени краю стали ареиою бойових Д1Й. Окр1м военното аспекту мав 
Micue i полггичний. Майбутне Галичини тюно переплелося з поль- 
ським питанням. Варшавське герцогство, справедливо спод1ва- 
ючись на пщтримку мюцевих поляшв, виношувало надио на при- 
еднання галицького репону до вщроджувано!' Польхщ. 1з введен- 
ням cb o ix  вшськ в Галичину Ю. Поиятовський, як головнокоманду- 
вач польськог арми, розпочав вщповщш кроки. Однак йому n oTp i6 - 
но було зважати на позищю в цьому питанш Австрп (яка не хапла
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втрачати ui територц) та Роси (яка не бажала вщновлення профран- 
цузько! Подьиц). Вшна завершилася пщписанням Шенбрунського 
миру, зпдно якото Схщна Галичина залишилася в склада Австри, а 
Тернотльський округ вдайшов до Pocii’. Останне мало неабияке зна
чения, так як росшська сторона отримувала можлив^сть посилити 
CBO'i позицн в Галичиш та на Правобережж Украши.
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Sergey Oliinyk

AUSTRIAN-FRENCH WAR 1809 YEAR: UKRAINIAN MEASURING
The little known page o f  Ukrainian history is examined in the arti

cle. It relates with Austrian-French war in 1809 year. An author finds  
out the political aspects o f  war in Galicia, motion o f  battle actions in a 
region, results o f  War fo r  Ukrainian lands.

Key words: Austrian-French war 1809 year, Warsaw dukedom, 
Galicia, Russian empire, Yu. Poniatovsky, Alexander I, Napoleon.

Сергей Олийнъис

АВСТРИЙСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1809 ГОДА: 
УКРАИНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В статъе рассматривается малоисследованная страница 
украинской истории, связана с австрийско-французской войной 
1809 года. Автор вь1ясняет политические аспектъ1 ведения войнъс 
в Галиции, ход боевьис действий в регионе, результатьс войни для 
украинских земелъ.

Кпючевъле слова: австрийско-французская война 1809 года, 
Варшавское герцогство, Галиция, Российская империя, Ю. Поня- 
товский, Александр I, Наполеон.

О тр и м а н о : 12.09.2017.

296



Тем атичш  роз&дки
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Олександр Кравчук, 
Артем. Михайлов

(Втниця)

Ю. I. ПОП ЯК ДОСЛ1ДНИК ПРОБЛЕМ 1СТОРН 
ЧЕСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЧАТКУ XX ст.

У статгт розглянуто прац1 Ю.1. Попа, е яких проаналиовано 
розвиток чесъкого робтшичого руху, чесъкоУ соща.я-демократично'( 
парти на тлг полгтичних процеав у Австро-Угорщиш наприктщ  
XIX -  на початку XX ст., а також з проблем чесъког полтичног про
грами 1914-1918 рр., чесько! юторюграфи гдег слов'янськ01 едност(.

Юиочое1 слова: укратська богешстика, Ю.1. Поп, робгтничий рух  
в Австро-Угорщит, чесъка соц1ал-де,мократ1я, нацюналъне питания,

Серед завдань сучасно! вп“чизняно1 юторично! науки важли- 
ве мюце посщае досдщження розвитку и ргзних гадузей в УкраУш, 
зокрема, богемютичних студш. Значний внесок в н розвиток 
здшснив доктор гсторичних наук, професор Юрш 1ванович Поп. 
Один 13 небагатьох украшських фах1вщв з\ всесвнньоТ 1стор1?, вш 
насамперед вщомий як автор пщручника «Нова ютор1я краш Азй 
1 Африки (XVI -  поч. XX ст.) (2012 р.)1. Проте вивчення лсторп 
чеських земедь започаткувадо його шлях в науку 1 надежить до 
його наукових штереств. Доробок науковця у досдвдження щег те
матики частково висвгглено у працях С. Калитка 1 О. Кравчука-, 
О. Неприцького3, I. Попа4, О. Рабенчука5. Також вщомосп про бо- 
гемгстичну спадщину дослщника М1ститься у б1блюграф1чних по- 
кажчиках Вшницького державного педагопчного ушверситету 
!м. М. Коцюбинського за 1991-2011 рр.6.

У б о гем 1Стищ коло наукових штереав Ю. Попа охоплюе 
проблеми розвитку робнничого I сощалютичного румв в чеських 
землях наприюнщ XIX -  на початку XX ст., нацюнальш взаемини 
у Першш Чехосдовацькш республвд, чесько-укратсьга та чесько- 
росшсьга зв’язки.

Мета статт! -  висвгсдити доробок Ю. Попа з юторп чеських 
земедь початку XX ст.

1сторик 1 педагог Юрш 1ванович Поп народився 5 березня 
1936 р. у с. Страбичово Мукачевського округу Чехословацько! рес- 
публжи (ниш -  Мукач1вський район Закарпатсько!' област!). 1нтерес 
до кггорп у Юр1я 1вановича сформувався ще в юнацью роки7. Вишу 
осв1ту отримав на юторичному факультет1 Ужгородського держав
ного ушверситету (1959-1964). Викдадав у середн1х школах (1964- 
1970), працював журналютом на Одещиш (1967-1969). У 1970- 
1973 рр. -  астрант кафедри ново! 1 новггньоТ 4сторп Одеського 
державного ушверситету 1м. 1.1. Мечникова. Кандидатську ди- 
сертащю захистив в 1976 р. (Ужгородський державний утверси- 
тет), докторську -  в 1997 р. {Чершвецький державний угаверситет 
!м. Ю. Федьковича)8. 1з 19 листопада 1973 р. до 26 кв1тня 2015 р.
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працював у Вшницькому державному педагопчному ушверсите-п 
1М. М. Коцюбинського старшим викладачем (1973-1980), доцентом 
(1980-2000), професором кафедри всесвггньо! icropi'i (2000-2015), 
У2001-2011 pp. -  завщувач кафедри всесвггньо! icTopii.

Дос.одження icTopii 4exi! Ю. Поп розпочав у acnipam ypi гад ке- 
piBHmuTBOM доктора кторичних наук, професора К. Петряева, працю- 
ючи над пщготовкою кандидатсько! дисертаци на тему «Австршська 
сощал-демокра-пя i чеське питання в юнщ XIX - на початку XX ст.».

Шсля захисту кандидатсько! дисертаци Ю. Поп продовжу- 
вав сту/июпати розвиток сощалютичного руху та iHuii проблеми 
icTopii Чехи. Побачили сви- пращ про д1яльшсть чеського ради- 
кального демократа Й. Фр1ча“, чеський буржуазно-л1 беральний 
рух наприганщ XIX -  на початку XX ст.10, дослщження науковця- 
ми Чехо-Словаччини Жовтнево! революцй' 1917 р. в Pocii11, поши- 
рення марксизму в чеському робггничому p y c i12.

Пщсумок комплексното анамзу icTopii чеського робггничо- 
го руху нштриинщ XIX -  на початку XX ст. Ю. Поп у 1996 р. ви- 
клав у трьох монографшх: «Чеський роб!тничий i сощал1стичний 
рух в 90-х роках XIX столггтя», «Чеський роб!тничий рух на почат
ку XX столггтя (1900-1914 роки)», «1дейний розвиток чеського ро- 
бггничого руху в роки першо! свтлзо! в1йни»13. Перша з них при- 
свячена weflHift полем1д1 у чеському робятничому i сошалкггичному 
pyci з питань стратеп! i тактики у нацюнально-визвольнш бороть- 
6i в Габсбурзькш M onapxii у 90-х pp. XIX ст. Висвгглено боротьбу за 
широю демократичш права i, насамперед, за загальне виборче пра
во -  одне з головних завдань чеських сощ ал - де мо кра'п в в монархи 
Габсбурпв. Незважаючи на обмежений результат ще! боротьби, зау- 
важуе Ю. Поп, вона «поставила партпо в центр боротьби за пол1тич- 
Hi права i перетворила !! в реальний фактор внутршол1тичного жит- 
тя M OHapxi! Габсбурпв», надала можлив1сть сощал-демократам впер- 
ше взяти участь у виборах до парламенту Щслейтанн у 1897 р.14,

У друпй монографи розкрито пщнесення роб!тничого руху в 
чеських землях на початку XX ст. у взаемозв’язку та взаемовпливах 
BHVTpiiUHix i зовн!шн1х чиннигав, щейний розвиток чеського po6iT- 
ничого руху в 1900-1914 pp., ставлення Чехослов’янсько! соцхал- 
демократично! роб1Тничо! парти до нащональних проблем у Австро- 
Угорщин'!. Загалом, стверджував Ю. Поп, кер1внидтво «сощал-демо- 
кратично! парти, як i шших роб1тничих парттй ... кшцеву мету -  со~ 
щал1зм -  залишило на далеке майбутне i фактично перетворилося у 
парти реформ, яга стояли на Грунт! кап!тал1стичного суспкьства»*5.

Висвгглюгочи диференщащю сил у чеському пол1тичному та- 
6opi, автор зупинився на характеристищ Чесько! нащонально- 
сощал1сп'ично! naprii, яку очолював В. Клофач. Вчений вщзначив, 
що ця гтарпя «в1дкидала револющйн1 методи боротьби, виступа- 
ла за класовий мир, ставила на перше мюце нащональн! вимоги». 
I! согпал13м був швидше етичним щеалом, «а це означало, що пи
тання переходу до сошг1л1стичного сусгпльства це в першу чергу 
питання виховання i перевиховання людей»16.

Докладно проана^мзовано щею «кооперативното сощамзму» 
Ф. Модрачека, погляди Б. Шмераля щодо австромарксистсько!
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програми культурно-нацюнально! автономн, подь\ профспьлок за 
нацюнальною ознакою у загальноавстржськж соц1ал-демократи у 
1910 р.17.

Ю. Поп показав суперництво у боротъб1 за вплив на робггниюв 
чеських сошал-демократа та Чесько! народно! парти' (реамспв). /Ли
дера реал1ст!в Т.Г. Масарика охарактеризовано як критика марксиз- 
му, прихильника реформкггсько! модем сусгального розвитку: «Со- 
щальну перебудову Масарик зв’язував з технолопчним, помтимним 1 
загальним прогресом». Дослщник зауважив, що помтична про1рама 
Масарика Грунтувалася на поеднанш природних та кторичних прав 
чесько! наци, вш виступав за демократизащю вот сфер життя чесь
ко! наци, федерамзащю Австри, розв’язання соидального питання18.

У третш монографп проанал1зовано ставлення чеських сощал- 
демократ1в до Першо! свпхзво! вшни. I! початок ознаменувався ло- 
яльними заявами, але перехщ до позидшно! вшни спричинив пе- 
регляд чеськими сощал-демократами сво!х пом!ркованих пози- 
цш 1 призв1в до заяви «про необхщшсть вщновлення державносгп 
своис нapoдiв» [Австро-Угорщини -  авт.]19. У пращ також розкрито 
радикал1защю чесько! помтики у 1917-1918 рр., розпад Австро- 
Угорщини 1 виникнення Чехословацько! республши. Пщ впливом 
щей Т.Г. Масарика Чехослов’янська смдал-демократична робпгни- 
ча парт1я розробила теор1ю демократичного 1 гуманного сощал1зму, 
який враховував нацюнальш особливосп кра!ни20. Виникнення 
незалежно! ЧСР у 1918 р. Ю. Поп оцшив як тр1умфальну перемогу 
«концепци Масарика 1 Антанти для виршення чеського питання» 
1 лщери вс1х партш, у тому числа соцхал-демократи, «визнали при
мат щей чесько! полп-ично! ем1граци»‘п. Таким чином, науковець 
розкрив роль Т.Г. Масарика у консолщаци чеського пол1тикуму на- 
приганщ Першо! свптдао! вшни.

У зазначених монограф!ях викладено змкт докторсько! ди- 
сертаци Ю. Попа «1дейний розвиток чеського роб!тничого руху в 
кшц1 XIX -  на початку XX ст. (1890-1918)»22.

Також Ю. Поп проанал1зував чеську, шмедьку та австрш- 
ську кторюграф1ю щейних процес1в у чеському робт-шчому руа 
наприкшц! XIX -  на початку XX ст. «в ткному взаемозв’язку з 
розвитком робп-ничого руху в Австро-Угорщиш, з д1яльнктю його 
лщер1в у Другому 1нтернацюнал1, на ф от  актив1заци пролетар- 
ських вистутв, широкото розмаху нацюнально-визвольно! бо- 
ротьби в ганц1 XIX -  на початку XX ст. в монархП Габсбурпв»23.

Ю. Поп докладно висв!тлив перетворення австршсько! соц1ал- 
демократично! парти «у вкьну федерахцю нацюнальних соц!ал- 
демократичних парти”!, зв’язаних програмою 1 оргашзашйною над- 
будовою як координацшним центром». Автор вщзначив, що «чесь- 
к! сощал-демократи вимагали федерал1заци парти, щоб в роб1тни- 
чому руа захищати чесью нацюнальш !нтереси. Шмецью сощал- 
демократи пщкреслювали, що соц1ал-демократ1я в Австри пови- 
нна бути штернацюнальною. Але пропагований штернацюналпм 
насправд1 виявився нацюнаизмом, кнорувалася сама суть нацю- 
нального питання». Його кнорування за ситуаци дШсно! нер1вно- 
правносп «нешмецьких народ1в було ... грубою помилкою»24.
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Розкриваючи ставлення роайсько! дипломат!! на початку 
XX ст. до чеського питания, Ю, Поп дшшов висновку, що «уряд 
Роси, хоча 1 уважно спостер!ган за розвитком внутрниньо! ситуа- 
ци в Австро-Угорщин1 ... був далекий вщ думки пщтримати на- 
цюнальщ рухи пригшчених народш». У той час Росш не бажала 
розпаду Дунайсько! монарх!!, «розумиочи, що це викличе усклад- 
нення 1 небажане ддя них перекроювання Центрально! Свропи»25,

Докладно дослщжено сприйняття слов’янського 1, зокрема, 
чеського, питания росшськими публщистами кшця XIX -  початку 
XX ст. На думку науковця, «Числент публнсацц свщчать, що через 
призму робггничого питання кореспонденти та аналтжи пщходи- 
ли до б)1льшост1 нацюнальних проблем багатонацюнально! шперп, 
насамперед до слов’янського питання. Аналп погляд1в, гхредстав- 
лених у статтях, дозволяе визнати, що, незважаючи на р!зноматт- 
н1сть висновюв, росшськ! оглядач1 однозначно ощнювали всю го- 
строту нацюнального питання в Австри, яке згубно впливало на 
розвиток багатонащонального робетничого 1 сощалютичного ру- 
хш2\ Ю. Поп вказуе, що бмьилсть автор1в розглядала слов’янську 
проблему у двох аспектах -  з точки зору слов’янських народш мо- 
нархи Габсбурпв та з позиц!! штереав Роен27. Дослвдник ствер- 
джуе, що >рос1йськ1 публщисти комплекс нацюнальних проблем в 
монарх!! Габсбурпв бачили глибше! точшше, шж !х австршсьщ ко
леги. Головне полягало в тому, що вони дивилися на багатонащо- 
нальну державу очима зовшшнього спостертача, який непщвлад- 
ний тиску одше! 31 сторщ у внутрIиIньо-пол1Тичному протистоянш 
в Австри. Вони були майже одностайш в тому, що порятунок бага- 
тонацюнально! шпер!! у глибоких сощальних, економ1чних та пол!- 
тичних реформах, хоча не бачили сил, яи  здатн! були розробити т 
здшенити нашонально-державш реформи»28.

Нашональш програми а в стро м а р к с и епв. зокрема, з чеських зе- 
мель, висв1тлено в статп Ю. Попа у сшвавторств1 з О. Кравчуком29. 
За висновком автор1в, пстор!я засвщчила лише часткову життездат- 
тсть нацюнальних. концепцш австромарксизму. За чаегв монарха! 
Габсбурпв у Щслейташ! вони були здшенеш лише в питанн! загаль- 
ного виборчого права, а в повоеннш Австри -  в питанш демократи- 
зацц та федеративного устрою кра!ни». Кра!ни Центрально-Схщно! 
Свропи, в яких були реал1зоваш деяга елементи австромарксиз
му (нацюнально-культурна автономш) -  ЧСР, Югослав!я, частково 
Польща не уникли нацюнальних проблем ! розпаду, правда, за вирь 
шальною «допомогою» зовтшн1х чинниюв. I Т.Г. Масарик, 1 Е. Бенеш 
(ЧСР), 1 Ю. Шлсудський (Польща), 4 король Олександр (Югославш), як 
! лщери довоенно! Австри, не використали державно-правову скла- 
дову австромарксизму (положения про територ1альну автоном)ю, 
еттчний федерал!зм). Таким чином, политики новостворених дер- 
жав Центрально! Свропи повторили помилки нащонально! иоллгики 
Австри. В цьому розумшт нацюнальт концепци авсгромарксиспв 
д1Йсно стали втраченим шансом нащонально-полпжчно! стабкьнос- 
•п Центрально! Свропи»'*0.

В шшш статп, щ ж автори з’ясували пол1тичш погляди од  ̂
ного з мдерш чеських сощал-демократш Б. Шмераля напередодш
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Першо! свп-ово! вшни. Вщзначено, що вреит «ставка на Австро- 
Угорщину не виправдалась». Причини полягали у двох принци- 
пових помилках: «По перше, вона рахувалась ть\ьки з еволющй- 
ним розвитком даних вщносин, не враховувала можливють ви- 
никнення свп-ово! вшни та революци, що створять зовам нову 
ситуащю, в якш передвоенш плани ... безнадшно застартоть. По 
друге, вона виходила !з передумови, що Австро-Угорщину мож- 
на еволюцШним шляхом реформувати, перетворити в демокра- 
тичну ... р1вноправну для вс1х народ1в державу. Але це була тю- 
з1я. Характер 1 полтш а правлячо! ел1ти Габсбурзько! монархп, !х 
станов1 штереш, глибина нацюнальних суперечностей, загарб- 
ницьга амбщп як Австро-Угорщини, так 1 И могутнього союзника 
Шмеччиии виключали можливють, що в Центральнш €врот ви- 
никне демократичне, федеративне об’еднання нацш»31.

Низку статей Ю. Поп присвятив анал!зу чесько! пол1тично! про
грами у 1914-1918 рр. та процесу включения до не! словацького пи
тания32. Анал1зуючи чеську програму, Ю. Поп погоджуеться з дум- 
кою 1сторигав Чехо-Словаччини про причини усппиносп концеп- 
цн державно^сторичного права пор!вняно з австромарксизмом. 
Автор наголошуе, що «чеське державне 1сторичие право включало 
в себе вимогу утворення чесько! держави ! тому змогло стати осно- 
вою при формуванш програмних щлей, яга вщповщали тенденддям 
!сторичного розвитку -  розпаду Австро-Угорщини 1 виникнення на- 
цюнальних держав. Нат0м1сть, австромарксизм 1 зв’язаш з ним до
кументи Чехо-Слов’янсько! соц1ал-демократично! робгшичо! парти 
не рахувались з утворенням незалежно! чехо-словацько! держави, а 
вимагали реформи юнуючого, тобто Австро-Угорщини. I тому Чехо- 
Слов’янська сощал-демократична пар-пя виявилась нездатною роз- 
робити самостшну програму, виставити свою альтернативу пол!- 
тично! ! сощально! реконструкцц Центрально! €вропи 1 взяла про
граму, яка була розроблена на Грунт1 буржуазно! полп-ики»33.

Науковець докладно проанал1зував включения до чесько! про
грами словацького питания. Вчений зауважив, торкаючись позици 
Т.Г. Масарика у цдй справ1, що вш «пом1щав щею чехословацько! сд- 
носп у б!льш широкий геополггичний !сторичний контекст», розгля- 
дав и як своерздний крок на шляху до щеалу слов’янсько! едиостР*.

В юторичиому доробку Юр1я 1ваиовича також представлена 
стаття про вивчення у 50-70-х рр. XX ст. !сториками Чехословаччиии 
ще! слов’янсько! едносгп, що Г! поширювали д1яч! нацюиального вщ- 
родження слов’янських народ1в у XIX -  початку XX ст.35. Вчений дш- 
шов висновку, що чехословацьга 1сторики прагнули всеб!чно про- 
анал1зувати погляди вщомих громадсько-полппчних 1 культурних 
д!яч1в стосовно щей слов’янсько! едносп. 1стор1я свщчить, вщзна- 
чив автор, що «не було едино!, об’еднуючо! ще!, яка б вщповщала на- 
цюиальним амб1щям 1 прагматичним потребам роаян, чех1в, слова- 
юв, серб1в, болгар, поляга в, украшцш, словшщв, бкоруйв, хорвапв. 
I! не могло бути -  в силу р!зних висхщних умов, потужного культур- 
иого \ пол^тичного рпливу Заходу на слов’янсьш народи, жорстких 
внутр1шн1х протирнч ! м1жетшчних конфлжто. Але феномен пан-
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слашзм\ -  всеслов’янства, в якш би форм1 вш не був виражений, 
вщноситься до яскравих геополп-ичних i культурних щнноетей, яи  
належать icTopii Bcix слов’янських народ1в»36.

Анал1зуючи чесько-росшсьга та словацько-росшсьга зв’язки у
XIX -  початку XX ст. в працях чехословацьких науковщв у 1950- 
1973 pp., Ю. Поп Д1Йшов висновку, «що iсторики ЧСФР часто звер- 
тадися до вивчення взаемин м1ж чехами i словаками з одного боку, 
та рос1янами i украшцями з шшого. Як правило, ui взаемозв’язки 
розглядалися в контекст! слов’янсько! ще! -  еднання слов’янських 
народ1в в öopoTböi за нащональну незалежшсть»37.

Отже, Ю. Поп анамтично гпдходив до суперечливих i склад- 
них питань чесько! icTopii початку XX ст. Важливий внесок вче- 
ного у дослщження чеських земель юндя XIX -  першо! половини
XX ст. слугуватиме подальшому розвитку богемютичних студш.

Прим1тки:
1. Поп Ю.1. Нова icTopifl кра\'н Азй i Африки (XVI -  поч. XX ст.) : пщруч- 

ник / Ю.1. Поп. -  К. •. ВЦ «Академия», 2012. -  376 с.
2. Калитко С. Вивчення icTopii Hexii в УкраМ  / С. Калитко, О. Кравчук // 

31нько Ю.А., Калитко С.Л., Кравчук О.М., Поп 1.1. Нариси icTopii Чехи : 
навчальний nociÖHHK для студента вищих навчальних заклад1в. -  
Вшниця : ТОВ .Нман-ЛТД», 2017. -  С. 348.

3. Неприцький О. 1з Закарпаття на Под1лля з хистом i душею / О. Непри- 
цький / / Матер1али XXIII Всеукраднсько! науково! 1сторико-краезнавчо? 
конференцн «Освп-а на Под1ллг минуле та сьогодення». {До 100 -р1Ччя 
заснування Вшницького державного педагопчного ушверситету iMeHi 
Михайла Коцюбинського). -  Вшниця, 2011. -  С. 278-280.

4. Поп Юрий // Знциклопедия Подкарпатской Руси. -  Ужгород : ПП 
«Повч P.M.», 2006. -  С. 300.

5. Рабенчук О. Поп Юрш 1ванович / О. Рабенчук // Украшсью ретори
ки XX С Т 0Д 1Т Т Я  : б]блюграф1чний довадник. -  K., 2006. -  Вип. 2, части
ца 3. -  С. 195. - (Сергя «Украшсью 1сторики»),

6. Б1блюграф1чний покажчик друкованих праць ств р обтш ю в  Вшницького 
державного педагопчного шетшугу im. М. Островського. -  Вшниця, 
1991. -  С. 67-69; Б1блюграф1чний покажчик наукових прадь викладачга 
Вшницького державного педагопчного ушверситету im. М. Коцюбинського 
(2002 2006 pp.), -  Вшниця, 2009, -  Вип. 5. -  Настина 2. -  С. 67-69; BiÖAio- 
графг-даий покажчик наукових праць викладач^в Вшницького держав
ного педагопчного ушверситету iM. М. Коцюбинського (2007-2011 pp.). -  
Вшниця, 2013. -  Вип. 6. -  Настина 2. -  С. 54-55.

7. Лановчук О. «Силою студента не вйзьмеш!» / О. Лановчук // Студент- 
ська т е р и т о р ! Я .  -  2007. -  Ns 7 (9). -  Листопад. -  С. 2.

8 . Поп Юрий Поп И. Знциклопедия Подкарпатской Руси... -  С. 300.
9. Поп Ю.И. И.В. Фрич во взаимосвязях с польскими революционера- 

ми / Ю.И. Поп // Революционно-демократическое движение в стра- 
нах Восточной Европьг второй половинм XIX в. и его роль в развитии 
интернациональнь!х связей : тез. докл. и сообщ. респ. наум. симпоз. 
Аьвов, 30 окт. -  2 нояб. 1985 г. -  Львов, 1985. -  С. 134-136.

10. Поп Ю.И. Чешское буржуазно-либеральное движение в конце XIX -  
начале XX в./Ю.И. Поп // Узловме вопроеш советского славяноведе- 
кия ; тез. докл. и сообщ. IX Всесоюз. науч, конф. историков-славистов. 
21-23 сент. 1982 г. -  Ужгород, 1982. -  С. 190-192.
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1 1. Поп Ю.И. Великая Октябрьская социалистическая революция на страни- 
цах чехословацких исторических журналов (1950-1975 гг.) / Ю.И. Поп // 
Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч.-практ. конф. по ггробл. «Великая 
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YU. I. PO P  SUCH A  RESEARCHER O F PROBLEM S O F H IS TO R Y  
O F CZECH LAN D S I N  THE B EGINNING OF  XX™ C EN TU RY

П е  article presents the works o f  Yu. I. Pop in which he analyzes 
development o f  the Czech labor movement and Czech Social-Democratic 
Party on the background o f  the political processes in Austna-Hungary 
o f  the late XIX -  early XX century, as well as focuses on the problems o f  
the Czech 1914-1918 political program, Czech historiography and the 
idea o f  Slavic unity.

K ey  w ords: Ukrainian bohernianism, Yu.I. Pop, labor movement in 
Austria-Hungary, Czech Social-Democracy, national question.
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Тематичнi розв/дки

Александр Кравчук, 
Артем Михайлов

Ю.И. ПОП КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ 
ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ НАЧАЛА XX ВЕКА

В стпатъе рассмотрено работ ьt Ю.И. Попа, е когпорьис про- 
анализировано развитие челаского рабочего движения, чешской 
социал-демократической партии на фоне политимеских процес- 
сов в Австро-Венгрии е конце XIX -  начале XX es., а также с про
блем чешской политической программьс 1914-1918 гг., чешской 
историографии идеи славянского единства.

Ключевгме слова: украинския богемистика, Ю.И. Поп, рабочее 
движение в Автсро-Венгрии, чешская еоциал-демократия, нацио- 
налънъш вопрос.

Отримано: 8.09.201 7.

УДК 94:796.011.1(477.87)« 1918/1938»

Peter Bucka
(Zilina, Slovenskä Republika)

TELOVYHOVA NA PODKARPATSKEJ RUSI V OBDGBI PRVEJ 
ÖESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

У cmammi проансийзовано динам1чний розвиток ф1зкулътур- 
ного виховання на Закарпатт( у nepiod Першоi  Чехословацъкоi 
республки. Разкрито юторичт передумови функцюнування та 
простежено д1яльтстъ фЬкультурних спйюк Сокш, Католицъкий 
Орел, Союз роб1тничих фЬкультурних товариств, MaK.a6i.

Kmomoei слова: ф^зкулътурш товариства, з'гзд, Чехословаччина, 
Шдкарпатсъка Русь, Сокгл, Католицъкий Орел.

Napriek tomu, ze Cesko, Slovensko a Podkarpadskä Rus (poz. au- 
tora -  dobovo Uhorskä Rus) boli este pred vznikom Ceskoslovenska su- 
castou jedneho stätneho ütvaru. Mali svoje osobitosti, ktore sa premietli 
aj v oblasti spolocenskeho vyvoja. Podfa üstavy prijatej vo februäri roku 
1861 (poz. autora -  jej üplnejsia podoba vznikla v decembri 1867) doslo 
k prijatiu spolkoveho zäkona, ktory rozvijal a spresnil niektore vseobec- 
ne üstavne zasady1. V Uhorsku po rakusko -  uhorskom vyrovnani pla- 
dl zakon ministerstva vnutra z 2. mäja 1875 c. 1508/ 1875 B.M., ktory 
bol spolu s obcianskym zäkonnikom implementovany do noveho präva 
platneho na üzemi Slovenskä a Podkarparskej Rusi. Ekonomicky a spo- 
locensky ävot v Uhorsku sa po uzäkoneni dualizmu v roku 1867 zacal 
coraz viacej odlisovat’ od raküskych pomerov. Uhorski politici zacali pre- 
sadzovat’ ideu budovania stätu na principe jednotneho polidckeho nä- 
roda (princip jeden stät -  jeden närod -  jeden jazyk), ktorä bola zakot- 
venä aj v närodnostnom zäkone z roku 1868. Diskriminäcia nemad’arov 
nasla svoj vyraz aj pri uplatnovani vrchnostenskeho präva nad spolka- 
mi. Zäkladnym predpisom s^ stalp spominane nariadenie ministerstva 
vnütra c. 1508/1875, ktore odraSalo celkovü spolocensko-politickü ne- 
rovnost’ systemu etnickou a soctälnou diskriminäciou2. V praxi to zna- 
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menalpf, ze-.spelkÿ' vsâtane telovÿchovnÿch a sportovÿch mohli vznikat 
len v mad'arskom variante3.

Po skçpceni prv.ej syetovej vojny doslo k rozpadu Rakûsko- 
Uhorska ’ rià jèho tfpàkâch zacali vznikat nové nârodnostné stâty. 
Geopolitickÿ vÿvoj y regiône a prisfub autonomie zo strany predstavi- 
tetov rodiaceho sa Ceskoslovenska napokon rozhodli, ze u politickÿch 
reprezentantov rusinsko-krajinského obyvateTstva zvitazila koncepcia 
pripojenia k Ceskoslovensku. Tento procès vsak neprebiehal bezprob- 
lémovo. Predovsetkÿm to bola opakovanà povojnovâ snaha predsta- 
vitefov Mad’arska udrzat ûzemnü integritu Uhorska, ktorâ vyvrcho- 
lila v jûni 1919 vojenskou anexiou vÿchodnej casti Ceskoslovenska. 
Dalej to bola otâzka stanovenia vzâjomnÿch hranîc medzi Slovenskom 
a Podkarpatskou Rusou, ktorâ skoncila pre predstavitefov Podkar- 
patskej Rusi veFkym sklamanim. Najcitlivejsou bola vsak otâzka au
tonomie, ktorâ sa napriek sFubom ûstrednej vlâdy az do roku 1938 
odkladala. Zlozitâ a miestami az chaotickâ povojnovâ situâcia sa po- 
stupne normalizovala a koniec roku 1919 sa uz niesol v znameni 
upevnovanıa novej republiky a to aj s üzemim Podkarpatskej Rusi. 
Ceskoslovenska republika sa musela zaviazat’ medzinârodnému spolo- 
censtvu, réprezentovanému Spolocnostou nârodov, ze Podkarpatskej 
Rusi poskytne a dodrzi vsetky prâva autonômneho vÿvoja. Vsetky zâ- 
vâzky boli zahmuté do .Qenerâlneho statütu pre organizâciu a admi- 
nistràciu Podkarpatskej Rusi, ako znel oficiâlny nâzov dokumentu. 
Generâlny statut ministerskâ rada prijala 7. novembra pod cislom 
26536/1919 a 18. novembra ho na üzemi Podkarpatskej Rusi vyhlâ- 
sil generâl Hennoque. Okrem otâzok, tÿkajücich sa sprâvy üzemia, tu 
boli definované hranice i ûradnÿ jazyk, no Generâlny statut sa vyhol 
definovaniu nâroda na üzemi Podkarpatskej Rusi. Definitîvne rozhod- 
nutie o pripojeni Podkarpatskej Rusi k Ceskoslovensku bolo potvrde- 
né trianonskou mierovou zmluvou zo 4. jûna 1920, ktorou Ma<îarsko 
priznâvalo Ceskoslovensku ûzemie Slovenska a Podkarpatskej Rusi a 
uznâvalo jeho nezâvislosf a ûzemnü nedotknuteînost. V case, kecf sa 
Podkarpatskâ Rus sa stala sucast'ou ceskoslovenského stâtu, mala 
rozlohu 12 617 km2, na ktorej sa nachâdzalo 487 obci s 604 593 oby- 
vatefmi. Z nich 372 500 patrilo k rusinsko-ukrajinskej nârodnosti 
(v statistikâch sa uvâdza ako ruskâ nârodnost), 103 690 k macfar- 
skej, 79 715 k zidovskej, 19 775 k slovenskej a ceskej (v statistikâch 
sa uvâdza ako ceskoslovenskâ nârodnost), a 2 2051 obyvatefov k inÿm 
nârodom (nemeckej, pofskej, rumunskej)4. Z pohfadu nâbozenského 
bolo zlozenie nasledujûce: gréko-katolikov 372 799, rimskych-katoli- 
kov 48 240,_reformnÿch evanjelikov 64 102 a izraelitov 84 6975.

Vznik Ceskoslovenskej republiky znamenal pre vÿchodné casti 
spolocného stâtu nové moznosti v oblasti hospodârskeho i kultûrne- 
ho vÿvoja. Do oblasti kultûry patrila aj telesnâ kultûra. Az do pâtde- 
siatych rokov XX. storocia tvorili telovÿchova a sport relativne samo- 
statné zlozky. Zatiaf, co sport reprezentoval sportové kluby zdruzené 
do nârodnÿch a nadnârodnÿch asociâcii. Telovÿchova bola reprezen- 
tovanâ telovÿchovnÿmi organizâciami.

K zalozeniu prvého modemého sportového klubu pod nâzvom 
Nagyszöllös sporttegyesület doslo na Podkarpatskej Rusi v roku 1907. 
Okrem futbalu, tenisu sa v klube pestovala aj gymnastika a v zime kor-
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culovanie". Vöbec prvâ telovÿchovnâ organizâcia böla/^lozenâ pod nâ- 
zvom Ungvâri Torna egyesület v roku 19127. Tento oneskoreriÿ nàstup 
spolkového zivota bol zapricinenÿ s oneskorenÿm procesorft industrializâ- 
cie, ktorâ bola po celé obdobie existencie Uhorska na vèïmi nizkej ûrövni. 
V nasom prispevku sa budeme venovat oblasti telovychovnej.

Zaclenenie Podkarpadskej Rusi do novovzniknutêho stâtu si vy- 
ziadalo prichod verkého poctu vojakov, cetnikov, ucitefov a üradnı- 
kov najmâ zo zâpadnej casti stâtu. S nimi prisla aj sokolskâ myslien- 
ka, ktorâ dostâvala organizacnü podobu. Vöbec prvâ sokolskâ jedno- 
ta bola zalozenâ v novembri 1919 v Uzhorode. Pociatkom roku 1920 
boli zalozené v Berehove, Mukaceve, Verkom Sevljusi a Tjaceve a v prie- 
behu roku este vo Velkej Berezne, Precıne, Svaljave a Huştu. S ohl’a- 
dom na vefké vzdialenosti a k nârodnostnÿm hraniciam bola na pod- 
net Vÿchodoslovenskej zupy zalozenâ zupa Podkarpadské Rusi. 
Ustanovujûca schôdza sa uskutocnila 21. novembra 19218. Na pod- 
poru uvedeného zâmeru bol v mâjı 1921 zorganizovanÿ zâjazd morav- 
skÿ’ch sokolskÿch jednôt na Podkarpadskû Rus9. Dalsie zâjazdy boli 
zorganizované v rokoch 1927, 1928, 1933 a 1936i0. Napriek snahe za- 
kladaterov Şokola na Podkarpatskej Rusi predat' vedenie organizâcii do 
ruk miestnej inteligencie sa tâto snaha nestretla spociatku s pochope- 
nim". V roku 1936 po poslednom zâjazde moravskÿch jednôt konsta- 
toval jeden z organizâtor zâjazdu, ze aktivity Şokola oslovili len mest- 
skû inteligenciu12. V roku 1937 tvorilo clenskû zâkladnu Şokola na 
Podkarpadskej Rusi 5 676 clenov v 23 jednotâch a 3 odbockâch'3. V de- 
cembri 1922 bola v Mukacove zalozenâ aj prvâ organizâcia katolicke- 
ho Orla. Clenskû zâkladnu tvorili obyvatelia rimsko-katolického viero- 
vyzneınia mad’arskej nârodnosti, co sa stalo predmetom kritiky zo stra- 
ny ceskoslovenskych periodik14, Situâciu sa podariLo vÿraznejsie zme- 
nif az na konci tridsiatych rokoch a to za prispenı grèkokatolického 
knaza Msgr. Alexandra Stojku, ktory priamo participoval na organizâ
cii brannÿch kurzov v Uzhorode a Michalovciach. Za jeden mesiac bolo 
na Podkarpadskej Rusi zalozenych 43 jednôt Orla, co viedlo na V ll. zjaz- 
de Orla, ktorÿ sa uskutocnil v 10.4.1938 v Bme k odsûhlaseniu vzniku 
Grékokatolickej zupy so sidlom v Uzhorode15. (do tej doby patrila jedno- 
ta v Mukaceve do Bemolâkovej zupy so sidlom v Kosiciach -  pozn. au- 
tora). Do novembra 1938 bolo zalozenych (falsıch 17 jednôt, Celkovy 
stav clenstva Orla na Podkarpadskej Rusi v roku 1938 predstavoval 
7 896. Podia statistiky vydanej po prijati zâverov arbitrâznej konferen- 
cie vo Viedni bola vâcsina jednôt zalozenâ na üzemi s prevahou ru- 
sinsko-ukrajinskej nârodnosti. Po odstûpeni casti ûzemia Mad’arsku 
mala Grékokatolicka zupa 6 236 clenov v 54 organizâciâch. Na rozdiel 
od Orla sa sionisticky ladenâ Makabi mohla na Podkarpadskej Rusi 
opriet’ o pocetnû zidovskû mensinu, ktorâ bola aie vÿrazne ortodoxnâ 
a preto sa myslienky sionizmu nemohli na vÿchode republiky dlho pre- 
sadit’16. Prvâ telovÿchovnâ a sportovâ organizâcia Makabi bola zaloze
nâ az v marci 1936 v Uzhorode. Krâtko na to boli zlozené organizâ- 
cie Makabi aj v Berehove a Mukaceve17. Uvedené jednoty patrili orga- 
nizacne do Vÿchodoslovenskej zupy Makabi so sidlom v Kosiciach18. 
Identickÿ problém ako Orol mal aj Zvâz robotnickych telovychovnÿch 
jednôt nakol’ko medzi 604 593 obyvatefmi Podkarpadskej Rusi mali 
najvâcsie zastûpenie malorornici19. Prvâ robotnicka telovÿchovnâ jed-
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nota bola na Podkarpadskej Rusi zalozenâ 28.11.1936 v Uzhorodu20. 
Vo februari 1937 uskutocnil näcelnik Zväzu robotnickych telovychov- 
nych jednöt propagacnü cestu, ktorä vyüsüla 10.3.1937 do zorganizo- 
vania konferencie za ücelom prejednania cfalsich moznosti rozvinutia 
telovychovnej cinnosti. Na konferencii sa prijalo uznesenie, ze nove jed- 
noty na-Podkarpadskej Rusi budü niest! näzov «Robotnici ruchankova 
tovarysstva»21. PodFa dochovanej statistiky boli do konca roku 1937 za- 
lozene jednoty v Sevljusi a Tjaceve. Organizacne patrili do 49. okresu so 
sidlom v Kosiciach22.

Maloktorä oblast strednej Europy presla takym zlozitym a rozporu- 
plnym vyvojom ako Podkarpatskâ Rus a jej obyvatelia. Toto üzemie patri- 
lo v 20. storoci do viacerych stâtnych ütvarov a malo v nich aj rozlicne po- 
stavenie, spravidla nie take, ake si zelalo jeho obyvate!stvo. Toto tvrdenie 
plati aj pre obdobie rokov 1919-1938. Napriek uvedenemu konstatovaniu 
znamenaJo zaclenenie Podkarpatskâ Rusi do noveho statneho ütvaru pre 
väcsinove obyvateîstvo kvalitativnu zmenu rninirnälne v oblasti kultüry a 
skolstva. NakoFko sa Ceskoslovensko podpisanim saintgermainskej mie- 
rovej zmiuvy v jüli 1919 zaviazalo poskytnût’ nârodnostnjro mensinâm 
moznost’ autonömneho vyvoja v oblasti kultüry a skolstva. Telovychova 
bola châpanâ ako sücasf kultüry. Na rozdiel od sportu sa telovychovne 
organizacie importovane na Podkarpatskü Rus zo zäpadnej casti spoloc- 
neho stâtu sa nevedela tak vyrazne presadit. Podpisal sa px>d to nielen vy- 
soky stupen asimilacie, ale aj d’alsie specifikä vyplyvajûce z konfesia a so- 
ciâlnej skladby. V pripade inteligencie aj isty stupen nedövery po nenapi- 
nani sFubov ûstredn.ej vlâdy a jej orgänov.
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ATHLETIC EDUCATION ON SUBCARPATH1AN RUS IN  THE PERIOD 
OF THE FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIC

The author o f  the article analyses dynamic development o f  athletic 
education on Transcarpathian in the period o f  the First Czechoslovakia 
republic. He exposes historical pre-conditions o f  functioning and traces 
the activity o f  athletic unions Falcon, Catholic Eagle, Union athletic so
cieties o f  workers, Makabi.
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Петер Бучка

ФИЗКУЛЬ ТУРНОЕ ВОСПНТАННЕ НА ПОДКАРПА ТСКОЙ РУСИ 
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУВЛИКИ

В статье проанализировано динажическое развитие физкулъ- 
турного воспитания на Закарпатъе в период Первой Чехословацкой 
республики. Раскрь1ть1 исторические предпосъ/люл функциониро- 
вания и прослежена деятельность физкулъгпурнъис союзов Сокол, 
Католический Орел, Союзрабочих.физкулътурнъмобществ, Макаби.

Юиочевъ1е слова: физкулътурнъье общества, сьезд, Чехословакия, 
Подкарпатская Русь, Сокол, Католический Орел
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В1ДГОМ1Н ГАБСБУРЗЬКИХ УПРАВЛ1НСЬКИХ ПРАКТИК 
В СУСПШЬН1Й СВ1ДОМОСТ1 МЕШКАНЦ1В П1ВДЕННО СХ1ДНИХ 

ВОСВОДСТВ ПОЛЬСЬКО! ДЕРЖАВИ (1919-1939)

У cmammi порушено проблему npucymnocmi габсбурзъких прак
тик управмння в адмтктраци твденно-оадних воеводств ПольськоI 
держави. Розкрито труднощ1 штеграцп галицъких службовщв в нову 
державну систему, переби ixuix стосунюв 1з централъним урядом у 
Bapuiaei. Проанатзовано постатъ воеводи у сустльних уявленнях 
мешканщв Галичини в контекстi 1нперсько1 спадщини, окреслено 
cnopidueHicmb його образу в  особою галицъкого намхсника.

KruoHoei слова: влада, Галичина, габсбурзька спадщина, Польсько 
держава, воевода, намхсник, управлтня, твденно-смдт восводства, ад- 
штстрагря.

3  пункту бачення традицш нсп icrropiorpa<J)ii процеси  реорга- 
ш заци влади  у  м Ьквоеннш  Ц ентрально- С хщ  Hi й С в р о т  описували- 
ся винятково у  рам ках повальноГ дйконструкцй ш п ер ськ и х  управ-
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лшських систем та усгашнся побудови еди но? нашонально! адмшь 
страци1. Останнш часом окреь.« д о с л щ н и к и  тддали сумшву схола 
оцшки та спробували вщкоригувати предмет розгляду: чи можна 
переконливо стверджувати про категоричну «нацюнамзацто» пост- 
шперського простору та масштабне витюнения 4мперських надбань 
у нових державах репону? У цьому контексп продуктивним вигля- 
дае звернення до проблеми публ1чного дискурсу влади у швденно- 
схщних воеводствах Польсько! держави (колишнш габсбурзькш 
провщци Галичина) для того, щоб перев1рити стутнь прив’язаносп 
уявлень тамтешнього населения до шперських владних моделей. 
Основне завдання статп -  розглянути змiни у становищд службовщв 
та виокремити роль воеводи на перетиш габсбурзьких моделей 1 ре- 
форм1стських програм нахцональних уряд1в, охарактеризувати сус- 
пкьне сприйняття мюцевих воеводських адмшютрацш. Джерельну 
базу публжацп склали головним чином матергали преси та докумен
ти Державного архдву Льв1всько! обласп (ДАЛО).

«Галииька» адм1н1страд|я п!сдя 1918 року: трудношД
1нтеграцИ в загальнопольську систему управд1ння

У сусшльнш свщомост1 Галичини кон це п щя^влади Грушувалася 
на «персональному» стилю управлшня Франца Йозефа (1848-1916), 
адаптоваиому до особливостей мюцево! автономй2. Зпдно з класич- 
ним нацюиальним иаративом, передача уттравлшня краем до м1сце- 
вих елгг гасля 1867 року призвела до ситуаци, коли чггка «польська» 
(тзннпе, 1 руська/украшська) caмocвiдoмicть та високофаховий «ав- 
стрШський» вишюл витворили образ «службовця - патрюта», що справ- 
ио залагоджував справи, виконував розпоряджеиня Вщня та, водно- 
час, устшно вщстоював провшцшш штереси3. Для кожного служ- 
бовця були створето иалежш умови: володшия ступеием в службовЩ 
класифжаци (з 1873 року -  одинадцятирангова 1ерархзя), спещаль- 
ний урядовий титул, регулярна платия з р1зномаштними надбавка- 
ми, система сощального забезпечения (право на вщпустку, тльги на 
про1зд транспортом, навчаиня власних дп-ей, азрештою, призначен- 
няпецсц)4, Не,швро.у що у масовш свщомосп закршилась думка про 
престиж службовця, який повинен був вщповщати високим стандар- 
там публтчно! та приватноУ поведшки, а взамш вимагав иалежно! по- 
шани та авторитету до себе як ноая влади5. 1деальним зразком тако! 
модел1 довший час вважали намкника АГенора Голуховського (1849- 
1859, 1866-1868, 1871-1875), який вмко поеднував працю на благо 
краю, пильний контроль за справами в намгсництв1, смкивкпъ бра
та вуцтовщальтсть та ухвалювати непросгп рпиення 13 одночасно по- 
надполггичною позищею вфного виконавдя вол1 монарха, ршгучютю 
та прагматичнктю у щоденних справах6.

«Галичина пщкорилася центральному урядов), але затрима- 
ла зрештою свою попередню адмтастрацио, щоправда, польську, 
але на австршських зразках оперту, 1 не задоволена :п змш, яга тут 
центральний уряд запроваджуе», -  скаржився у 1919 рощ колиш- 
шй галицький намюник Мгхал Бобжинський (1908-1913)7. Головна 
причина наржаиь коршилася у помггному упослщжент станови
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ща постгабсбурзьких службовщв. 3 одного боку, центральна влада 
y Bapuiaei не постшала кардинально змшювати звичну тут модель 
управлшня, а також поз1рно схвалювала позищю гйлицьких уря- 
довщв як «nioHepie... до ecix дольниць Польщ», кваифжованих пра- 
щвниюв, храните/ав суспкьного порядку та безпеки8. Досвщчений 
урядсвець Тадеуш Cnicc згадував. яку визначну роль вццграли його 
колеги на початках державотворення4. Однак, загальнопольське за- 
конодаветво вщ 1922 року реформувавши рангову систему (вщте- 
пер 12 ранпв, подьл службовщв натри категорп, залежно вщ ocbith ), 
знизивши платню, позбавивши деяких пкьгта скоротивши термши 
вщпусток -  викликало шквал критики в репональнш npeci. «Вщний 
як урядовець», -  з жалем констатував неназваний дописувач до про- 
фесшного часопису «Голос урядовця» появу hoboï фольклорно! при- 
повщки10. На шпальтах цього видання регулярно порушували проб- 
лему матер1ально1 скрути посадовщв. Управлшщ «МалопольщЬ (так 
офщШно польська влада перейменувала Галичину) регулярно звер- 
талися 3i скаргами та пропозищями до численних владних та фахо- 
вих шститущй задля усунення «кривд»11. Особливо несправедливим 
здавалося тимчасове скасування принципу «автоматичного аван- 
су» (тобто, невпинного просування кар’ерною iepapxiero вщповщно 
до робочого стажу) для деяких категорш пращвниюв, що зб1льши- 
ло розшарування за прибутками та пщвищило сощальну напругу'2. 
У стато «Постулат класифжацц» до варшавського часопису «Життя 
урядовця» автор пщ псевдошмом «St. М.» акцентував yeaiy на вщ- 
тепер складнш ситуацн «малопольських» службовщв, яю, в iMnep- 
ський час призвичаеш до стаб1льно1 npaui та достатньо благополуч- 
ного життя, вважали поточну полп-ику варшавського уряду щодо 
них дискримшацшною13. За з1знаннями, «автоматичний аванс був 
регулятором службових стосунгав i результатом винахщливих соща- 
льних принцитв, так само корисних для Держави, яка ма\а спогай 
з проблемами службовщв»i4. «Жадаемо часовото авансу (автомати
ки)», -  з таким гаслом виступали на шпальтах перюдичного видання 
«Державний урядовець»15.

Службовщ твденно-схщних воеводств, в свою чергу, з1ткну- 
лися з неоднозначною позищею варшавських владних кьл та пре
си. У стато «Нечуваш варшавсьга нападки на галицьких урядов- 
щв» ïx звинуватили у «консервуваннЬ негативних рис габсбурзь- 
koï бюрократично! машини -  гоннльносп, корисливосп, схиль- 
Hocri до формал1зму, титуломанп, тобто духовшй закостешлосп16. 
Шанований титул «радци» чи «надрадци» ризикував перетвори- 
тися на позначення «горезвюних гофратчв i ïx послужливих ре- 
феретчв»17. «Знають лише аванс, пенс1ю та ycMix пана» -  вислов- 
лювання такого роду плямували репутацно тамтешньо!' адмп-п- 
страци18. Загалом, центральна влада часто була невисоко! думки 
стосовно «польськостЬ постгабсбурзьких службовщв. Наприклад, 
прикметну icTopiro розпов1в М. Бобжинський: якось при зустр1ч1 
з Леоном Бшнським, колишшм м1н1стром скарбу у Габсбурзькш 
держав1, польський прем’ер 1гнащй Падеревський здивувався, де 
його сшврозмовник так добре навчився [sic!] польсько! мови19.

Громадсьшсть швденно-схщних воеводств протестувала про- 
ти таких заккщв, проте загалом визнала юнування «галицькоЬ спе-
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цифжи. За переконаннями Т. Стсса, недосвщчеш «росшсъю» кри
тики, малознайом1 з щею польською ддльницею, «багато вияв1в того 
життя не могли зрозумсти»20. «Малопольща [тобто Галичина] вщ ст- 
лезького пограниччя аж до Покуття являе собою лопчну територь 
альну одиницю... повинна управлятися як цьле 4 мати стльне са- 
моврядування». «Не е це жодним покликанням до австршськоИ- 
галицъког традици [курсив З.М.]», а вкрай необхщне для блага 
держави через витворену р13ницю» -  наголошувалося у анотмно- 
му допи а  до популярного часопису «1люстрований кур’ер щоден- 
ний»21. Зберегти хмперсьщ кордони пропонував 1 вже згаданий 
М. Бобжинський: згщно з його проектом, територ!ю Польсько! дер
жави потр;бно було роздьчити на три автономш округи з центрами, 
вщповщно, у Варшавь Познат та ЛьвовР2. В свою чергу «ендець- 
кий» активгст Владислав Студнщький обстоював проект утворення 
семи великих краГв23. Головна причина под1бних швдатив полягала 
в тому, що в сустльшй уяв1}мперська «адм1тстрац1я була достат- 
ньо справна 1 майже зовам безпристрасна»24, а тому и не потр1б- 
но було безслщно лщвщовувати. У цьому дуст можна також розумь 
ти полемжу на шпальтах популярного укралнського часопису «Д1ла» 
стосовно чу ток про «велиш змши* в репош -  йшлося про можливе 
об’еднання трьох воеводств (льтвського, станислав4вського I тар- 
нопольського) у 1931 рощ, що виглядало корисним як для украш- 
ських, так 1 польських мешканцш, бо «будуть мати до дь\а з одною 
владою, а не трьома та 1 одною пол1тикою, а не трьома»25.

Дискусй навколо «шакшостЬ, виокремлення цих терито- 
рш кюструе поширення на сторшках перюдичних видань ста- 
лих зворотаз «галицьке воеводство», «галицький воевода» на охоп- 
лення кракшсько!, льв1всько1, станислав1всько? 1 тарнопольсько} 
адмкпстративно-територ1ам.них одинидь. Наприклад, у публь 
кацп пщ назвою «Змши на становищах галицьких воеводдв» по- 
вщомлялося про перемидення на воеводських урядах у Краков!, 
Аьвов1, Станиславов! 4 ТарнополР’. Так само висловлювався не- 
пщписаний автор- допису «Конференцп малопольських воевод у 
Варщав!» до польськомовного часопису «Хвиля»27.

Чому «1мперська» влада краща: 
сусп!льн1 уявдення про адмОДстрацЬо

«Галицький воевода» очолював загальну адмнпетрацно друго? 
шетанщк що на практищ вщповщала «влад) загального крайового 
органу»28. Анотмний автор у стагп «Кадров! змши в адмшктрацп» 
визнавав, що внутрщня оргатзац4я п I в ден но - сх! д н их воеводств 
«збудована на австршеьких взгрпях 1 управляеться виключно мето- 
дами з чаеш колишнього Намгсництва»29. Як в шперський час, Тс- 
нував однозначний подк апарату службовшв: воевода утримував 
за собою вир1шальне слово в устх галузях, а безпосередню д!яль- 
нють провадили спец1ал!сти з необхщною фаховою пщготовкою30.

Оргашзацщ р1зномаштних уряддв продовжувала покликатися 
на габебурзький етос поведшки. Неповторний опис консерватив- 
них усгснв влади можна вщшукати в зображенш референдарських
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службовщв: «Йде така шишка надута як шби ц накачано пов1трям, 
голова задерта, кожному, хто на один ступшь вище, вв!чливо, не- 
радко низько, кланяеться, нижчихурядовщв, зокрема шших катего- 
рш, як правило, не бачить, на ix поклони вщповщае легеньким, по- 
блажливим кивком голови». За р1вних coöi вважае лише службовщв 
з утверситетською освггою, демонстративно ухиляеться вщ учасп 
в професшних оргашзащях, «бо так каже ц.[юарська] i к.[орол1вська] 
традищя»31. Галицьких урядовщв постшно звинувачували у «серед- 
ньов1чних» прийомах вщстоювання власних iHTepeciB -  роздмен- 
ня на численш др1бш угрупування, часту вщмову долучитися до за- 
гальнопольських шституцш32. Про «шляхетсьга» пережитки в адмшг 
страци свщчив i «балаган в тшулатурЬ, що полягав в одночасному 
сп1в1снуванн1 як колишнцс австршських, так i сучасних польських 
номшащй, яга часто «суперечать м1ж собою», а «радци», тепер вже 
«радники воеводства» («radca wojewodztwa»), додатково укр1плювали 
в сусп!льнш свщомосп згадку про минул1 часи33.

«Пан Воевода змшюе свш «Amt» [шм. -  посаду) на намюни- 
ка у ЛьвовЬ - таке неофщшне гасло м!жвоенного двадцятилггтя 
популярно пояснювало становище можновладця у колишнш ав- 
стрШсьюй дЬ\ьнищ34.«В т1м краю треба адшшстраци pimyHoi, чут- 
KOi i осторожноЬ, тому що т1льки за допомогою «сильно! руки» мож- 
на було навести порядок35. Вщомий укращський пол1тик та публь 
цист Степан Баран констатував той факт, що «у воевщств1 [пра- 
вить] сам воевода, причому поодинош самоуправш установи ма- 
ють лише декоративне значшня»36. На сторшках преси пильну 
увагу придь\яли характеристищ воевод, ощнювали 1хню поведш- 
ку та ди, вщповщно до мюцевого еталону. Наприклад, з симпать 
ею описували крашвського воеводу Людвша Даровського (1926- 
1928) за його нам1ри провадити р1шучу шштику у напрямку по- 
кращення матер!ального становища службовщв. Як вщзначив 
аношмний дописувач: «Пан Даровський мальованим воеводою не 
е, урядовщ у Ньому знайшли не ттльки начальника, але й ошку- 
на»37. Правильну позищю обрав льв1вський воевода Альфред Biauk 
(1937-1939), який змущений «ставши на чол1 пов1реного йому уря- 
ду, стежити за безпекою, спокоем та порядком..»38. Натомють, у 
часопиа «Kyp’ep Лмшзський» у якосп негативното зразка зображе- 
но д1яльтсть льв1вського воеводи Каз1межа Грабовського (1921- 
1924). Як вказувалося у стагп, високопосадовець вщверто знехту- 
вав проголошеними ратше принципами управлшня: «замють без- 
партШностЬ -  завзята партйшсть, «залпсть сильног руки» -  «нем1ч», 
•др16’язков]Сть». К. Грабовського також гостро критикували за по
рутения субординаци стосовно центрально!' влади у Варшавк що 
тдважувало його репутащю серед пщлеглих, адже «така сама до- 
рога п. Воеводи до мене, як меш до нього»39.

В масовш свщомосп пубд1чна репрезентащя воеводи апелю- 
вала до символ1чного статусу габсбурзького намюника. На особли- 
вому становииц А. Бьлмка як новоспеченого льв1вського воеводи 
акцентував його давшй шйльнйй приятель: «В давньому палащ на- 
мгсника на вул. Чарнецького [нйш вул. Винниченка -  прим. З.М.{,
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де розшшувалися графи i шляхетт авсгршсьга генерали -  тут за- 
сщае як Володар Воеводства мш Товариш»40. Вщповщно, повнова- 
ження та вплив «галицького воеводи» нерщко трактувалися саме 
на цш пщставт У фондах ДАЛО мкггяться пщфрки звернень та 
клопотань громадян до T a M T e u m ix  воевод, що дають змогу досль 
дити сустльш уявлення про персону можновладдя. У якосп типо
вото зразка розгдянемо лист вчительки з Гмщи 1рена (Люблшське 
воеводство) Стефанп' Валери Волощаковни до львтського воево
ди Владислава Белши-Пражмовського (1933-1937) за 10 люто- 
го 1935 року, яка домагалась службового перенесення до рщнсп 
Галичини. «Ясновельможний Пане Воеводо!» -  таку форму звер- 
тання використала адресант. «Тому що Bci m o ï намагання, спря- 
мован1 на полагодження дуже важливо!' для мене справи, закш- 
чилися шчим, лишаеться меш ттльки апелювати до небайдужос- 
Ti Ясновельможного Пана Воеводи, просячи про пщтримку спра
ви», -  пояснила власш сподшання С.В. Волощаковна. 3 огляду на 
вщсуттсть вщповщд з боку шгально! влади, автор листа «глибоко 
в1рить, якщо не змогла вщшукати...доброзичливост! в тагай важ- 
ливш для мене c n p a e i у шкого, то точно знайду ïï у ствчутливому 
c ep u i Ясновельможного Пана Воеводи». На завершення, у випад- 
ку допомоги посадовця, вона пообщяла на «щле життя» «найбь\ьшу 
вдячшсть для Особи Ясновельможного Пана Воеводи i огтовюти ü 
шшим [людям]»41. Клопотання С.В. Волощаковни демонструе, на- 
сюльки важливим видавалося особисте втручання воеводи для до- 
сягнення конкретно! цш, i насгальки «старосштсьга» манери зберег- 
лися в адмшктрацц. У проаналгюваних листах повсюдно викорис- 
товувалися подобш шскрипцп: «Нехай вибачить Вельмишановний 
Пане Воеводо, що насм1лився писати до тебе. Завдяки T o 6 i Пане 
Воеводо m o ï M piï здшснилися", «Так як Ясновельможний Пан 
Воевода залишив в KpaKOBi по co6 i повагу i марку невтомного бор- 
ця за справедлив1сть i, знаючи особисто Ясновельможного Пана 
Воеводу звщти, тому дозволю C o6 i вв1чливо просити про благодат- 
не втручання в згадану справу», «т1льки-но завдяки особистому 
втручанню Льв1вського Воеводи В.П. Белши-Пражмовського» вда- 
лося поладнати термшову проблему»42. «Австршську» форму звер- 
нення застосувала канцеляр1я Греко-католицького епископського 
Ординартту в Перемишл] y BiTaHHi на адресу льв1вського воево
ди Павла fa p a n ix a  (1882-1957): «Ваша Ексцеленще!... Висказуючи 
при С1Й н а год д  m o ï найщиршцп желання прошу Бога, щоби BiH  K pi- 
пив Вашу Ексцеленщю на ciM висоюм i незвичайно важшм стано- 
вищи обильними c b o ïm h  небесними дарами»43. Показово, що, згщ- 
но 3i службовими iнcтpyкцiями, noTpiÔHO було вживати зворот «во- 
еводська влада загально! адмйпстраци», а не «воевода» чи «воевод- 
ський уряд»44, однак nepeci4Hi адресанти нехтували цим припи- 
сом, щоб виразити належш почести «галицькому воеводЬ.

Щдсумки

Згщно з усталеними 1Сторюграф1чними схемами, шсля кра- 
ху ГабсбурзькоТ держави адмш1стращю Галичини безперешкодно 
та успишю штегрували до h o b o ï  загальнопольсько! системи, що в
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свою чергу означало лжвщащю yc ix  1мперських владних практик. 
Насправд1, процес ушф!кацп не був таким однозначним. 3 одного 
боку, важка матер1альна ситуащя галицьких службобщв, недов1ра 
з боку центрального уряду у B a p m a e i до Ьснього «австршського бю- 
рократизму» породжувала своерщну вщособлешсть цього репону. 
3 шшого, у публ1чному npocTopi владу дал! сприймали кр1зь призму 
İM nepcbKO Î модел1 «сильно!' руки», тому особлива увага була прикута 
до воеводи як «наступника» галицького намкника. Вщ восводи ви- 
магали Д1яти в тих самих рамках: здшснювати верховний нагляд 
за краем, утримувати лад, займати об’ективну позищю у полп-ич- 
них суперечках тощо. Мюцев4 жител1 постшно зверталися до нього, 
вщповщно до İMnepcbKoro монаршого етикету, з р1зномаштними 
проблемами i турботами, апелюючи до його правових компетенцш 
та вагомого авторитету як «володаря краю». Вщтак, у сусп1льнш 
свщомосп мешканщв твденно-схщних воеводств Польсько'1 дер- 
жави габсбурзький досвщ управлшня не був зневаженим, а рад- 
ше продовжував д1яти, бо, як влучно висловився один тамтешнгй 
автор:«Австр1я була щсарська. i ми щсарсьга»45;
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Zinovii Malanii
REPERCUSSION OF HABSBURG PRACTICES OF MANAGEMENT

IN THE PUBLIC PERCEPTION OF INHABITANS OF THE SOUTH EASTERN 
«VOIVODESHIPS* OF THE POLISH REPUBLIC (19191939)

The article deals with the problem o f the presence o f the Habsburg 
practices o f  power in the activity o f  the administration o f south-eastern 
«voivodeships» o f the Polish Republic during the interwar period. The 
author reveals the difficulties that were created by the integration o f 
Galician officials in the new state system. In this context, heals o f focuses
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on their relations with the central government in Warsaw. The figure 
o f the •voivoda» and it's public representation and perception in Galicia 
were analyzed considering the imperial heritage. The author concludes, 
that the images o f the *voivoda» and the Habsburg-period governor o f 
Galicia became strongly related and were perceived quite similar.

Key words: power, Galicia, Habsburglegacy, interwar Polish 
Republic, voivoda, governor, management, south-eastern voivodeships, 
administration.

Зиновий Маланий

ОТЗВУКИ ГАБСБУРГСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК 
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ЖИТВЛЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНМХ 

ВОЕВОДСТВ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА (1919-1939)
В статъе затронута проблема присутствця габсбургс- 

ких практик управления, в администрации юго-вдсточнъос вое- 
водств Польского государства. Раскръипо трудности интегра
ции галицких чиновников в новую государственную систему, 
ход их отношений с центральньш правителъством в Варшаве. 
Проанализирована фигура воеводьс в общественном сознании жи- 
телей Галичинъ< в контексте имперского наследил, определено 
родство его образа с галицким наместникам.

Ключееме слова: власть, Галичина, габсбургское каследие, 
Польское государства, воевода, наместник, управление, юго- 
восточнъш воеводства, администрация.
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НАЦЮНАЯЬНА ПОЛ1ТИКА ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 
Т. Г. МАСАРИКА У ДРУГ1Й ПО ЛОВИШ 1920-х pp.

У cmammi висвтиъено нацюналъну полтику президента Чехосло- 
вацъкоУреспубтки Т.Г. Масарика щодо словаюв i судетських тмщв у 
другш половинi 1920-хpp., н галовнт-напрямки iрезультати, зокрема, 
утворення чесько-сгювацъко-тмецъкоУ ypstàoeoï коалщй.

Ключов! слова: Чехословацъка республта, Т.Г. Масарик, нацю- 
налъна полтика, аповаки, судетсъкх н1мц1

Питания ствжиття рпних нацюнальностей е актуальною по- 
л 1 Т и ч н о ю  проблемою сучасноеи, що обумовлюе необхщнють аналь 
зу гай#к>Шдйого юторичного Aocei^y. Особливо1 гостроти зазначе- 
Hi питания набули y XX ст., коли етнодержавна структура бвропи 
зазнала суттевих трансформацш, що супроводжувалися утворен- 
ням ркзномаштних пол1еттчних держав, зокрема, Чехословацько'1' 
республ1ки. Важливою частиною полггично!' icTopiï uieï краши було 
нацюнальне питания, особливо його найважливпш складов1 -  сло- 
вацька i судето-щмецька проблеми. У цьому контекст! викликае
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науковий штерес щщШована президентом ЧСР Т.Г. Масариком 
чехословацька модель регулювання нацюнальних. вщносин. що 
реально втьшлася у життя в 1926-1929 рр. 31 створенням чесько- 
словацько-шмецько! урядово! коалщп1. В укра!нськШ юторюгра- 
фн вщсутш узагальнююч1 дослщження - ■ нащонально! полпики 
Т.Г. Масарика в друпй половиш 1920-хх рр. Дише окрем1 И аспек
ти висвп-лити I. Воровець2, О. Кравчук3,-Т. Шковська4, I. Шнщер5. 
При.цьому, нащональна полп-ика Т.Г. Масарика ошнюеться не- 
однозначно. Це притаманно й працям зарубЬкних дослщниюв ю- 
торп ЧСР (А. Бартлова6, Й. Брюгель7, М. Вашш8, К. Гаян4, Я. Опатю, 
Я. Р1хл1к11, С. Кретщш12, Д. Ротшильд13; М. Сладек14, С. Ф1рсов15, 
Р. Хмел16 та ш.). Враховуючи все вищезазначене, мета автора - 
проанамзувати полинку президента ЧСР Т.Г. Масарика щодо сло- 
вацько! та судето-щмецько! проблем у друпй половин! 1920-х рр.

Нащональна полгшка ЧСР, як парламентсько-президентсько! 
держави, була результатом ствпращ 1 взаемовпливу р1зних оргашв 
влади. На регулювання нацюнальних вщносин впливали полггичш 
парти, уряд, що був вщповщальний перед законодавчим органом, та 
президент. Вщзначимо, що загальночехословацью полггичш парти, у 
яких домшувала чеська елгга, в певнш м1р1 недооцшювали нашональ- 
не питания, вважали його вже вирщеним в умовах демократично
то ладу17. Як зауважив Е. Бенеш, лщери ЧСР слщували «простому по- 
сладовному здшсненню режиму свободи I демократа, яка мала! могла 
бути единою справедливою гаран-пею нацюнально! р1вносп»18.

Полп-ика Праги щодо словаюв виходила з доктрини полпич- 
но! «чехословацько!» нац!!, зпдно з якою словаки, як 1 чехи, роз- 
глядалися у якосп одного !з етн1чних державотворчих елемен
т а  ЧСР. «Чехословацька» на щя намчувала 65,50% (50,77% -  чехи, 
14,73% -  словаки) населения кра!ни. Власне, 31 створенням ЧСР 
словацьке питання вважалося розв’язаним. В!д 2-х до 4-х словаць- 
ких полстигав брало участь у робот! уряддв ЧСР19. Словацьга сим
воли стали частиною загальнодержавних. Патр!отична словацька 
тсня «Над Татрою блискае» стала частиною чехословацького дер- 
жавного пмну, синя смуга словацького трьохкольорового прапора 
у форм! клину була розм!щена на державному прапор] ЧСР, сло- 
вацький подв!йний хрест на трьох вершинах разом з чеським ле- 
вом утворили державний герб краши20. Водночас, день прийняття 
«Деклараци Словацько! Нащонально! Ради» -  30 жовтня -  не вва- 
жався державним святом на вщмшу вщ 28 жовтня, що було про- 
явом певного «прагоцентризму» в чехословацькому державотво- 
ренш21. Загалом, домшуюча у новостворенШ держав! чеська по- 
лп-ична ел!та будувала Г! на уштарному принцип!. Чесьи полггики 
розглядали словацьку проблему не як пол!тичну, а як адмнистра- 
тивну22. Пщкреслювалися також економ!чна та культурна скла
дов! словацького питання. Але едино! концепци розвитку чесько- 
словацьких взаемин полп'ики ЧСР не мали. Першу концепщю -  на- 
цюнал!стичну - представляв лщер нащонально-демократично! пар
та К. Крамарж. Вона схилялася до етшчно! «чехословацько!» нацю- 
нально! едносп. Другу концепщю чесько-словацьких вщносин -  де-
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мократичну -  сформулював Т.Г. Масарик, перший президент ЧСР 
у 1918-1935 рр. Вона передбачала утворення единен пол!тично!' на- 
цп, що матиме дв1 кyльтypнo-eтнiчнi традици, об’еднана сп!льни- 
ми полпичними шетитущями'’. Ця концепция не була спрямована 
проти словацько! самобутност!. Словацький кггорик М. Вашш за- 
уважив, що «Масарик 31 сво!м демократизмом набдижався до су- 
часного розумшня нацп, яке було засноване на концепци р1вносгп 
вс1х представниюв нацц як члешв громадянського суспкьства»24.

Громадяни ЧСР, яи  не належали до чесько! або словацько!' нацц, 
офщшно розглядалися як нащональш меншини (34,50% населения). 
Найчисельшшими серед них були судетсью н1мщ, ЯК1 становили 23, 
35 % населения ЧСР у 1921 р.25. Чесьга пол1тики загалом пщтриму- 
ва\и щодо меншин демократичну концепщю нацюнально! п ол1 Ти к и ,

Конститущйне законодавство Чехословаччини 1920 р. закрь 
пило демократичш основи нацюнально!' полт-жи. Представникам 
вс1х нацш краТни надавалися ршш громадянсью права. Це забез- 
печувало словакам 1 представникам меншин можливосп всебгз - 
ного розвитку. Водночас, у преамбул! основного закону мкггилася 
згадка про «чехословацьку» нащю, а в конституцшному мовному 
закош йшлося про «чехословацьку» мову. Поняття «чехословацька» 
нащя означало полп-ичну нащю -  сукупшсть ос!б певно! державно! 
приналежносп. Термщ «чехословацька» мова використовувався як 
дощльна конструкщя, що дозволяла врахувати зобов’язання ЧСР 
за Сен-Жерменським договором про меншини (1919 р.) щодо про- 
голошення одше! офщшно! мови 1, водночас, закршити як за чесь- 
кою, та 1 словацькою мовами статус державних. Зокрема, мовний 
закон 1920 р. встановлював, що управлшеьш структури в чеських 
землях використовують чеську, а у Словаччиш -  словацьку мови26. 
Державно-правов! засоби нацюнально! полггики (територ1альна 
автономш) гарантувалися лише русинам Закарпаття. Зпдно зако
ну про жупи (1920 р.) словаки 4 судетсью шмщ могли отримати 
лише широке мк:цеве самоврядування,

Це було проявом певного дисбалансу законодавчих основ на
цюнально! полггики. Чисельш нацюнальш сгпльноти -  словаки, 
ншщ та угорщ -  залишилися без територ1ально1 автономп, а пор1в- 
няно менша -  русини -  отримали таке право27. Ситуащю усклад- 
нювало те, що представники судетських шмщв \ угорщв, як г руси- 
шв та помшв не брали учасп у щдготовщ основного закону. Сам! 
ж погляди полггикш судетських шмц!в 1 ру с и н 1 в - у к р а! н щ в у питан- 
ш державного устрою ЧСР вщбивали !х прагнення до федерамзму. 
До цього ж схилялася Словацька народна партш. Вт1м, дискреди- 
тована спробою А. Гл1нки винести словацьке питання на Паризьку 
мирну конференцно у верееш 1919 р., власне, з огляду на непщ- 
готовлешеть словацько! нащ! до автономи, вона гадтримала закрт- 
лення в конституцц уштарного державного устрою ЧСР.

У першш половин! 1920-х рр. конституцшна етнонац!ональна 
модель державного устрою Чехословаччини була реал!зована непов- 
н!стю. Зокрема, закон про жупи, запроваджений в Словаччиш та в 
Пщкарпатсьшй Рус! (без вталения, хоч ! з об’ективних причин, авто-
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HOMi'f краю), у чеських землях не вступив в д1ю. Утворення двох жуп 
(областей), де гальюсно переважало шмецьке населения розглядало- 
ся нацюнал-демократами як потенцшне зародження неприйнятно'] 
шмецько! автономи, що сприймалося як загроза державно! цшснос- 
T i28. Реакщею судето-шмецьких партш стала пол1тика «негатив1з- 
му» -  вщмова вщ ствробптшцтва з владою ЧСР. У Ix H ix  програмах 
ставилася вимога права на самовизначення для судетських тмщв, 
MiHiMyM якого розум1вся як полггична автономдя в склад1 ЧСР.

Входження словаюв до ЧСР, здшснене, як висловився сло- 
вацький вчений Р. Хмел, «через свого роду «натвдержавшсть», 
коли словацька нацш формально не мала визнання свое! нацю- 
нально! щентичносп, а нюанси м1ж пол1Тичним i етшчним розу- 
мшням «чехословацько!» нацц у Словаччиш не усвщомлювалися, 
вело словацьких пол1тпк1в до прагнення виправити цей стан29. 
Головним представником автономютського руху стала Словацька 
народна партш (1з жовтня 1925 р. -  Глшкова Словацька народна 
партш). Вона представляла нов1тн1й словацький нащонал1зм, який 
можна визначити як нащональний рух культурного походжен- 
ня з ет н 1 ч н о - р е Ai ri й н и м оборонним спря му в а н пя м ” '. Вщзначимо, 
що Словацька народна партш намагалася в межах конститу- 
ци розв’язати словацьке питання. Однак запропонований пар- 
ламенту 25 стчня 1922 р. проект СНП щодо пол1тично! aBTOHOM ii 

Словаччини був вщхилений конститущйно-правовим комггетом “ . 
Розв’язання словацького питання було -псно пов’язане з врегулю- 
ванням становища меншин. Для проурядових депутаттв найбиь- 
шою перешкодою розв’язання словацького питання у форм1 авто- 
HOMil була наявшсть велико! н1мецько! меншини, чисельно бълъшо! 
за словак1в, яка, згщно владних чеських е.-мт, з огляду на свою чи ■ 
сельшсть теоретично також мала право на автономжг'.

Поява проекта зм1пи державно-правового статусу слова- 
KiB i н1мецько1 меншини стала свщченням незгоди з курсом уря- 
ду ЧСР в галуз1 нацюнально'1 пол1Тики. Неприйняття автоном1ст- 
ських прагнень словаив i судетських шмщв спричинило значну 
напружен1сть у м1жнацюнальних в1дносин£1х. Нащональна бо- 
ротьба стала стрижнем нолггичного життя i водночас -  джерелом 
пост1йно! внутрiшньополiтичноI дестабшзацн.

У таких умовах значну увагу м1жнац1ональним вадносинам 
придьляв президент Т.Г. Масарик. BiH став штегруючою постат- 
тю угрупування «Град», що об’еднувало представнигав ел1ти Kpai- 
ни -  прихильнигав профами розбудови демократично! держави. 
Т.Г. Масарик виступав за забезпечення представнигав y c ix  нащй ЧСР 
ртними фомадянськими правами та налагодження ixH boi сгпвпра- 
щ у розбудов1 сгольно1 демократично! держави33. Розглядаючи сло- 
вагав як частину пол1тично! «чехословацько!» нацд! i3 забезпечени- 
ми фомадянськими та нащонально-культурними правами, голов- 
ною нацюнальною проблемою в ЧСР Т.Г. Масарик вважав судето- 
н1мецьке п и т е ш н я , у розв’язанш якого вбачав передумову врегулю- 
вання 1нших проблем меншин. Президенту було важливо подола- 
ти «негатив1зм» судето-н1мецьких пол1тигав i  залучити !х до урядо-
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Boi сшвпращ. При цьому Т.Г. Масарик пщкреслював, що з поттики 
обох сторш, чесько! та шмецько!, мусить бути вилучений будь-який 
шови-пзм3'*. Т.Г. Масарик неодноразово прагнув залучити судето- 
шмецьш парти до урядово'1 коалщи. Проте вщповщш пропозицц у 
1920-1925 p p . шмецьга депутати парламенту ЧСР вщхиляли у силу 
pi3HHK причин, зокрема, v звязку з економ1чною полггикою Прати, 
що часто була невипдною для тмецъкомовних громадян краши33. 
Сам Т.Г. Масарик толерантним ставленням до чехословацьких шм- 
шв, сво1ми численними вщвщуваннями прикордонних репошв, 
особистими бесщами 3i судетськими полггиками створив передумо- 
ви для IX переходу на позицп «актив!зму» i фактичного визнання 
державизь. 3 метою змщнення едносп держави та авторитету рес- 
публши та демократа серед нащональних меншин, Т.Г. Масарик у 
лист! прем’еру А. Швегл1 30 листопада 1923 р. нав!ть висловив щею 
розробки нового державного пмну представниками усъх наци кра!'- 
ни*7. Але, уряд ЧСР не взяв до уваги зазначену пропозишю.

Важлнвкггь нашонального чинника у розвитку держави чемв 
i словак! в тдтвердили парламентсью вибори 15 листопада 1925 p., 
як! вперше проводилися одночасно на всш територи ЧСР. Вибори за- 
свщчили зростання популярнострепональних нацюнальних партш. 
Серед них одшею з найсильшших стала ГСНП, яка вдв1ч1 збйьшила 
свш електорат i здобула 51% голоав словацьких виборщв. ГСНП опи- 
ра\ася на католицьку громаду краю. Прикметно, що 1 лютото 1925 р. 
словацью католицьга епископи оприлюднили пастирський лист, у 
якому застер1гали в1руючих пщ загрозою вщлучення вщ церкви бра- 
ти участьу «антитихристиянських сгплках анархкгпв, тплкгпв, соща- 
.\icriB чи комушспв»-“ . Серед результата вибор1в також варто вщ- 
значити змщнення позищй судето-шмецьких партш, що тдтриму- 
вали <актив1зм» (arpapil, сошал--демократи, християнсько-сощальна 
парта). 3i c b o i'm  виборчим гаслом «HiMui до уряду - ми до револю- 
ци» втратила голоси провщна чехословадька нацюнал!стична пар- 
ття - нашонал--демократи. П лщер К. Крамарж категорично вщкидав 
включения судето-шмецьких полггигав до уряду ЧСР39.

Шс.\я вибор!в розпочався процес створеиня ново! парла- 
ментсько'! бь\ьшост!. Л!дер аграрив А. Швегла спробував у листо
пад! 1925 р, вщновити «загальнонацюнальну* коалацю i3 'залучен- 
ням до не! представнигав парти А, Глшки. Таке розширення коа- 
лщн тдтримували й нацюнал-демократи. К. Крамарж найважли- 
впиим внутр!шньопол1тичним питанням вважав словацьку проб- 
лему, розв’язання яко! вбачав у запровадженш земського устрою 
в Словаччин! та залученш представнигав ГСНП до урядово! коа- 
лщИ10. Тод! сторони не дшшли згоди. Але розширена за рахунок 
ремюничо! партК «загальнонащональна» коалния (включала також 
представниюв аграрно!, нацюнально-сощалютично!', народно!, 
нацтонально -демократично!, сощал-демократичио! n ap T ift ) ста- 
б!льною не була. Переговори про розширення коалщи з представ
никами судетських «актив!стських» партШ i ГСНП у стчш-лютому 
1926 р. продовжив словацький arpapifl М. Годжа. 1з розпадом у бе- 
резн! 1926 р. «загальнонащональноЬ коалщи, теля виходу i3 не! че-
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хословадьких сощалютичних партШ, знову виникла урядова кри
за. У цих умовах подальша стабъмзащя по/атично! системи в межах 
парламентських можливостей здшснювалася шляхоМ налагоджен- 
ня спi вробiTлицтва у сфер! влади представниюв загальночехосло- 
вацьких i репональних правих партш, незважаючи на прагнен- 
ня окремих полггиюв нацюнамстичного та праворадикадьнош на- 
лаштування завадити цьому. Безпосередш консультацп з прави- 
ми нащональними парт1ями щодо утворення коалщп новош типу, 
без учасп сощамстичних партш, здшснював М. Годжа, осгальки 
А. Швегла у цей час л1кувався за кордоном. В основ1 ствроб1тни- 
цтва загальночехословацьких i регюнальних нацюнальних партш 
були взаемш економ!чш та полггичш штереси.

Чехословацью npaei парти, ГСНП, шмецьш arpapi'i та пред- 
ставники християнсько-сощально! парти були зацжавлеш у пози- 
тивному вир!шенш питань про зернов1 мита i конгруа (держав- 
на пщтримка дух1вництва), прагнули покращити сощальний стан 
репрезентованих ними верств населения. Bei npaBi партп побою- 
валися виборчого yenixy KOMyHicTiB. Полггичним штересом Hi- 
мецьких партш було попередити створення «славнозвюнсп систе
ми чесько! загальнонацюнально! коалщп»41.

Створення мЬкнащонально! коалщшно? б1\ьшосп в парламен- 
Ti пщтвердило ухвалення 12 i 19 червня 1926 р. закошв про запро- 
вадження твердих аграрних мит i про зб1льшення державно! пщ- 
тримки дзшвництву. ГОсля шдписання цих закотв президентом 6 i 
10 липня 1926 р., консультацп М!ж чехословацькими та шмецькими 
правими пар-пями, ГСНП про створення коалщп продовжилися. На 
завершальному eTani ix здшснював А. Швегла. ГСНП головною умо- 
вою учасп у новш коалщй висунула поширення на Словаччину зем- 
ського устрою, який розглядала як перехщний етап на шляху до ав- 
тономн42. BiAbiuicTb чеських пол1тишв, зокрема й Т.Г. Масарик, пщ- 
тримали запровадження земського устрою в Словаччиш, але вва- 
жали його практичним вттленням не полггично1, а адми«стративно1 
автономп репону43. Оскгльки лщер naprii А. Глшка в цей час перебу- 
вав у США, остаточне р1шення було вщкладено до його повернення. 
Для ГСНП в уря/ti було зарезервовано 2 ммстерсьга посади.

На переговорах 3i судетско-ui мецькими помтиками Ф. Крже- 
пеком i Ф. Спшого лщер arpapiiB А. Швегла обшяв надати судет- 
ським тмцям дв1 MiHicrepcbKi посади, вщкрити ширший доступ 
н1мецьким представникам до державно! адмшютрацй-, надати 
шккьну автономда, забезпечити участь шмецького населения у 
подш великих земельних маетюв44. Загалом було домовлено про 
«принципове припинення нащональних завоювань чехословаць- 
K oi 6L\buiocTi шляхом обмеження позищй ншецького населения»45.

Президент неодноразово висловлювався за включения судето- 
шмецьких пол1тиюв до урядово! KoaAiuii. Зокрема, в штерв’ю ви- 
данню «Närodni osvobozeni» 27 червня 1926 р. вщ назвав судето- 
шмецьке питання найважлиaiшою пол1тичною проблемою ЧСР i 
пщкреслив обов’язок кер1внигав держави його розв’язати46. А на 
початку вересня 1926 р. в штерв’ю газет1 «Prager Tagblatt» прези
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дент.заявив, що шмщ в Чехословаччиш мають не т!льки право, але 
1 обов’язок в штересах республжи брати участь в робот! уряду47.

Наприкшщ вересия - на початку жовтня 1926 р. кандидату
ри судето-шмецъких мйпстр1в А. Щвегла узгодив з Т.Г. Масариком.
12 жовтня 1926 р. президент призначив новий уряд на чол1 з 
А. Швеглою. До громадянсько! коалщй увйшли прав! чехословаць- 
ка парти (аграрна, народна, ремюницька) 1 судето-шмецьга (агра- 
ри га християнсько-сощальна парття). Загалом коалишо шдтриму- 
вали 163 депутати'18. Шмецький. афарШ Ф. Сгана став мйпстром 
фомадських робгг, а представник християнсько-сощально! парти 
Р. Майр-Хартшг - мщютром юстицп. Також Т.Г. Масарик призна
чив упшстрами словагав - прихильниюв доктрини псмтичног «че- 
хословацько!» наци (аграрш М. Годжа став мшгстром шгал 1 народ- 
но'1 освпи 1 до 15 стчш 1927 р. керував мппсгерством з ушфжацп 
закошв 1 оргатзацн управлшня). Мшютерство з повною владою 
для управлшня Словаччиною очолив афарш Й. Каллай44.

ГСНП спочатку просто пщтримували кабщет, очжуючи повер- 
нення А. Глшки з тривало! подорож1 до Америки. 15 слчня 1927 р.
Масарик призначив представниюв ГСНП на посаду мшютра охо- 
рони здоров’я (Й. Тюо) 1 мипстра з ушфжацв закошв 1 оргатзаци 
управлшня (М. Гажж). Президент не вважав вступ представниюв 
ГСНП до уряду виршенням словацького питания, а розширенням 
сощальноТ бази коалщп30..

Словаки 1 судетсью ншщ були представлет й у кершницта пар- 
ламенту. Так, тмецький афар!Й В. 31ергут 15жовтня 1926 р. став за- 
ступником голови Палати депутаттв, а 16 фудня 1926 р. -таку ж по
саду обшняв представник ГСНП Й. Будай. Аналопчш посади у Сенат! 
поали ншецький клерикал Й. Бьохр та член ГСНП -  К. Крчмера31.

3 входженням до уряду шмщ були представлеш не тиьки у 
законодавчш влад1, але й у виконавчш. Шмецьга урядов1 парти 
представляли б1льш шж 52,2% судетських виборщв. Примирения 
з н!мцями пщтримала також бшшлсть громадян ЧСР52.

Отворения мшнацюнальног коалщй було безперечним уст- 
хом н а ц ю н а л ь н о !  полггики президента Т.Г, Масарика 1 голови уря
ду А. Шиегли. Вступ шмецьких М 1ш стр1в до уряду був вииятковим 
явищем у Центральнш Сврош, де представники меншиии вперше 
стали членами кабшету мшгетр1в5!. Чеський автор П. Штхард на- 
звав це -малим великим чудом», з чим погодився росзйський исто
рик в. 4 н р с о в ,  який в в а ж а е ,  що це був «вщхщ вщ колишшх вщно- 
син у дуа В1ДОМОШ принципу нацюнально! ншеиько-чесько! по- 
лярносп I перехщ до стльного творчого зусилля в межах функцю- 
нуючо! урядово! коалшп». Зпдно з С. Ф1рсовим, це означало подо- 
лання крайнього нацюнамзму з обох сторш 1 початок реалъно! по- 
л)тично1 практики коалпййного плюралшму54.

Ншионально-полггичне значения утворення новото коалхщй- 
ного уряду пщкреслювали й лщери ЧСР. «Вступ двох шмецьких 
партш, аграрно! I католицько!, до урядово! бкьшосп 1 лжвщащя за- 
гальнонацюнальноГ чехословацько! коалщй були безсумшвно вели- 
кою внутршшьополп-ичною под1ею 1 одночасно доказом, що чехи 1

I
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словаки мають щирий нам1р дати меншинам i на практищ те, що 
ï m  гарантуе конститущя» -  писав мшютр закордонних справ ЧСР 
Е. Бенеш55. Президент, як вш заявив в штерв’ю raeeTi «Deutsche 
Presse» 26 листопада 1926 p., оцшював вступ шмецьких MimcrpiB 
до уряду ЧСР як вдалий початок розв’язання судето-шмецького пи
тания56. Зокрема, президент вщзначив: «Принципово я з демокра
тично!' позидй' за автоном1ю, разом з природною централ1зашею, 
яку з собою приносить модерна державшсть». На питання про 
шгальну автоном1ю Масарик вщпов!в принциповою згодою. Також 
президент зауважив, що не вважае прагнення до автономи таким, 
що полггично суперечить державь «Так до цього часу не говорив 
жодний чеський полп-ик» -  пщкреслив судето-шмецький icTopHK 
Й, Брюгель, акцентуючи увагу на висловлювант президента про 
проблематику автономй'57. Водночас, в штерв’ю газет1 «Le Matin» 
18 грудня 1926 р. президент висловив думку, що «запрошення до 
урядово1 ствпращ HiMuiB в 4exiï була насамперед мотивоване фь 
нансовою i економиною необхщтстю». Також Масарик наголосив, 
що «фiнaнcoвi та npoMucAoei штереси шмецьга i чесьга е тгсно по- 
еднаш i загалом невцццльш, Ствпраця була неминучою ... », -  зро- 
бив висновок президент58.

Одним 31 свщчень чехословацько-шмецького сшвроб^ництва 
стали вибори президента республ1ки 27 травня 1927 р. На них пе- 
реобрання Т.Г. Масарика пщтримали 274 депутати i3 432. На вщмь 
ну вщ 1920 p., три чверп шмецьких депутаттв та сенатор1в пщтри
мали його. Без цього Масарик не M ir  бут и переобраний. Водночас, 
серед 104 депутата, яга не заповнили бюлетеш, були шмецьга та 
угорсьга «H e ra T H B ic T H », представники ГСНП59. Останш пояснювали 
cboï ди нереал1зовашстю Штсбурзько! угоди 1918 р.60. Такий крок 
ГСНП як урядово! napriï президента розчарував61.

Чехословацько-тмецька урядова ствпраця проявилася на
самперед y  B H y T p iu iH ift  n o A i r a u i  ЧСР. Парламентська коалщ!я 
ухвалила випдт BciM нацюнальним стльнотам закони у рпних 
сферах життя. Зокрема, 8 квггня 1927 р. ухвалено закон про тим- 
часове позбавлення виборчого права вшськових i жaндapмiв на 
перюд ïx служби. Цим актом було лжвщовано можливосп пору
тения еттчного балансу т д  час вибор1в y  нацюнально-змшаних 
районах за допомогою roAoeiB чеських службовщв цих структур.

EKOHOMi4Hi загальнодержавга заходи позитивно вплинули на 
розвиток господарства Словаччини i нацюнальних меншин. Ймець- 
KOMOBHi громадяни ЧСР отримали можливкпъ скористатися аграр- 
ною реформою. Станом на 31 грудня 1931 р. 45 808 представни- 
юв шмецько!' меншини отримали 52 565 га (7,15% роз,щлено1 зем- 
л!)62. Реформа полшшила i стабшзувала сощальне становище судето- 
шмецького села63.

У nepBHi 1927 р. в штересах тдприемщв ЧСР Bcix нацю- 
нальностей були ухвалеш закони про пьльги у сила-ri податкш при 
3AHTri пщприемств, що сприяло посиленню процесу концентрацн 
npoMHCAOBOcri та бангав та ушфжацн норм податково'1 системи64. 
Одержавлення у друпй половиш 20-х роив XX ст. 46 приватних
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за.лАзниць, переважно в Словаччиш i в твшчнш Чехп'6\ i так зва- 
на мала тарифна реформа 1928 р. значно покращила функцюну- 
вання транспорт}'*6. У Словаччиш значних результат1в було досяг- 
нуто в електрифжаци6 '. Певш усшхи у perioH İ мав процес урбань 
зацп. Поважний p ıc r  демонструвала Братислава, чисельшсть на
селения яко'1 у 1921-1930 рр. зб1льшилася з 98,9 тис. до 142,4 тис. 
OCİ6. Братислава стала четвертим найбь\ьшим mİctom ЧСР“ . У 
цей час у Словаччиш витрати ЧСР були б1\ьшими за податко- 
Bİ надходження з репону. У 1926-1929 рр. зам1сть запланованих 
3 751 222 533 крон, у регюш було витрачено 4 300 300 306 крон. 
Р1зниця - 549 077 773 крони - покривалася з податкових надхо- 
джень İ3 чеських земель61', Незважаючи на те, що оптим1зм сло- 
вацьких anTOHOMİCTİB ni дан i значно б скорегували, îx оприлюд- 
нення Т.Г. Масарик i А. Швегла вважали неможливим з огляду на 
громадську думку серед чех1В i судетських hİmhİb70.

Особисто Т.Г. Масарик найбь\ьшими досягненнями ЧСР у Сло
ваччиш вважав земельну реформу i розвиток освпи. ГЦе 29 серп- 
ня 1926 р. у своему встути на Мартинських святкуваннях президент 
ЧСР вислонив бажання, щоб Словаччина «була устшна духовно i ма- 
TepiavbHO, щоб BİpHO виконувала заповп- сво!х будител1в у цариш ре- 
лтйнш та моральнш, щоб гщно себе репрезентувала шляхетною ocbİ- 
тою i прагненням до справжнього прогресу». К/\ючовою цшшстю для 
Словаччини i b c İg î словацько! наци Масарик вважав ıx свободу в умо- 
вах ЧСР. Закликав присутшх до сшльно! дальносп на користь наци i 
держави71. Зокрема, у Bucıyn i на честь 10-î pİHHHUİ ЧСР, Т.Г. Масарик 
вщзначив велику культурну роботу з буддвництва «системи шилъно! 
осbİtи в Словаччиш, де до перевороту не було жодно! державно! сло- 
вацько! школи, Сьогодш в Словаччиш понад 4000 шюл, з них бЬчьше 
3200 ведуть викладання словацькою мовою» -  вказував Масарик72. 
Серед шщих важливих заход!в ocBİTHboî политики було запроваджен- 
ня вперше в icTopiî Словаччини восьмир1чного обов’язкового навчаи- 
ня İ3 1927/ 1928 н. р. Завдяки цим заходам осв1чешсть словагав гад- 
нялась на 10% i сягнула у 1930 р. р1вня 90%7 ’.

Одним İ3 найважливших заход!в ново! KoaAİui'i було ухвален- 
ня закону про реформу Mİcueeoro управлшня вщ 14 липня 1927 р. 
Bİh запроваджував новий адмп-пстративний гюд1л ЧСР на зеши 
(Чеська, Моравсько-Сиезька, Словацька i Шдкарпаторуеинська) i 
райони. Поряд 3İ збереженням централ1зовано1 системи управлш- 
ня, на piBHİ земель i райошв запроваджувалося самоврядування, 
що означало розширення демократичното ладу держави74. Закон 
не був реал1защею глшгавсько! концепци автономи Словаччини, 
але ддя репону мав важливе значения, Згщно закону, вперше у 
свош icTopiî Словаччина стала одшею адмтстративною одини- 
цею. У перспектива це уможливило створити İh u iİ загальносло- 
вацью шституца, змщнити усвщомлення вщмшноеп вщ чех1в, 
завершити процес перетворення в одну з европейських нацШ75.

Новий гюдЬч ЧСР на земл1 та районизалишав шмецьку меншину 
з таким вщсотком в crpyK iyp i населения адмщютративних одиниць, 
який уможливлював и представникам кориспування рщною мовою
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в органах самоврядування. Розпорядження про використання мов 
в земських i районних представнидтвах вщ 29 грудня 1928 р. забез- 
печувало у мюцевостях з високою часткою меншин фактичну мовну 
piBHonpaBHicTb. Шмецьку мову як мову звернення до установ могли 
використовувати 2 943 644 гамщв, яга жили в 107 районах ЧСР, а 
двомовний режим (чесько-шмецький) звернення -  753 220 шмшв. 
яю проживали в 34 змшаних районах76. Сприятливими залишалися 
культурно-осв1тш у*мови розвитку шмецько! меншини.

Водночас, не B e i чесько-судетсью домовленост1 були peaAi- 
зоваш. Незважаючи на представления М. Годжею в уряд1 у лис
топад! 1926 р. проекту шк1дьно1 автономп, кабшет M in ic T p iB  не 
пщтримав його, а з вщходом А. Швегли вщ пол1тично! Д 1я л ь н о о  

T i,  справу вщкла\и77. У зв’язку з цим, 14 травня 1929 р. низка 
судето-тмецьких партш, зокрема, й урядових, висловили у мемо
рандум! кабшету MiHicTpiB протест78.

Загалом, розстановка гюл1тичних сил i розвиток економь 
ки у друпй половин! 20-х рок!в створили сгтриятлив1 передумови 
для поглиблення тенденцн нащонального примирения. 28-29 ачня 
1928 р. в передмасп Праги CMixoBi вщбувся стльний зЪ а  социал
демократа ecix нацюнальних спьчьнот ЧСР, який почав перехщ вщ 
конфронтацн до ствробп-иицтва з владою79. Певне символ!чне при
мирения чеських i судето-тмецьких пщприемщв вщбулося 18 ве
ресия 1928 р. До Центрального союзу чехословацьких промисловщв 
увШшло Центральне об’еднання шмецьксй промисловосп80.

Зазнавали змш i погляди Т.Г. Масарика в нацюнальнш по- 
лпгиць Так, у жовтш 1928 р. президент визнав право нашональ- 
них сп1льнот краши на територ1альну автоном1ю, хоча воно не 
було закршлене в законодавствГ У розмов1 з редактором газети 
«Berliner Tagblatt» 29 вересия 1929 р. Масарик поставив пщ сум- 
шв навпъ те, чи можна говорити про HiMuiB чехословадько! дер- 
жави як про меншину. Президент вщзначив: «Шмщ в Чехи, це не 
е меншина, вони е занадто чисельш, занадто сильш, щоб 1х так 
визначати. Це е особлива проблема»81.

Однак подальша дшльшсть мЬкнацюнально!' коалщп вияви- 
лась неможливою у зв’язку з економ1чними суперечностями загаль- 
ночехословацьких партШ з одного боку, i скандалом навколо за- 
ступника голови ГСНП В. Туки -  з шшого. Тука представляв право- 
радикальне крило в ГСНП, яке ор1ентувалось на праворадикальш 
сили в Сврот i мало зв’язки з 1редентою в Угорщиш. 1з наближен- 
ням десято!' р1чнищ ЧСР В. Тука 1 ачня 1928 р. опублжував стат- 
тю пщ назвою «У десятий piK Мартинсько! деклараци». У нш необ- 
Грунтовано стверджувалося, що словацьга лщери, яга 30 жовтня 
1918 р. проголосили союз з чехами, у таемшй статп обмежили його 
10-р1чним перюдом, теля якого наступить правовий вакуум (при- 
пинення ди ycix попередшх угод i закошв). Вщтак, словаки повер- 
нуть свш суверештет i право переглянути свш полпгичний статус*2. 
Цим була поставлена пщ сумшв едгасть ЧСР83. Твердження про та- 
емну статтю не вщповщало дшсность Декларуючи свою пщтримку 
ще! створення спЬ\ьно1 держави з чехами 30 жовтня 1918 р., сло-
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вацьк! полггики ще не знали про подп у Праз! 28 жовтня84. Вщомо, 
що тод! на зборах Словацько! нацюнально! ради Е. Стодола при- 
пустив можливють реал1зацн автономного статусу краю т!льки че- 
рез 10 роюв, необхщних для подолання наслщюв мадяризадп85. 
Словацьга представники вщ опозицшних партш, а також словаць- 
кий нашональний демократ М. Гванка звинуватили в парламен- 
т! В. Туку в державнш зрадг46. В. Туку позбавили парламентсько- 
го !муштету й на початку 1929 р. заарештували. 5 жовтня 1929 р. 
у Братислав! було оголошено вирок суду. Головним аргументом 
звинувачення була не скандальна стаття87. В. Туку засуджено до
15 роюв позбавлення вол! за шпионство, за нам1р вщокремлен- 
ня Словаччини вщ республ!ки та орган1защю збройних загошв 
(«Родобрана») для цього. Висловлюючи протест, 8 жовтня 1929 р. 
ГСНП заявила про свш вихщ з коалщи, У раз! перемоги на вибо- 
рах, ГСНП планувала бойкотувати роботу представницьких орга- 
ш в влади усЬс р!вшв доти, поки до конституцц держави не будуть 
внесеш гаранти автономи Словаччини88.

П!с.\я втрати коалицею бъ-лшосгп у парламент!, президент прий- 
няв рииення провести нов1 парламентсьш вибори, як! вщбулись
27 жовтня 1929 р. Напередодш вибор!в Т.Г. Масарик висловив свое 
бачення парийного складу коалщшного уряду, основою якого мали 
стати чехослованью (а1рарна, сощал-демократична, нацюнально- 
сощал!схична 1 народна) I судето-шмецью «актив1стсьш» парти. 
Також президент не виключав залучення до уряду ГСНПВ9. У п!д- 
сумку, за пщтримки угрупування «Град», була сформована «широка» 
коалщ!я за участ! л!вих ! правих чехословацьких ! судето-ншецьких 
партШ (аграрна, надюиально-соща^сгична, сощал-демократична, 
нащонагьно-демократична, ремюничо-торпвельна, народна, н!- 
мецька сощал-демократична, шмецька аграрна). 7 фудня 1929 р. 
аграрш Ф. Удржал сформував уряд, що д1яв до 29 жовтня 1932 р. 
Вгам коалшйних партш контролювали 206 м!сць у Палат! деттута- 
Т 1в. Представник шмецьких сощал-демокра-пв (здобули 6,9% голос!в 
виборщв) А. Чех отримав посаду мтостра сощального забезпечен- 
ня. Н!медьк! аграрй та 1хш нов! союзники з «Шмецького роб!тничо- 
го ! економ1чного об’еднання» А. Роще (5,4% голоав), залишилися в 
уряд!, представлен! м!н!стром охорони здоров’я Ф. Сп!ною, Отже, в 
модиф!кова.ному вигляд!! надалд продовжилася «позитивна держав- 
ницька д!яльн!сть ншецьких пол!тичних парт!й» в умовах чехосло- 
вацько! парламентсько! модемчс'. Н!мецьк! християнсьга соц!ал!сти 
(4,7% гоюст) не були запрошеш до уряду, але не стали на «негати- 
В1сгсью» позицп. Загалом, !з 66 судето-шмецьких депута-пв, 55 -  на
лежали до «активкггських» партШ9!".

Т.Г, Масарик призначив до уряду також мт!стр!в словак!в - 
прихилъниюв доктрини «чехословацько!» полггично! нацп. Так, 
мшштром шк1л ! народно! осв!ти став 1. Дерер (соц!ал-демократ), 
мшштром внутрияшх справ Ю. Славж (аграр!й)92.

Шд час формування каалщп, за тщ!ативою прем’ера 
Ф. Удржала, жодн! переговори з ГСНП, що втратила на виборах 
третину голоств, не велись. Остання стала опозицдйною. На дум-
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ку украшського юторика I. Боровця, розб1жнос'п в стратепчних 
ц1лях центрально! влади Чехословаччини та ГСНП «були наспль- 
ки глибога i  пол1тично H C K p a a i, що довготривала i конструктивна 
взаемод1я виявилася нереальною справою»93. Прюритетшсть для 
ГСНП нашональних питань, за умов неч1ткого формування кои- 
цепцп полп-ично! «чехословацько!» наци, запрограмували конф- 
aİkthİ ситуацп у чесько-словацьких вщносинах. Зауважимо не- 
однозначшсть сощально! бази «широко! коалщп» за нащонально- 
регюнальним зр1зом результатсв вибор1в 1929 р. Так, незважаю- 
чи на зниження у 1925-1929 рр. впливу словацьких автономкт1в 
з 51% до 44%см, без ГСНП коал1щя не мала пщтримки öİAbiuocri 
виборщв власне серед словагав. Загалом, 1929 р. за прореспубль 
каисьга парти проголосувало 73% 4 ex İB  (у 1925 р. -  69%), 71% су- 
детських hİmuİb (1925 р. -  69%), 45% словагав (у 1925 р. -  34%).

Т.Г. Масарик оптим1стично ощнював стан иацюна\ьних вщ- 
носин у ЧСР. Президент був переконаний, що поступово вдасться 
створити чехословацький тип врегулюваиня нашонально! пробле
ми95. «Нацюнальний мир, релтйна толерантшсть, екоиом1чна гар- 
mohİh е передумовою иашого ycnixv» -  стверджував Т.Г. Масарик в 
однш з промов у Лученщ (Словаччина) 13 вересия 1930 р.%.

Отже, в нащональнш полптац президент Чехословаччини Т.Г. Ма
сарик виходив İ3 демократичних принцитв. Розв’язання нацюиаль- 
них проблем у ЧСР b İh  вбачав у иалагоджент урядового сгпвробггни- 
цтва нацюнальних сшльнот з метою розбудови демократично!' дер- 
жави, наданш îx представникам равних громадянських прав, сво
боди нацтнально-культурного розвитку, забезпеченга економгшо- 
го добробуту. Ця програма, завдяки президентсьюй наполегливос- 
Tİ, систематичшй полппчнш дшльносп стало дшснютю у другш по- 
ловиш 1920-х рр. Безперечною гсторичиою заслутою Т.Г. Масарика 
було те, що b İh  дов1в можлив1сть иормал1зацц чесько-словацьких i 

чесько-судето-шмецьких вщносин на o c h o b İ  лояльио! ствпращ в бу- 
Д1вництв1 c n k b H O î демократично! держави. Водночас, 1гнорування 
державно-правових 3aco6İB нацюнальиого примирения робило че- 
хословацьку етнополггичну модель вразливою вщ економмно! ста- 
6İAbHOCTİ, що гадтверджують пода 1930-х рр.
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Olexandr Kravchuk

THE NATIONAL POLICY BY THE PRESIDENT OF CHEKHOSLOVAKIA 
T.G. MASARIK IN  THE SECOND HALF OF 1920th

In the article the author discussed the national policy o f  the president o f  
Czechoslovakian Republic T.G. Masaryk in regard to Slovaks and Sudeten 
Germans in the second part o f  1920-s, it ’s main aspects and results, spe
cifically the forms o f  the Czech-Slovak-German government coalition.

Key words: Czechoslovakian Republic, T.G. Masaryk, national po li
cy, Slovaks, Sudeten Germans.

Александр Кравчук

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
Т. Г. МАСАРИКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг.

В статъе отражена националъная политика президента 
Чехословацкой республики Т.Г. Масарика относителъно слова- 
ков и судетских немцев во второй половине 1920-х гг., ее главнъсе 
направления и результатьс, в частности, образование чешско- 
словацко-немецкой правителъственной коалиции.

Ключевме слова: Чехословацкаяреспублика, Т.Г. Масарик, на- 
ционалъная политика, словаки, судетские немцъс.
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АндрШ Слесаренко
(П вне)

МАРСЕЛЬ СТРИКО ТА КОШИЦЬКЕ АНДЕГРАУНДНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ У СЛОВАЧЧИН1

У cmammi аналЬуеться життевий та творчий ишях словацъко- 
го фиюсофа i митця Марселя Стрико, ждера кошицького культурно- 
го андеграунду. Визначено, що вир/ишльним способом на становлен- 
ня ocoôucmocmi Стрико вплинули nodiî •Празьког весни» та подаль- 
ша окупащя Чехословаччини 1 968 р. Молодий митецъ брав активну 
участь y eudanni самвидавничого з&рника •Тринадцята кшнатш (1-TV, 
1978-1980 pp.). Стрико став спшзасновником музичнт гругш «Lesni 
spevaci», гизниие -  «The Л'асе*. Наголошуетъся, що у полхкультурнаму 
Кошице розвинулася. ceoepidua релтйно-мютична моделъ андеграун
ду. [Назначено, що кошицьт незалежт митц1 тдтримувсиш зе ’язки з  
мистецькими колажи нонконформктськоУ культури Праги.

Проаншизовано фиюсофськл твори Стрико. У царит фъчософа 
Стрико розг.пядав такг теми, як субстанцШт основи буття, ре- 
лт я у сучасному ceimi, егоцентризм, егоСзм суспшьний ma mduei- 
дуальний тощо. Також еисвгтлено сустльно-пол1тичну д1ялъшстъ 
Стрико наприкмщ 1980-х -  на початку 1990-xpoKie. Митецъ став 
одним is симво.тв «шжной революцп у Словаччиш 1989 р.

KJum oei слова: Марселъ Стрико, андеСраунд, фиюсофпя, Кошице, 
Словаччина.

До когорти знакових постатей словацько! культури друго! 
половини XX ст. «алежить Марсель Стрико (словацькою -  Marcel 
Strÿko, 22 червня Д955 р., Зборов -  З.грудня 1994 p., Кошице) -  фь 
лософ, митець, поет, дисидент î пЪлтж. 3 його iM’HM пов’язаш ви- 
никнення та розвиток схщнословацького культурного андеграунду 
з центром y MicTi Кошице. На млжнародшй конферешш очкьнишв 
парламештв посткомушстичних держав «Шлях без пут» у 2009 р. 
президент Чесько! Республжи Вацлав Гавел назвав îm ’h Стрико се- 
ред тих «непомггних робгснишв опозишЬ, яю вибороли свободу.

Життевий та творчий шлях М. Стрико е предметом дослщжен- 
ня насамперед сучасних словацьких та чеських icTopuraB, фкосо- 
ф1в, AiTepaTopie та мистецтвознавшв (Р. Копсова, Р. Десняк, Я. Дец, 
М. Вондражка, П. Яшекта ш.)!. Кошицькому андеграунду присвяче- 
на сер!я з документального cepiaAy Чеського телебачення «Феномен 
андеграунд. пщ назвою «Дикий схзд -  як i чим жив андеграунд що- 
найдам вцх столищ?» (режисер Бржетюлав Рихлж, 2014 р.)2.

Метою пу6д1кадй' е ознайомлення з основними в1хами д1- 
яльносп М. Стрико, невщомо? у вп-чизнянш славгстиш поста-п. 
При niдготовЦ! статп використано пращ М. Стрико, публжацп 
про нього та щтернет-матер1али.

Народився М. Стрико y 36opoBi в райош Бардейов. Його бать- 
ками були колиш нш в1йськ0вий iMpix Стрико та вчителька Божена 
Стрикова. Родина переселилася у Кошице, у друге за юлькзстю 
жител!в Micro Словаччини, де Марсель вцдадував середню школу.
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Виргшальним способом на становлення особистост! Стрико, 
як i його ровеснишв, вплинули подп «Празько! весни» та подальшсм 
окупаци Чехословаччини 1968 g. У Кошице радянськ1 окупацшш 
вояки вбили к1лькох громадян. Иого приятель Epix Грох згадував, 
що коли тринадцятилггшй Стрико у вересн1 прийшов до школи з 
чехословадьким триколором на грудях, то на знак протесту про- 
ти окупацп вш знищив тдручник росдйсько! мови та вщмовив- 
ся ц вивчати. Шсля закшчення середньо! школи Стрико перебу- 
вав на вшськовш служби Через невиконання наказш був ro c n iT a -  
мзований до шпиталю i дочасно повернувся до цивьльного жит- 
тя. Пот1м вш працював техшчним працтннком Чехословацького 
телебачення в Кошице та робггником на зал1знищ.

Молодий митець займався самоосвггою. У 1977 р. Стрико вдало- 
ся вщвщати Франщю як художнику-аматору, зокрема Micro Вшцента 
ван Гога Арл1. ГПсля повернення з Францй Стрико почав видавати у 
самвидаЕп cboi nepmi тексти. Брав активну участь у створенш та ,ви- 
данш самвидавничого зб1рника «Тринадцята имната» (Trinasta kom- 
nataj (I-IV, 1978-1980 pp.), який виходив накладом 30 примпрникш3.

У одному з перших текспв «Ми i сусп1льство» 1978 p., який 
можна назвати машфестом кошицького андеграунду, Стрико, 
роздумуючи над тим, чому молод1 люди, прагненням яких е лише 
життя «поза» офщшним сустльним устроем i яга програмово не 
прагнуть робити св1т кращим, не можуть оминути penpecift та пе- 
реслщувань з боку K0MyHicTH4H0ro режиму, зазначав, що анде- 
граундна дисидентська екзистенцш е сильшшою, шж класична 
революцшна д1яльнють, i сустльство нездатне (< ви pi шит и н» за 
допомогою пропаганди, а лише терором4.

Цього ж року Стрико став ствзасновником музично! гру
пи «Lesni spevaci», яку творили Йозеф Фурман, Славо Слгелшк, 
Ян Пршнер («Пра»), Ондрей Юрш, Ярослав Толд1, М1лан Мадяр i 
поет 1ван Юрчишин. ГПзшше приедналися поет E p iK  Грох i пере- 
кладач Костянтин Фечурка («Серпй»). Група тпроггпзувала, i"i му- 
зичними 1нструмептами були p i3 H i предмети, що видавали зву- 
ки. Дозволялося грати кожному, хто був присутшм i мав бажан- 
ня грати. Згодом назва музично'1 групи змшилася на «The Nace». 
Фъчософш групи ор1ентувалася на китайську даоштську концеп- 
щю «невтручання» до CBiTy. Музика була для них своерщною здат- 
шстю природи, «що йде до духу». Прагнучи справжньо! автентич
ност!, учасники групи не записували c b o i мело/и! на тивку. Ось 
зразки творчосп музикантш «The Nace», рядки написаш Стрико:

Pod plotom sedi tucny muz 
Kedy ze zacne pracovat; uz 
vecfsa uz konecne vzmuz 
ten hnusny rum nepi uz 
v spolocnosti uplatnisa uz 
a s pracovnym kolektivom sa zdruz 

***
Somnamol

Somnamolista
Nerad pocuvamo polnoci Franca Liszta
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со to tam daktodristâ 
ci ancikrista 
si jak ateista
smrt' sa stâle na teba chystâ5

До peni, кошицький музикант Йозеф Фурман був присутшм 
на пам’ятному концерт легенд чеського андеграунду Святоплука 
Карасека i Карла Соукупа («Чар/и») i оприлюдненю тексту 1вана 
Мартша îpoyca («Магора») «Повщомлення про трете чеське музич- 
не в!дродження» {«Zprâva o tretim ceskem hudebnim obrozenı»), що 
вщбулося 13 грудня 1975 р. у Пржештщях. Фурман ознайомив з 
програмним документом чеського андеграунду своТх друз1в.

Кошицький андеграунд оргагазовувався за принципом модер- 
них авангардних миетецьких pyxiB , створюючи власне коло пощнр- 
вувачш. За вщсутносп i небажання конструювати певну «полггичну» 
програму, митц1 зосереджувалися на прагненга дистанщювання вщ 
мейнстр1мово1 культури та сощалктичного суспкьства, в1руючи, за 
словами Стрико, у «надприродну силу мистецтва». У тексп про мистец- 
тво «На крилах мовчання», який Стрико написав разом з Е. Грохом, 
питания «навццо жити» Стрико переносить до сфери мистеххгва: 
«якщо не знаемо нашщо живемо, не можемо знати навицо norpiÖHe 
миегецгво». Мистецтво, вважали Стрико i Грох, не е метою життя, а 
також ргччю в co6i, а е шетрументом самотворення (людини).

Окрш чAeHİB групи «The Nace», до кошицького андеграундно- 
го середовища входили художник Петер Калмус, поетеса Зузана 
Кузмова, фотограф Павол MİHb, а також Йозеф Сокол, Юрай 
Руснак, MipocAaB Бакош, 1гор Пбод, 1ван Шсак, Штефан Кв1ч, 
Мь\а Стръка та İh . Загалом кошицьке андеграундне середовище 
об’еднувало 30-50 активних учасниюв.

У пол1культурному Кошице, де були присутш сильш угор- 
сьга, ромськ!, русинсько-украшсью культурш впливи, розвинула- 
ся своерщна модель андеграунду, яку можна назвати релтйно- 
мктичною. На c b o ix  з5браннях митщ розглядали, дискухували на 
ф1лософськ1, релтйш  та музичш теми, займалися метидащею. 
Щкавили îx як християнство, так i схщш релтйно-фшзсофсью 
доктрини: йога, дзен-буддизм, китайська ф1\ософш, хасидизм 
тощо. Стрико разом з Toaaİ переклали тексти культово\' рок-опери 
«Icyc Христос Cynep3İpKa» i текст буддШсьщл школи Чиста земля6.

Своî ф1лософсью твори Стрико видавав самоспйно маши- 
нописом накладом 8-10 примгрншав, деяю з них передруковува- 
дися у р1зних самвидавничих зб1рниках. У самвидав1 b İh  також 
оприлюднював свою поезио та есе на cycn İAbH İ та мистецью теми.

Учасники групи «The Nace» перебували пщ перманентним 
контролем з боку Державно! Везпеки. У 1980-х роках İ3 Стрико 
проводили 282 затримання, допити, слщч! дШ Це своерщний че- 
хословацький рекорд, навпъ словацьга «noAİTH4Hİ» дисиденти за- 
знавали меншо! «турботи» з боку влади. У 1984 р. Держбезпека у 
межах «проблематики вкьноГ молодЬ вщкрила справу пад назвою 
«Комуна* на Стрико, яку провадила до юнця кнування комуше- 
тичного режиму7. Комушстична таемна полвдя розглядала музику
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«The Nace» як таку, що немае шчого спкьного 3i сощал!стичною му- 
зичною культурою. У зведеннях сгнвробгшиюв Держбезпеки наго- 
лошувалося, що музика i тексти «The Nace» е под1бними до чесько! 
андеграундно! групи «The Plastic People of the Universe», вони е дво- 
значними, такими, що паплюжать провщних дшчш Mi:>KHapoflHO- 
го po6iTHH4oro i комушстичного pyxie. Стрико згщно з даними до- 
кументами «визначною M ip o io  вплинув на створення у Кошице не- 
формально! BiAbHoi молод1, що ор1ентуеться на прозахщне занепад- 
нидтво, сощальний та музичний стиль, тзв. андеграунд»8.

3 початку 1980-х рогав, кошицьга автори та митщ пщтриму- 
вали зв’язки з мистецькими колами нонконформютсько! культу- 
ри Праги. Зокрема, брали участь у нелегальних домашшх науко- 
вих семшарах пщ кер1вництвом Мъ\ана Балабана, Егона Бонди 
i М1лана Маховца. У березт 1984 р. Стрико представив у Праз1 
свою доповщь на тему: «3 чим до нас сьогодш може звернутися 
АврелШ Августин?» У контексп тоталптарно!' влади TOfli згадав ак- 
туальну думку Августина, що «держава не е справедливою, якщо 
вона виникла 3i зло! вол1... зло «нормал5зацй» (назва полтиного 
режиму, що кнував у Чехословаччиш у 1969-1989 pp., теля  при- 
душення Празько'1 весни 1968 р. -  A.C.) е можливим лише тому, 
що люди були апатичними, байдужими, наляканими - i x  неучасть 
{неучасть «ix» добра) сприяла утвердженню зла в державЬ.

Також Стрико комушкував з представниками Ком1тету за- 
хисту незаконно переслщуваних, вщомими дисидентами Петером 
Улом та Вацлавом Гавелом. Мав зустр^ч i з празьким apxicrinc- 
копом, кардиналом Франтпиеком Томашеком. Члени групи «The 
Nace» мали зв’язки з нонконформктеькою Джазовою секшею 
Союзу музикантш ЧСР з Праги. Група надрукувала у ix Бюлетеш 
сучаснох музики 1980 р. текст про свою музику.

Полемгзуючи з «гуру» чеського андеГраунду Егоном Бонди, 
Стрико своерщно коментував його знаменитий роман «1нвал1дж 
брати i сестри»: «Цей роман е катехлзисом чехословацького ан
деГраунду. Якщо у США чи Захщнш €врот андеграунд -  це та- 
кий coöi лимонадний нашй... Там андеграунд набув форми певно! 
штелектуально-артистично! дев1ацп з привабливим i приемним об- 
сягом. У нас же (у Чехословаччиш -  A.C.) андеграунд -  це т д т л -  
ля з yciMa його реальними атрибутами: ненавистю сусщзв до дива- 
шв, що не бажали брати участь у безглуздш i недолугш, проте без- 
6oAicHifl куль'1'vpi ютебл1шменту. I ця ненависть дал1 поглиблювала- 
ся офщшною пропагандою, що пщготувала придатну атмосферу 
для морального i юридичного засудження шдтльного мистецтва 
«нормал1зованим» суспкьством. Фь\ософським стовпом андеГраун
ду була теза, що вщ муситьсам для себе створити культуру, щлком 
незалежну вщ офщшно1. Йшлося про самодостатшсть у духовшй 
царшн i зв]льнення вщ пропозицш тотал1тарно1 надбудови»4.

Перу Стрико належать TaKi основи! твори:
• Ми i cycniAbCTBO // Тринадцята: шмната. I. -  Кошице : 

Самвидав, 1978.
• 1манентною складовою нашо| философи е ... Егоцентризм - 

e ro i3 M  // Тринадцята гамната. II. -  Кошице : Самвидав, 1979.
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• Про неюнування маси. ГГятий po3M ip / / Тринадцята кзмна- 
та. III. -  Кошице : Самвидав, 1980.

• Свобода чи дангасть? / / Тринадцята шмната. IV. -  Кошице : 
Самвидав, 1980.

• Музика та «The Nace». -  Кошице : Самвидав, 1980.
• Поема про перспективу людства. -  Рукопис, 1982.
• Нарие проблеми причинносп без субстанцп. -  Кошице : 

Самвидав, 1983.
• 3 чим до нас сьогодт може звернутися АврелШ Августин? -  

Кошице : Самвидав, 1984.
• Мгж смертю та брехнею. -  Кошице : Видавництво Т1мотей,

1996. (видавець EpiK Грох посмертно опубл1кував цисть есе).
• За власне життя. -  Кошице : Фонд Славом1ра Страчара, 1996.

(з1брання есе, статей i спогад1в)10.
У цариш философи Стрико розглядав таю теми, як субстан- 

цшш основи буття, рел!пя у сучасному е в т , егоцентризм, его- 
1зм суспь\ьний та шдивщуальний тощо. Стрико належав до тих 
християн-католиюв, яга не боялися обм1рковувати, змшювати чи 
корихувати сво1 власю переконання. Проте ix зусилля самореф- 
лекси не були причиною переходу до релятив!зму чи югшзму. У 
текст!, що був написаний гад враженням паломництва до святих 
м!сць у Левоч1 (липень 1986 p ., 250 тисяч прочан), Стрико гово- 
рив: «Хода як протест е без ipom i новим внеском нашого схщно- 
го сусп1льства до скарбнищ св1тово1 peAiriflHocTi. Новим е те, що 
багато нев1руючих знову прагнуть християнства, хода вщобрази- 
ла прагнення людини до справедливост!». У есе «М1ж смертю та 
брехнею» фьлософ орипнально 1нтерпретував вщповздь на типове 
запитания щодо безвихщно! ситуаци, в якш в К1нщ життя опиня- 
еться кожна в!руюча людина (брехня) i атехет (смерть).

28 листопада 1987 р. Стрико взяв участь у Праз1 у другому 
форум! правозахисного об’еднання «Харти-77», який мав на ме-п 
пожвавлення комунжацн м1ж ц пщписантами у зв’язку з демар- 
шем молодшого покол!ння хартиепв, очолюваних Фран-пшеком 
Стареком ЧунасоМ.

У серпт 1988 р. у господ! «У дванадояти апостол!в» у Кошице 
Стрико разом з К. Фечуркою, Е. Грохом, Я. Плацаком i А. Станковичем 
заенував л!тературний «сх1днословацько-празький альянс», який мав 
видати зб1рник «Притишена кл!ка» («Ztichla klika»). Перший номер 
цього зйрника мав вийти у 1989 p., проте листопадов1 подЦ BinrepMi- 
нували подцо на 1990 р. Вщ червня 1988 р. до весни 1989 р. Стрико у 
ателье художника Юрая Бартуша читав цикл лекцШ з антично! фко- 4
софи. Серед ix слухач1в були здебкьшого молода люди, «HOBi обличчя».

Наприюнщ 1989 р. Стрико спьльно 3i Славом1ром Страчарем,
Яном Беерем, Штевом Лазор1шаком, Мартшом Гвоздшем та iH- 
шими актив1стами в ателье Збинека Прокопа заенував за празь- 
ким зразком «Громадянський форум у Кошице» -  единий у 
Словаччит. Це в черговий раз засвщчило пол1Тичну близгасть та 
ор1ентацЬо нонконформ1сгпв схщно! Словаччини до Прага та де- 
яке дистанщювання вщ Братислави. На початку свое! полггично!
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кар’ери Стрико висловлювався критично щодо словацького рево- 
люцшного об’еднання «Громадсьгасть проти насилля» та нащона- 
a İc t h 4 h o î  политики. Поряд з братиславськими активй;тами -  Яном 
Будаем, актором Мьланом Княжаком, соцюлогом Федором Галом, 
дисидентом Яном Чарно1урським -  Марсель Стрико став симво- 
лом «шжноЬ революцп у Словаччиш.

У 1990 р. Стрико став як сгавзасновник Громадянського фо- 
руму у Кошице кооптованим депутатом Словацько'1 Нацюнально!' 
Ради i заступником голови Словацько'1 ради «Громадськоеп проти 
насилля». На перших постреволюцшних виборах мандат депута
та СНР пщтвердив i працював у k o m İt c t İ оборони та безпеки пар- 
ламенту. Виразно виступав проти швдлу Чехословаччини, вима- 
гаючи проведения з цього приводу всенародного референдуму.

На парламентських виборах 1992 р. Стрико був висунутий кан- 
дидатом вщ Громадянсько-демократично!' унп, в ягай був членом ке- 
p İB H H iiTB a . Проте до парламенту його не обрали. Дал! працював за- 
слупником торговелъно! ффми. У 1993 р. з причин несприйняття ре- 
алш i наслщгав «гажно?» революцп впав у глибоку депрес1ю. У 1994 р. 
написав свою останню лгсературну роботу, присвячену антисем1тиз- 
му. Помер у своему будинку у Кошице мЪк 3-5 грудня 1994 р.п.

Пщсумовуючи, зауважимо, що у 2012 р. Стрико отримав по- 
смертно словацьку громадянську прем1ю «Б1ла ворона» за ваго- 
мий внесок у розбудову вмьного демократичного суспь\ьства. 
Ф1лософ MapTİH Ш1мечка, який передав прем1ю c h h o b İ  Стрико -  
M apTİHy, охарактеризував андеГраундного лауреата у дус1 теолог» 
святото Августина Блаженного як справедливото в1руючого, який 
як староста Божо1 громади стежить за громадою земною.
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A ndriy  Slesarenko

MARSEILLE STRYKO AND KOSHICE UNDERGROUND 
ENVIRONMENT IN  SLOVAKIA

The life and career path o f a Slovak philosopher and artist, Marseille 
Stryko, the leader o f  Kosice underground, is being analyzed in this ar
ticle. It is defined that the subsequent occupation o f  Czechoslovakia 
1968 and the events o f the •Prague springs had a decisive influence 
on Stryko's personality. Young artist took part in samizdad publication 
o f  •The Thirteenth Room» digest (I-IV, 1978-1980). Stryko became a co
founder o f a music band <Lesni spevaci», later called «The Nace*.

It ;s emphasized that a peculiar religious and mystical model o f  un
derground had developed in Kosice. Kosice independent artists kept 
connections with artistic circles o f non-conformist Prague culture.

Philosophical works o f Stryko are also analyzed in this article. In 
the sphere o f  philosophy, Stryko examined such subjects as substantial 
basis o f being, religion in modem world, egocentrism, social and indi- 
vidua, selfishness and others. Stryko’s social and political activities in 
late 1980s -  early 1990s are as well reviewed in this work. The artist 
became one o f the symbols o f •tender» revolution in Slovakia in 1989.

Key words: Marseille Stryko, philosophy, underground, Kosice, 
Slovakia.

Андрей Слесаренко

МАРСЕЛЬ CTPMKO И  КОЩИЦКОЕ АНДЕГРАУНДНОЕ 
СООБЩЕСТВО В СЛОВАКИЯ

В статпье анализируется жизненъсй и творческий путь словац- 
кого <рилософа и художника Марселя Стрьжо, лидера кошицкого 
культурного андеграунда. Определено, что решительнъш способом 
на становление личности Стрьжо повлияли собъипия •Пражской вес- 
Hbi» и последующая оккупация Чехословакии 1968 г. Молодой худож
ник принимал активное участие в издании самиздатовского сбор
ника ‘Тринадцятая комната» (I -  IV, 1978 -  1980 гг.). Стръжо стол 
одним из основателей музъжальной группъс »Lesni spevacU, позже -  
•The Nace>. Подчеркивается, что в полизтническом Коишце образо- 
валась своеобразная религиозно-мистическая модель андеграунда. 
Определено, что кошицкие незаеисимь1е художника поддерживаш 
связи с деятелями нонконформистской культури Праги.

Проанализированъс философские работъ1 Стръжо. В области 
философии Стрьжо рассматривал такие темьь, как субстанци- 
онньи' оснавш. бъипия, религия в современном мире, егоцентризм, 
егоизм общественнъш и индивидуалънъш и пр. Также показа
на общественно-политическая деятельностъ Стръжо в конце 
1980-х -  в начале 1990-х годов. Художник стал одним из символов 
•нежной• революции в Словакии 1989 г.

Ключевме слова; Марселъ Стрьжо, философия, андеграунд, 
Коишце, Словакия.
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Отримтю: 20.10.2016.
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