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The paper explores the traditional activities and craft specialization of 
the Greeks-citizens of the Crimea in late 19th – first half of the 20th century. 

The topic is relevant not only to understand the ethnic and cultural cha-
racteristics of this community and the strategies for survival of small com-
pact ethnic groups, but also to clarify a number of issues related to the ethnic 
history of Crimea, including the fact of deportation on the national basis of 
the Greeks from Crimea Peninsula in 1944.

The main sources of research were the materials of the First All-Russian 
Population Census and documents of the Central State Archive of the Au-
tonomous Republic of Crimea. At the end of the 19th century on the Crimea 
peninsula as a whole, a new community of Greeks was formed, which num-
bered around 20,000 people. The Greeks were settled mainly in the southern 
and mountainous parts of the peninsula, almost 60 % of them – in the cities. 
The group was extremely motley, formed as a result of numerous migra-
tions. More than half Greek-speaking Crimean Greeks (53 %) were foreign 
labor migrants. The review of the main occupations and the specialty of 
handicrafts by the Greek-city residents of the Crimea shows that in 
1897 more than 53 % of them were engaged in the service sector (including 
29 % – directly in commerce), 23 % were engaged in crafts and trade. After 
the change of the state system in the 1920th the Greeks, in spite of the de-
crease in the number and general population impoverishment because of 
wars, migrations, famine, continued to engage in their traditional crafts and 
worked in the service sector. During the NEP period, they opened many 
bakeries, workshops, restaurants, and engaged in petty trade, but already in 
1929th, due to this, many of them were struck by rights and deprived of 
work, moreover were expelled. 
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In connection with industrialization and collectivization, the majority of 
Greeks were forced to enter collective farms in order to survive in the condi-
tions of unemployment and the policy pursued by the Soviet authorities, to 
establish industrial cooperatives or to replenish the ranks of the workers of 
state enterprises. With the beginning of Hitler’s occupation, the Greeks 
showed loyalty to the Soviet government, rendered assistance to the partisans 
and underground men, and directly participated in the resistance movement. 
In a war-torn economy and a policy that the Germans carried out in the occu-
pied territories, when the private initiative was once again resolved, the 
Greeks only returned to those practices that traditionally fed their families – 
to crafts trade and, to work in the service sector. Thus, the foreign-supported 
Greeks were involved in trade and service sectors more. The analysis of the 
number of Greek people on the eve of the Second World War and its participa-
tion in the artisan industry and trade shows that they were not so significant as 
to make significant influence on the development of the economy in the occu-
pied territories. Proceeding from all the above, we come to the conclusion that 
L. Beria’s version regarding to the reason which he had brought as the justi-
fication of the deportation of the Greeks from the Crimea is obviously false.

keywords: Crimea, Greeks, artisans, deportation
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Професійний Профіль та основні заняття
греків-містян криму

наПрикінці ХіХ – у Першій Половині ХХ ст.

Наприкінці ХІХ ст. на півострові в цілому сформувалася нова 
спільнота греків, яка нараховувала близько 20000 осіб. У зв’язку 
з тим, що в період Другої світової війни ці греки, так само як вір-
мени, болгари, кримські татари та німці, були піддані насиль-
ницькому виселенню як “вороги народу”, тривалий час дослі-
дження їхньої історії та культури не заохочувалося. Лише в 
останні два десятиліття з’явилися публікації М. Абдуллаєвої [Аб-
дуллаєва 2000; Абдуллаєва 2001], М. Араджионі [Араджионі 
2005], Н. Биковської [Быковская 1993; Быковская, Санжаровец 
2001], Ю. Іванової [Івановa 2004], І. Мосхурі [Мосхури 2005], 
Ф. Янніци [Янници 2005] та інших [Греки в истории Крыма… 
2000; Доненко 2005; Шевцова 2004], які висвітлюють деякі пи-
тання історії та культури грецької громади Криму нового та но-
вітнього часів.
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Водночас у науковій літературі практично не висвітлене пи-
тання традиційних занять та ремісничої спеціалізації цієї спіль-
ноти греків. Хоча досліджувана тема є надзвичайно актуальною 
для розуміння етнокультурних особливостей спільноти і з’ясу-
вання низки питань, пов’язаних з етнічною історією греків у 
Криму, зокрема причин їхньої депортації з Криму в 1944 р. Адже 
в доповідній записці Л. Берії Й. Сталіну від 29 травня 1944 р., 
яка містила докази необхідності виселення за національною 
ознакою всіх вірмен, болгар та греків як “пособників фашистів” 
та колабораціоністів, грекам ставилося в провину те, що “значна 
частина… особливо в приморських містах, із приходом окупан-
тів зайнялася торгівлею та дрібною промисловістю. Німецька 
влада сприяла грекам у торгівлі, транспортуванні товарів тощо” 
[Депортовані кримські татари… 2004, 139–140]. Тому метою цієї 
статті є визначення основних занять та професійної спеціалізації 
греків-містян Криму наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. 
Це дасть змогу зрозуміти, чи були заняття під час окупації, які 
інкримінуються грекам, їхнім основним джерелом існування в 
мирний час – у період Російської імперії та за радянської влади – 
і наскільки об’єктивними є висунуті звинувачення, унаслідок 
яких десятки тисяч осіб були позбавлені батьківщини та волі.

Для цього дослідження ми використали матеріали Першого 
загального перепису населення Російської імперії 1897 р., а та-
кож документи Державного архіву при РМ АРК (далі ДААРК). 
Слід відзначити певну умовність даних, які наводяться в Першо-
му переписі населення. Адже в ньому етнодиференційним прин-
ципом було не самоусвідомлення, а рідна мова. Тому тюркомовні 
греки були враховані як “татари” або “турки”, а грекомовні євреї 
були записані “греками” [Этническая история Крыма… 2007, 
2–4]. А проте аналіз даних за конфесійним складом населення 
переконує нас у тому, що погрішність в абсолютних числах буде 
незначною і вона не заважає бачити загальні тенденції, тож її 
можна не брати до уваги.

Наведемо найзагальніші характеристики групи греків Криму, 
яку досліджуємо. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. греки були 
розселені в основному в південній та гірській частинах півостро-
ва (мал. 1). Група була надзвичайно строкатою, сформованою 
внаслідок численних міграцій із:
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– нащадків колишніх середньовічних греків Криму; “ма-
ріупольських греків”, які повернулися з Приазов’я, в основному 
це були купці, підприємці та ремісники;

– вихідців із грецьких островів Егейського та Іонічного морів, 
а також Північної Греції (їх називали по-різному: “архіпелазці”, 
“албанці”, “арнаути”, “балаклавські греки”); як правило, вони 
були військовими, чиновниками, землевласниками, рибалками, 
займалися дрібною торгівлею;

– переселенців із території сучасної Західної Туреччини та 
Болгарії (греків-“фракіотів”), які в основному були землеробами, 
садівниками та ремісниками;

– греків-“понтійців”, які мігрували до Криму з південного 
узбережжя Чорного моря (північні та східні райони сучасної Ту-
реччини). Наприкінці ХІХ ст. це була найчисленніша група серед 
греків Криму; вони займалися сільським господарством, ремес-
лом та торгівлею.

Чисельність греків Криму згідно з переписом 1897 р. станови-
ла 17114 осіб, причому греки-містяни – близько 57 % (9831 осо-
ба) від загальної кількості [Этническая история Крыма... 2007, 
2–3]. Розподіл грецького населення за містами Криму був таким: 

Мал. 1. Карта-схема поселень греків у Криму
наприкінці XIХ – на початку ХХ ст.

(автор – Маргарита Араджионі, дизайн – Маргарита Козлова)
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Керч – 1764 особи, Севастополь – 1553 особи, Феодосія – 1280 осіб, 
Ялта – 1193 особи, Євпаторія – 919 осіб, Сімферополь – 847 осіб, 
Старий Крим – 811 осіб, Балаклава – 624 особи, Бахчисарай – 
498 осіб, Єнікале – 175 осіб, Карасубазар – 163 особи, Перекоп – 
3 особи [Этническая история Крыма... 2007, 2–3].

Греки відзначилися високою міграційною активністю. Більш 
ніж половина грекомовних греків Криму були іноземними підда-
ними – 53 %, причому підданство Греції мали 1274 особи (84 % 
від цієї кількості – містяни), а близько 8000 осіб мали турецьке 
підданство (міські та сільські мешканці). На 1000 чоловіків при-
падало всього 700 жінок (нижчі показники лише в турків, поля-
ків та молдован), що також свідчить про велику кількість 
мігрантів-заробітчан, які з кінця ХІХ ст. почали масово прибува-
ти до Криму у зв’язку з активізацією тут розвитку промисловості 
та рекреаційної галузі. Основні заняття греків наведені в таблиці 
[Первая всеобщая перепись населения… 1904, 192–197]:

групи занять

За губернією У містах
Самостій-

но
Члени 
родин

Само-
стійно

Члени 
родин

Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж.
Адміністрація, суд і 
поліція 46 – 11 61 35 – 7 48
Громадська та станова 
служба 18 – 11 29 11 – 7 20
Приватна та юридична 
діяльність 6 1 4 5 6 1 4 5
Збройні сили 97 – 2 12 93 – 2 10
Богослужіння право-
славного віросповіда-
ння 34 2 11 41 28 2 5 20
Особи при церквах, 
клірики та ін. 7 – 9 10 3 – 9 8
Навчальна та виховна 
діяльність 35 24 12 25 25 18 7 16
Наука, література, 
мистецтво 4 – – 1 4 – – –
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Лікарська та санітарна 
діяльність 8 18 5 16 6 16 3 13
Приватна прислуга та 
поденники 702 126 199 388 393 99 115 247
Дохід із капіталу та не-
рухомості 148 263 164 320 128 245 146 288
Дохід від казни, гро-
мадських установ та 
приватних осіб 54 48 1 17 32 40 1 12
Позбавлені волі, ті, хто 
відбуває покарання 8 1 – – 8 1 – –
Землеробство 1.475 87 1.594 2.357 229 14 230 406
Бджільництво – – – – – – – –
Тваринництво 12 – 5 16 2 – – 6
Лісництво та лісові 
промисли 24 2 22 53 5 2 – 1
Рибальство та мислив-
ство 160 – 81 175 131 – 77 168
Видобування руди та 
копальні 47 – 19 41 10 – 9 17
Виплавлення металу – – – – – – – –
Обробка волокнистих 
речовин 10 42 8 20 8 37 6 13
Обробка продуктів 
тваринництва 8 – 5 10 6 – 3 5
Обробка дерева 40 – 10 41 27 – 10 32
Обробка металів 196 – 87 155 121 – 64 120
Обробка мінер. речо-
вин (кераміка) 5 – 4 1 5 – 1
Хімічне виробництво 4 – 3 6 3 – 3 6
Винокурництво, бро-
варництво та медова-
ріння 6 – – 1 4 – – 1
Інші напої та бродильні 
речовини 17 – 3 12 11 – 3 12
Оброб. рослинних та 
тваринних продуктів 
харчування 226 4 81 120 165 4 58 87
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Тютюн і тютюнові ви-
роби 43 4 17 18 33 2 11 16
Поліграфічне виробни-
цтво та вироби з паперу 19 – 5 7 18 – 5 7
Виробництво інстру-
ментів, годинників, 
іграшок 1 – – 1 1 – – 1
Ювелірна справа, жи-
вопис, розкіш 10 – 1 18 10 – 1 17
Виготовлення одягу 93 105 69 158 79 94 56 138
Будівельні роботи 921 2 188 357 403 1 127 235
Виробництво екіпажів 
та дерев. човнів 57 – 32 77 55 – 30 73
Ті, що не ввійшли в по-
передні групи 12 – 7 11 10 – 7 9
Водне сполучення 274 1 103 268 247 1 88 236
Залізниця 8 – 2 12 6 – 2 11
Пасажироперевезення 142 1 59 106 112 1 45 77
Інші наземні засоби 
пересування 18 – 13 19 17 – 13 17
Пошта, телеграф і теле-
фон 6 1 5 9 5 – 5 9
Кредитні та комерційні 
заклади 6 – 1 2 5 – 1 1
Торговельне посеред-
ництво 46 – 25 55 41 – 23 17
Торгівля взагалі, без 
конкретного визна-
чення 254 3 97 165 120 2 46 97
Торгівля тваринами 3 – – 2 3 – – 2
Торгівля зерновими 
продуктами 187 1 68 154 149 1 53 134
Торгівля іншими про-
дуктами с/г 761 22 379 693 673 18 339 634
Торгівля будівел. мате-
ріалами та пальним 37 – 15 28 32 – 12 26
Торгівля предметами 
домашнього вжитку 9 – 1 6 9 – 1 6
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Торгівля металовироба-
ми, машин. та зброєю 11 – 2 10 10 – 2 16
Торгівля тканинами та 
одягом 52 – 18 28 22 – 7 16
Торгівля шкірою, ху-
тром тощо 1 – – – 1 – – –
Торгівля предметами 
розкоші та культу 1 – – 2 1 – – 2
Торгівля іншими пред-
метами 80 – 16 19 69 – 14 18
Торгівля виносна та 
розвізна 84 1 20 41 28 – 16 39
Корчма, готелі, номери, 
клуби 216 10 77 165 193 8 68 158
Торгівля питна 71 2 29 66 53 1 23 56
Чистота та гігієна тіла 54 41 41 84 51 38 38 79
Особи невизначеного 
роду занять 31 5 19 29 22 3 19 25
Проституція – – – – – – – –
Особи, які не вказали 
рід занять 27 27 24 45 21 23 23 43

Аналіз даних таблиці ілюструє, що трохи менш ніж третина 
греків-містян (29 % – 2832 особи з членами родин) займалися 
торгівлею; понад 15 % також були задіяні в галузі надання по-
слуг (зокрема греки-готельєри, корчмарі, цирульники, візники 
тощо); 1087 осіб (із членами родин – 2253 особи, або 23 %) за-
ймалися різноманітними ремеслами, 13 % – землеробством, тва-
ринництвом, рибальством тощо та ще близько 9 % працювали 
прислугою, поденниками та займалися некваліфікованою пра-
цею. Інші 11 % греків-містян Криму були чиновниками, військо-
вослужбовцями, священиками, банкірами, землевласниками, 
працювали в галузі освіти та охорони здоров’я тощо.

Привертає увагу той факт, що греки торгували передусім зер-
новими та іншими продуктами сільського господарства (в осно-
вному бакалією) – 841 особа безпосередньо, а разом із членами 
родин вони становили 70 % від усіх греків-містян, що були задія-
ні в торгівлі. На другому місці – кількість осіб, задіяних у питній 



Професійний профіль та основні заняття греків-містян Криму...

The Oriental Studies, 2017, № 79                                                                  11

торгівлі та утриманні питних закладів (корчми, шинку) і готелів, 
що становить 255 осіб самостійно і 560 із членами родин.

Ще наприкінці ХХ ст. старожили кримських міст із носталь-
гією згадували різноманіття товарів у грецьких бакалійних крам-
ничках, відомі “рейнськові погреби” та магазини солодощів. На-
приклад, згідно із загальним переліком торговельних та промис-
лових підприємств у 1895 р. лише в м. Сімферополі бакалійні 
крамниці тримали купці 2-ї гільдії Феодор Ляскі та Мільтіадіс 
Іовані, дворянин Василь Сар’янакі, міщанка Олена Кокінас, ту-
рецькі піддані греки Василь Дживоглу та Дмитро Костанді, бах-
чисарайський купець із “маріупольських греків” Афанасіос Ара-
баджі та інші. Питною торгівлею тут займалися купці 2-ї гільдії 
Георгій Христофоров (мал. 2–3) та Ніколай Такопуло, бахчиса-
райський міщанин Дмитро Чилінгіров, євпаторійський міщанин 
Григорій Тютюнджиєв та інші. 

Міщанин Василь Влахіді в Сімферополі мав готель “Ремісни-
чий”, грецький підданий Георгій Аліфері – трактир “Комерцій-
ний” у будинку Чирахова, у цьому ж будинку інший грек – купець 
2-ї гільдії Олександр Калайджі – мав трактир “Росія”; міщанин 
Михайло Ламбадакі тримав трактир “Мітрідат” та “рейнськовий 
погріб”; турецькі піддані Лазар Лазар-Оглу та Теохар Попандопу-
ло відкрили, відповідно, трактир “Одеса” та харчевню в будинку 
Колпакчієва на Севастопольській вулиці; міщанин Федір Політі – 
трактир у будинку Садовникова на тій самій вулиці тощо [ДААРК, 
ф. 6, оп. 1, спр. 329а, арк. 14, 17 зв., 25 зв., 27–28, 35 зв., 48 зв., 
55 зв., 60 зв., 63 зв., 76 зв., 79 зв., 93 зв.]. З наведеного переліку 
видно, що торгівлею займалися не лише греки – купці та міщани, 
а й греки, які належали до ремісничого стану, або, як їх ще нази-
вали, “цехові” (тобто ті, які належали до якого-небудь “цеху” – 
корпорації осіб, що займаються одним і тим самим ремеслом).

Оскільки майже чверть греків-містян займались ремеслом, 
звернемо увагу на специфіку ремісничого стану в Російській ім-
перії. Цеховим надавалося переважне право на заняття певними 
видами ремесла та продаж своїх виробів. Належність до цехових 
успадковувалася під час народження та під час запису до цеху, а 
також передавалася від чоловіка до дружини. Але діти цехових, 
досягнувши повноліття, повинні були записуватися в учні, під-
майстри, майстри, бо інакше вони переходили до стану міщан. 
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Мал. 2. Реклама вина  підприємства грецького купця
Георгія Христофорова в м. Сімферополі (кінець XIХ – початок ХХ ст.).

Джерело: Із архіву виноробного підприємства “Діоніс”.
Відкопійовано Маргаритою Араджионі коштом Одеської філії

Грецького фонду культури у 2005 р. Фотограф В. Буличев
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Мал. 3. Розрахункова книжка № 5 робітника Товариства виноторгівлі
Г. К. Христофорова в Сімферополі Василя Харлампієвича Макріді.

Джерело: Із фондів Центрального музею Тавриди в м. Сімферополі.
Відкопійовано Маргаритою Араджионі коштом Одеської філії

Грецького фонду культури у 2005 р. Фотограф В. Буличев
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Для заняття ремеслом від осіб з інших станів вимагалися тимча-
совий запис у цех та сплата відповідних зборів. Згідно із законом 
без запису до цеху не можна було відкрити ремісничий заклад, 
наймати робітників та мати вивіску (мал. 4). Свідоцтва про зван-
ня ремісників видавалися на необмежений термін тим, хто мав 
право на постійну приписку до цехового стану. Процедура була 
такою: охочий повинен був надати до казенної палати свідоцтво 
про звільнення від попереднього свого товариства чи відомства 
та приймальне свідоцтво від того ремісничого товариства чи ві-
домства, до якого бажав вступити. Після затвердження казенною 
палатою реміснича управа записувала його до товариства та ви-
давала свідоцтво [Ремесленники…]. Це давало змогу ремісникам 
активно мігрувати в пошуках дешевшої сировини, нового ринку 
збуту для своєї продукції та споживачів своїх послуг.

З 1870-х рр. ці правила почали поступово спрощувати, і до 
1916 р. в багатьох містах Російської імперії вже були скасовані 
ремісничі управи, які керували справами цього стану. У фонді 
Сімферопольської ремісничої управи Держархіву АРК зберігаєть-
ся великий обсяг документів про вступ до ремісничих цехів 
греків-міщан, які прибули з інших регіонів Криму, та іноземних 

Мал. 4. Зразок вивіски керченського майстра-грека Костянтина Яноті, 
який відкрив власну справу у 1891 р. 

Джерело: Із фондів Керченського державного
історико-археологічного заповідника.

Відкопійовано Маргаритою Араджионі коштом Одеської філії
Грецького фонду культури у 2005 р. Фотограф В. Буличев
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підданих. Спочатку ті, хто бажав мати свідоцтво майстра, пови-
нні були подати відповідне прохання, потім, щоб довести свою 
здатність займатися конкретним ремеслом та кваліфікацію, про-
йти спеціальне випробування в присутності майстрів, уповнова-
жених Ремісничою управою, і лише після цього могли отримати 
необхідні документи для початку власної справи [ДААРК, ф. 59, 
оп. 1, спр. 4669, арк. 1–5] (мал. 5–6).

Серед ремісників кримських міст наприкінці ХІХ ст. особли-
во виділяються греки-будівельники (404 особи безпосередньо та 
766 осіб із членами родин, тобто майже 34 % від загальної кіль-
кості греків-“цехових”); виробники одягу, зокрема кравці, капе-
люшники, рукавичники, шевці (173 особи, 79 чоловіків та 
94 жінки, з членами родин – 367, або 16 % від загальної кількос-
ті); обробники рослинних та тваринних продуктів харчування, 
головним чином греки-кондитери та пекарі (169 осіб, із членами 
родин – 314, чи 14 %) та обробники металів: мідники, лудильни-
ки, бляхарі, ковалі тощо (121 особа, з членами родин – 305 осіб, 
тобто більш ніж 13 %). Варто відзначити, що приблизно десята 
частина зазначених у переписі греків, які спеціалізувалися на ви-
готовленні одягу, – це насправді грекомовні євреї, що стає зрозу-
міло з алфавітних списків прізвищ ремісників кримських міст.

Треба зазначити, що саме серед греків-пекарів та будівельни-
ків спостерігається явний дисбаланс у кількості майстрів та членів 
їхніх родин. Це пов’язано з тим, що багато хто з цих ремісників 
приїжджав до Криму на заробітки. Спеціалізації ремісників най-
численніших грецьких міських громад Криму є такими:

Севас-
тополь

Сімфе-
рополь Ялта Керч Карасу-

базар
Феодо-

сія
Євпа-
торія

Обробка 
тваринних 
продуктів 

2 – 1 2 – – –

Обробка 
дерева

– 8 4 5 5 – –

Обробка 
металів

14 8 7 32 7 17 6

Обробка 
мінер. речо-
вин (керамі-
ка)

2 1 – – – 2 –
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Мал. 5. Протокол засідання ремісничої управи м. Сімферополя
від 06.03.1917 р. про призначення іспиту на володіння

мідно-жерстяним ремеслом Костянтину Миколайовичу Яні,
який бажає отримати звання майстра.

Джерело: Дело Симферопольской общей ремесленной управы
о возведении Константина Николаевича Яни в звание мастера

по изделиям медных вещей ремесла (16.02.1917 – 05.05.1917 г.).
ДААРК. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 4669. Арк. 3



Професійний профіль та основні заняття греків-містян Криму...

The Oriental Studies, 2017, № 79                                                                  17

Хімічне ви-
робництво

1 – – 1 – – –

Оброб. 
росл. та тва-
рин. продук-
тів харчу-
вання

59+1 3 32 12 – 19 10

Поліграф. 
виробни-
цтво та ви-
роби з папе-
ру

5 6 5 – – 1 –

Виробни-
цтво інстру-
ментів, го-
динників, 
іграшок

1 – – – – – –

Ювелірна 
справа, жи-
вопис, роз-
кіш

1 – 2 – 1 2 4

Виготовлен-
ня одягу

11+13 7+32 11+7 15+18 4 7+10 6+6

Будівельні 
роботи

60 16 190+1 69 3 20 8

Виробни-
цтво екіпа-
жів, дерев’я-
них човнів

11 – 2 23 – 2 15

Греків-будівельників найбільше налічувалося в Ялті, Керчі та 
Севастополі, пекарів – у Севастополі, Ялті, Феодосії, це було 
пов’язано насамперед з активним освоєнням Південного берега 
Криму та розвитком рекреаційного комплексу. Ковалів, мідників 
та лудильників – у Керчі та Феодосії. Найбільша кількість 
ремісників-греків, які були задіяні у виготовленні одягу та аксе-
суарів, мешкала в Сімферополі та Керчі, а виробництво екіпажів 
та човнів успішно розвивалося на узбережжі – у Керчі, Євпаторії, 
Севастополі. Документи Сімферопольської ремісничої управи 
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Мал. 6. Постанова ремісничої управи м. Сімферополя від 03.05.1917 р. 
про присвоєння Костянтину Миколайовичу Яні з м. Карасубазара

звання майстра мідно-жерстяного ремесла.
Джерело: Дело Симферопольской общей ремесленной управы
о возведении Константина Николаевича Яни в звание мастера

по изделиям медных вещей ремесла (16.02.1917 – 05.05.1917 г.).
ДААРК. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 4669. Арк. 6
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дають змогу персоніфікувати сухі цифри. Так, серед греків-пека-
рів Сімферополя були Н. Спиридонов, Я. Панайоті-оглу, С. Сте-
фаніді, П. Мілідіс, С. Хатайліді, Є. Харламбіді, К. Попандопуло, 
П. Куталіді; карамельників-кондитерів – І. Філопулос; капелюш-
ників – Я. Тодорі; шевців (чоботарів) – С. Франжуло, Н. Канакі; 
ковалів – А. Апостолов; мідників – К. Яні; ювелірів – Савва Філ-
ло; годинникарів – Христофор Калфояно; цирульників – Ф. Гри-
горанді, І. Калоєров, Д. Хаджі-Фоті, А. Христофор-Оглу, К. Ксан-
фопуло, Ф. Параскева, Ф. Куркчі та інші [ДААРК, ф. 59, оп. 1, 
спр. 1238, 1279, 1461, 1582, 4502, 4550, 4607, 4611, 4733, 4504, 
708, 1422, 536, 2569, 4669, 29, 708, 178, 3329, 4581, 1023, 708, 
584]. Також, як і в ситуації з греками-торговцями, у Сімферополі 
займалися ремеслом не лише російські піддані греки, а й інозем-
ні піддані (особливо багато їх було серед пекарів), а також греки-
міщани з інших міст, наприклад Карасубазара (представник ре-
місничої династії мідників Яні (Янніді) (мал. 5–7) та інші).

Мал. 7. Ритуальне металеве церковне начиння, вироблене
майстром Н. К. Яні (вірогідно батьком К. Яні) у 1906 р.

Джерело: Із фондів Центрального музею Тавриди в м. Сімферополі.
Відкопійовано Маргаритою Араджионі коштом Одеської філії

Грецького фонду культури у 2005 р. Фотограф В. Буличев
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У 1900–1920 рр. і особливо в період так званої “малоазійської 
катастрофи” Крим заповнили греки-біженці з сіл та міст Осман-
ської імперії. Революцію 1917 р. більшість греків Криму – іно-
земних підданих сприйняли позитивно, тому що співчували 
лівому руху. Водночас багато греків – колишніх російських під-
даних – купці, представники дворянства та інтелігенції – обрали 
еміграцію. Після встановлення в Криму більшовицького режиму 
іноземні піддані греки переважно не виявили бажання поверну-
тися до Греції чи Туреччини навіть за гроші радянського керів-
ництва. Причинами того були політична ситуація в Туреччині і 
важка економічна ситуація в Греції, яка вимушена була прийняти 
декілька мільйонів біженців внаслідок масового переселення 
греків з колишніх провінцій Османської імперії.

Через громадянську війну, еміграцію та голод 1921–1922 рр. 
кількість греків на півострові практично не збільшилась. У 
1926 р. греків у Криму нараховувалося 20536 (2,8 % від кількос-
ті всього населення), іноземних підданих усього було 7066 осіб, 
із них 4068 – грецьких підданих. Відсоток міського населення 
дещо зменшився та становив близько 45 %. Воно розподілялося 
таким чином: Ялта – 1783 особи, Керч – 1202 особи, Севасто-
поль – 1198 осіб, Сімферополь – 1153 особи, Феодосія – 916 осіб, 
Старий Крим – 900 осіб, Євпаторія – 716 осіб, Балаклава – 
480 осіб, Карасубазар – 426 осіб, Алушта – 249 осіб, Бахчиса-
рай – 156 осіб, Джанкой – 82 особи, інші населені пункти (смт) – 
179 осіб. Грецьке населення за переписом було зазначене в 
1972 обійстях, в основному у Феодосійському (577 осіб), Сімфе-
ропольському (399 осіб), Карасубазарському (295 осіб), Бахчиса-
райському (181 особа) та Ялтинському (108 осіб) районах. Усього 
було землевпорядковано 16 грецьких селищ площею 44978 га і 
створено 5 національних грецьких сільських рад [ДААРК, ф. П-1, 
оп. 1, спр. 698, арк. 42–44, 46, 52, 57]. Через те що іноземні підда-
ні греки не мали права власності на землю, багато сільських меш-
канців змушені були займатися дрібною торгівлею та ремеслом.

У період нової економічної політики радянської влади (НЕП) 
греки-містяни змогли доволі швидко зіп’ястися на ноги після 
воєнної руїни. Традиційно греки тримали першість у торгівлі ба-
калією та “дрібним товаром”, мали пекарні, ресторації та цирульні, 
займались перевезенням та різноманітними ремеслами. Греки-ре-
місники працювали як кустарі-одноосібники або були організовані 
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в невеликі артілі. До 1926 р. в кустарно-ремісничій промисловості 
Криму, за офіційними даними, було задіяно всього 863 греки (дані 
наводяться лише щодо майстрів, без членів їхніх родин) – 4,5 % 
від загальної кількості, причому з них 108 – це жінки [ДААРК, 
ф. Р-1119, оп. 2, спр. 64, арк. 4–7; Кравцова 2000, 65]:

населені пункти всього Чоловіків Жінок
міста 615 517 98
Сімферополь 90 78 12
Севастополь 164 143 21
Феодосія 43 34 9
Керч 65 51 14
Ялта 144 120 24
Євпаторія 32 30 2
Бахчисарай 10 5 5
Карасубазар 36 32 4
Джанкой 5 5 –
Старий Крим 26 19 7
смт 124 118 6
Алупка 11 11 –
Саки 2 2 –
Алушта 20 17 3
Судак 4 2 2
Гурзуф 2 2 –
Балаклава 85 84 1
райони 124 120 4
Сімферопольський 11 11 –
Бахчисарайський 4 4 –
Джанкойський 8 7 1
Карасубазарський 30 27 3
Судацький 1 1 –
Євпаторійський 2 2 –
Феодосійський 18 18 –
Ялтинський 18 18 –
Керченський 28 28 –
Севастопольський 4 4 –
всього 863 755 108
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Основними промислами греків-кустарів у 1927 р. були такі:
харчова промисловість – 36,5 % (зокрема 32,6 % – хлібопе-•	

карство);
виробництво одягу – 23,4 % (зокрема 11,2 % – виробництво •	

взуття, 6 % – кравецька справа);
рибальство – 18,0 %;•	
обробка металів – 11,4 %;•	
обробка деревини – 2,8 %;•	
кожум’яцтво, обробка шкіри – 2,3 %;•	
інше – 5,4 % [Финогеев 1997, •	 83].

Якщо порівнювати з ремісничою спеціалізацією представни-
ків інших спільнот півострова та внеском греків-ремісників у 
кустарну промисловість Кримської АРСР, можна побачити, що 
греки посідали друге місце за кількістю лудильників (21,5 % від 
усіх ремісників цього профілю) та ремісників, які були зайняті в 
харчовій промисловості (13,3 %, зокрема хлібопекарство – 22,6 % 
від загальної кількості й також 2-ге місце). На третьому місці 
були греки-ювеліри (13,7 % від загальної кількості ювелірів) та 
рибалки (6,1 %). Також греки-ремісники спеціалізувалися в та-
ких ремеслах [Финогеев 1997, 80–84]:

ковальство – 2,4 % від усіх ремісників Криму цього профілю;
слюсарно-токарна справа – 2,1 %;
бляхарство – 2,2 %;
столярне – 0,7 %;
колісне та с/г продукції – 4,4 %;
бондарне – 0,7 %;
виробництво кошиків – 3,6 %;
хімічна промисловість – 2,3 %;
обробка шкіри – 3,0 %;
шкіряна та хутряна промисловість – 1,9 %;
обробка вовни – 2,2 %;
виробництво одягу – 2,1 %;
виробництво взуття – 3,8 %;
фотографія – 0,7 %;
годинникарство – 1,9 %.

Поступово НЕП почали згортати, і багато хто з греків, які мали 
у своїх ресторанах, пекарнях чи майстернях найманих працівників 
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чи підмайстрів, із чесних трудівників перетворилися, на думку 
радянських чиновників, на експлуататорів. До 1929 р. вони були 
позбавлені виборчих прав і, як наслідок, можливості влаштува-
тися на яку-небудь роботу. Такими ж “позбавленцями” (тобто по-
збавленими виборчих прав) стали священики, заможні селяни, а 
деякі були вислані та розкуркулені, потрапили до таборів, напри-
клад К. Канакі, Є. Стеріоні, Ф. Панайотов, І. Папанікола та інші 
[Шевцова 2004, 331–337].  Ще жорсткіші заходи вживались до 
тих, хто займався будь-якою торговельною діяльністю.

На 1 квітня 1930 р. кількість греків-ремісників скоротилася на 
225 осіб. Згідно з офіційною статистикою, залишилося 435 греків, 
які входили до складу членів артілі, і 150 осіб – кустарі-одноосіб-
ники [Финогеев, Неклюдов 1997, 16]. У зв’язку зі зміною еконо-
мічної політики, кампанією щодо колективізації та репресіями в 
грецьких громадах Криму на початок 1930-х рр. серед греків – ра-
дянських підданих та іноземних підданих – намітилася тенденція 
до масової еміграції [ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 918, арк. 8–9, 17, 
19–23]. Але з країни вже не випускали. Щоб подолати напруже-
ність у суспільстві, викликану безробіттям, влада рекомендувала 
активізувати роботу грецьких громад та комітетів взаємодопомо-
ги [ДААРК, ф. Р-3469, оп. 1, спр. 1, арк. 42, 138, 196–197; спр. 4, 
арк. 1–5, 39–40; спр. 9, арк. 20–21, 39, 43–52], а також промисло-
ву кооперацію [ДААРК, ф. Р-103, оп. 2, спр. 30, арк. 1–47].

На початку 1930-х рр. у Нікіті та Феодосії були створені і пра-
цювали промислово-кооперативні артілі греків-будівельників, 
В. Македонський очолював у Карасубазарі артіль “Труд-жесть”, 
греки були шевцями в артілях “Дружна праця” (м. Севастополь, 
К. Попандопуло та інші) та “Рекорд” (м. Ялта). Особливо багато 
греків було об’єднано в промислово-кооперативних товариствах 
та артілях пекарів та кондитерів (мал. 8): “Ерміс” (Г. Лоланов, 
Г. Кеферіді, П. Берберіді та інші), “Фарос” (А. Грамматикопуло, 
Ф. Домніді, К. Георгіаді та інші), “Єднання” (П. Атмаджі, П. Апос-
толіді, Г. Лоліді) та інші у Великій Ялті; “Багдад” (Д. Чораніді, 
М. Чохадаріді та інші), “Урожай” (Н. Лалакіді, І. Петаліді, І. Ксе-
ніфопуло та інші) тощо в Сімферополі; “Омонія” (Г. Мавроматі, 
С. Григоріаді, Х. Савуліді та інші), “Червоний хлібопек” (Н. Мі-
роніді, А. Пападимитрі, С. Симеофоріді та інші), “Хлібопек № 1” 
(Л. Тогріді, К. Кіорсавва, І. Халкіді та інші) тощо в Севастополі; 
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“Червоний пекар” (Д. Аманатіді, П. Псоміаді, К. Кокозіді та інші) 
в Керчі; “Кооператор” (М. Ефтиміаді, І. Чохаріді, А. Чебанов та ін-
ші.) в Алушті, “Шлях до соціалізму” в Балаклаві та інші [ДААРК, 
ф. Р-1119, оп. 2, спр. 3, арк. 36–41, 43–49 зв. та ін.; спр. 4, арк. 51–
60, 130–135, 136–141, 169–175, 215–221 зв., 222–227 зв.].

Відсоток греків – іноземних підданих у Криму залишався до-
сить високим, це стало причиною сфабрикованих справ про шпи-
гунство [Доненко 2005, 223–250]. Загострила ситуацію й кампанія 
із закриття церков, які традиційно були осередками духовного й 
громадського життя грецької громади. Скарги до грецького кон-
сульства в Москві на утиски греків з боку радянської влади при-
звели до протилежного ефекту. Лише в період 1937–1939 рр. 
більш ніж 600 греків, зокрема й іноземні піддані, потрапили до 

Мал. 8. Фотографія 1928 р. працівників грецької пекарні №1 
Промислово-кооперативної артілі “Піщевик” м. Карасубазара 

(сучасний Білогорськ Автономної Республіки Крим).
Джерело: Із особистого архіву О. П. Кірсяєвої.
Відкопійовано Маргаритою Араджионі коштом

Одеської філії Грецького фонду культури у 2003 р.
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тюрем, щонайменше п’ята частина були розстріляні, інші потра-
пили в табори, де більшість згодом померли. Були репресовані 
нарком харчопрому Криму К. Х. Харлампіді, керівники колгоспів 
та сільських рад А. К. Карафіло, Х. М. Псом та інші, більш ніж 
30 директорів шкіл та вчителів: М. Н. Бінат, І. С. Калояніді, 
Е. І. Симіліді, А. І. Грамматикопуло, Ф. А. Піперидіс, Х. П. Ме-
таксопуло, Н. І. Іліаді та інші [Шевцова 2004]. Перепис 1939 р. 
показав, що за 13 років чисельність грецької спільноти практич-
но не збільшилася і становила 20652 особи [Габриелян, Ефимов, 
Зарубин и др. 1998, 248–249].

Незважаючи на утиски та репресії, що зазнала спільнота з 
боку радянської влади, з перших днів війни греки Криму запису-
валися добровольцями на фронт, вступали у винищувальні ба-
тальйони, народне ополчення. Багато хто загинув на фронтах, ді-
йшли до кінця війни лише 600 кримських греків-військовослуж-
бовців. Греки – іноземні піддані через свій статус не підлягали 
мобілізації, але брали участь у русі Опору. У 1941 р. Крим був 
окупований. Документи свідчать, що жоден із греків під час оку-
пації не вступив до нацистських військових формувань. В умо-
вах зруйнованого війною господарства та промисловості греки 
почали шукати можливості вижити і якось прогодувати свої ро-
дини. Тому багато хто з них почали заробляти тим самим, чим 
займалися й раніше, – ремеслом та приватною торгівлею, яка 
була згорнута в СРСР лише в 1930-ті рр. Щоб не померти з голо-
ду, частина греків-містян були змушені переселитися в села, де 
зайнялися землеробством та тваринництвом. Водночас греки на-
магалися допомагати партизанам та підпільникам.

Усього, за даними Кримського штабу партизанського руху, у 
загонах було 133 греки. Цифра здається невеликою, але якщо 
врахувати загальну кількість партизанів у 1941–1943 рр. – близь-
ко 4000, то вийде, що греки становили майже 3 %, хоча їхня пи-
тома вага в усьому населенні Криму була 1,8 % (1939 р.) [Шамко 
1976, 3–12, 45; Депортовані кримські татари… 2004, 116; Броше-
ван 2000, 69–73]. Серед керівників руху Опору були Н. Спаї з Ка-
расубазара, Ф. Якустіді, Х. Чуссі та С. Коліаніді із Сімферополя, 
Н. Тамарли з Ялти та інші. М. Македонський став командиром 
Бахчисарайського загону, який тільки за перший рік окупації 
здійснив понад 50 великих бойових операцій. Потім він керував 
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однією з бригад, а з 1944 р. – Південним з’єднанням партизан-
ських загонів. 39 партизанів-греків загинули, 22 – пропали без-
вісти. Нацистами були розстріляні члени родин кримських 
партизанів – Н. Спаї, І. Хрисандопуло, Г. Тактоніді, Апостоліді, 
Макріді, Чунгурові та інші, спалені села Пайляри, Армутлук, 
Шах-Мурза та інші, де компактно проживали греки, які допома-
гали партизанам. Давнє грецьке село Лакі було знищене разом із 
мешканцями. Під час відступу гітлерівці розстріляли всіх жите-
лів однієї з вулиць м. Старого Криму, де компактно проживали 
греки та болгари [ДААРК, ф. 151, оп. 1, спр. 580, арк. 9–10, 39–
45; Брошеван 2000].

Багато греків-патріотів брали участь у підпільних організаці-
ях: К. Попандопуло – у Севастополі, Т. Попандопуло – у Феодо-
сії, М. Тріандофіліді – у Євпаторії, Е. Манеракі та брати Хроні – 
у Керчі, В. Лукідіс та Т. Василькіоті – у Ялті, брати Чалухіді та 
С. Стиліаніді – у Карасубазарі, Х. Попандопуло – у с. Ангара та 
інші. У Сімферополі з 1941-го до 1944 р. діяла група під керів-
ництвом С. Х. Коліаніді, яка збирала інформацію про дислокацію 
та переміщення ворога, попереджала партизанів про каральні 
акції, які готували фашисти, поширювала листівки тощо. Д. По-
пандопуло-Грамматикопуло була господинею явочної квартири 
сімферопольських підпільників. У с. Кисек-Аратук працювала 
грецька молодіжна група під керівництвом Н. Тріандофілова та 
К. Апостоліді [ДААРК, ф. П-156, оп. 1, спр. 62, арк. 12–26; Пар-
тизанский билет В. С. Лукидиса... КП-5863, Д-1279; Брошеван 
2000; Полевые материалы автора 2001–2003]. Незважаючи на це, 
у червні 1944 р. греки Криму – як іноземні піддані, так і грома-
дяни СРСР – були насильно виселені з Криму з тавром пособни-
ків окупантів та зрадників Батьківщини.

Таким чином, здійснений огляд основних занять та ремісни-
чої спеціалізації греків-містян Криму свідчить, що 1897 р. більш 
ніж 53 % із них були задіяні в галузі обслуговування (зокрема 
29 % – безпосередньо в торгівлі), 23 % займалися ремеслом та 
торгівлею. Після зміни державного ладу в 1920-ті рр. греки, не-
зважаючи на зменшення чисельності та загальне зубожіння насе-
лення внаслідок війн, міграцій, голоду, продовжували займатися 
своїми традиційними ремеслами та працювали в царині обслуго-
вування. У період НЕПу вони відкрили багато пекарень, майсте-
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рень, ресторанів, займалися дрібною торгівлею, але вже в 1929 р. 
через це багато хто з них були позбавлені прав та роботи. У зв’яз-
ку з індустріалізацією та колективізацією більшість греків, щоб 
вижити в умовах безробіття та політики, яку проводила радян-
ська влада, змушені були вступити в колгоспи, створити промис-
лово-кооперативні товариства чи поповнити ряди робітників 
держпідприємств.

Із початком гітлерівської окупації, як свідчать документи та 
дослідження В. Брошевана, Л. Кравцової та інших, греки виявля-
ли лояльність до радянської влади, надавали допомогу партиза-
нам та підпільникам і безпосередньо брали участь у русі Опору. 
В умовах зруйнованої війною економіки та політики, яку прово-
дили німці на окупованих територіях, коли знову була дозволена 
приватна ініціатива, греки лише повернулися до тих занять, які 
традиційно годували їхні родини, – до дрібної торгівлі та ремес-
ла, роботи в царині обслуговування. Причому більшою мірою в 
торгівлі та галузі надання послуг були задіяні греки – іноземні 
піддані.

Аналіз кількості грецького населення Криму напередодні Дру-
гої світової війни та його участі в кустарній промисловості й 
торгівлі демонструє, що вони були не настільки істотними, щоб 
у цілому вплинути на розвиток економіки на окупованих терито-
ріях. Виходячи з усього вищесказаного, можна стверджувати, що 
привід, який Л. Берія навів для виправдання депортації греків із 
Криму, є надуманим. Насильницьке виселення десятків тисяч 
людей лише за те, що вони працювали, щоб прогодувати свої 
сім’ї, займаючись тим, що вміли робити та робили в Криму за-
вжди, є злочином сталінського режиму, наслідки якого ми не мо-
жемо подолати до цього часу.
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М. А. Араджионі
Професійний Профіль та основні заняття

греків-містян криму
наПрикінці ХіХ – у Першій Половині ХХ ст.

У статті досліджуються традиційні заняття та реміснича спеціаліза-
ція греків-містян Криму наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. 
Тема є актуальною не тільки для розуміння етнокультурних особливос-
тей спільноти і стратегій виживання малих компактних етнічних груп, 
а й для з’ясування низки питань, пов’язаних з етнічною історією Кри-
му, зокрема факту депортації за національною ознакою греків півост-
рова в 1944 р. Основними джерелами дослідження стали матеріали 
Першого всеросійського перепису населення і документи Центрально-
го державного архіву Автономної Республіки Крим.

Наприкінці ХІХ ст. на півострові в цілому сформувалася нова спіль-
нота греків, яка нараховувала близько 20000 осіб. Греки були розселені 
в основному в південній та гірській частинах півострова, майже 60 % з 
них – у містах. Група була надзвичайно строкатою, сформованою внас-
лідок численних міграцій. Більше половини грекомовних греків Криму 
(53 %) були заробітчанами – іноземними підданими. Здійснений огляд 
основних занять та ремісничої спеціалізації греків-містян Криму свід-
чить, що 1897 р. більш ніж 53 % з них були задіяні в галузі обслугову-
вання (зокрема 29 % – безпосередньо в торгівлі), 23 % займалися ре-
меслом та торгівлею. Після зміни державного ладу в 1920-ті рр. греки, 
незважаючи на зменшення чисельності та загальне зубожіння населен-
ня внаслідок війн, міграцій, голоду, продовжували займатися своїми 
традиційними ремеслами та працювали в царині обслуговування. У 
період непу вони відкрили безліч пекарень, майстерень, ресторанів, 
займалися дрібною торгівлею, але вже в 1929 р. через це багато хто з 
них були позбавлені прав та роботи.

У зв’язку з індустріалізацією та колективізацією більшість греків, 
щоб вижити в умовах безробіття та політики, яку проводила радянська 
влада, змушені були вступити в колгоспи, створити промислово-коопе-
ративні товариства чи поповнити ряди робітників держпідприємств. Із 
початком гітлерівської окупації греки виявляли лояльність до радян-
ської влади, надавали допомогу партизанам та підпільникам і безпосе-
редньо брали участь у русі Опору. В умовах зруйнованої війною еконо-
міки та політики, яку проводили німці на окупованих територіях, коли 
знову була дозволена приватна ініціатива, греки лише повернулися до 
тих занять, які традиційно годували їхні родини, – до дрібної торгівлі 
та ремесла, роботі в царині обслуговування. Причому більшою мірою в 
торгівлі та галузі обслуговування були задіяні греки – іноземні піддані. 
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Аналіз кількості грецького населення Криму напередодні Другої світо-
вої війни та його участь і в кустарній промисловості й торгівлі демон-
струє, що вони були не настільки істотними, щоб у цілому вплинути на 
розвиток економіки на окупованих територіях. Виходячи з усього ви-
щесказаного, можна стверджувати, що привід, який Л. Берія навів для 
виправдання депортації греків із Криму, є надуманим.

ключові слова: Крим, греки, ремісники, депортація

М. А. Араджиони
Профессиональный Профиль

и основные занятия греков-гороЖан крыма
в конце XIX – Первой Половине ХХ в.

В статье исследуются традиционные занятия и ремесленная специали-
зация греков-горожан Крыма в конце XIX – первой половине ХХ в. Тема 
актуальна не только для понимания этнокультурных особенностей дан-
ного сообщества и стратегий выживания малых компактных этнических 
групп, но и для выяснения ряда вопросов, связанных с этнической исто-
рией Крыма, в т. ч. факта депортации по национальному признаку гре-
ков полуострова в 1944 г. Основными источниками исследования стали 
материалы Первой всероссийской переписи населения и документы 
Центрального государственного архива Автономной Республики Крым.

В конце XIX в. на полуострове в целом сформировалась новая общ-
ность греков, которая насчитывала около 20000 человек. Греки были 
расселены в основном в южной и горной частях полуострова, почти 
60 % из них – в городах. Группа была чрезвычайно пестрой, сложив-
шейся в результате многочисленных миграций. Более половины греко-
язычных греков Крыма (53 %) были иностранноподданными трудовыми 
мигрантами. Проведенный обзор основных занятий и ремесленная спе-
циализация греков-горожан Крыма свидетельствует, что в 1897 г. более 
53 % из них были задействованы в сфере обслуживания (в т. ч. 29 % – 
непосредственно в торговле), 23 % занимались ремеслом и торговлей. 
После изменения государственного строя в 1920-е гг. греки, несмотря 
на уменьшение численности и общее обнищание населения вследствие 
войн, миграций, голода, продолжали заниматься своими традиционны-
ми ремеслами и работали в сфере обслуживания. В период нэпа они от-
крыли множество пекарен, мастерских, ресторанов, занимались мелкой 
торговлей, но уже в 1929 г. из-за этого многие из них были поражены в 
правах и лишены работы, высланы.

В связи с индустриализацией и коллективизацией большинство гре-
ков, чтобы выжить в условиях безработицы и политики, которую про-
водила советская власть, вынуждены были вступить в колхозы, создать 
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промышленно-кооперативные общества или пополнить ряды рабочих 
госпредприятий. С началом гитлеровской оккупации греки проявляли 
лояльность к советской власти, оказывали помощь партизанам и под-
польщикам и непосредственно участвовали в движении Сопротивле-
ния. В условиях разрушенной войной экономики и политики, которую 
проводили немцы на оккупированных территориях, когда вновь была 
разрешена частная инициатива, греки только вернулись к тем занятиям, 
которые традиционно кормили их семьи, – к мелкой торговле и ремес-
лам, работе в сфере обслуживания. Причем в большей степени в тор-
говле и сфере обслуживания были задействованы иностранноподдан-
ные греки. Анализ количества греческого населения накануне Второй 
мировой войны и его участия в кустарной промышленности и торговле 
показывает, что они были не столь существенными, чтобы повлиять на 
развитие экономики на оккупированных территориях. Исходя из всего 
вышесказанного, можно утверждать, что повод, который Л. Берия при-
вел в оправдание депортации греков из Крыма, является надуманным.

ключевые слова: Крым, греки, ремесленники, депортация
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The origin of the name of Cherkassy city, located on the right bank of the 
Dnieper river, has always been of interest for the historians. The followers 
of one hypotheses believe in the connection of this toponym with one name 
of Adyghian people in Northern Caucasus. Founding for this purpose is the 
most early fixing of legend about founding of Cherkasy fortress in the Slavic 
Lithuanian lustration in 1552. According to it, Lithuanian prince Gediminas, 
conquering Kaffa and Perekop and also “the Cherkases in Piatigorie”, drove 
the last to Dnepr basin, where they founded Cherkasy fortress. However Ge-
diminas could not accomplish this migration of Adyghes from the Northern 
Caucasus, because he governed in the first half of 14th century AD, when the 
Middle Dnepr basin was included into the Golden Horde. In spite of the fact 
that all these legends had ideological basis, nevertheless one should not deny 
a possibility of such migrations of the Adyghes. The archeological data al-
low to consider that in the second half of the 13th century AD or the first half 
of the 14th century AD the Golden Horde rulers could transmigrate the 
Adyghes from the Northern Caucasus and settle them in the Middle Dnieper 
basin. As a result of this migration, initially Cherkasy settlement could be 
founded there; in the 14th century its name was passed to the Lithuanian town 
that emerged at the same place. So, we see a maiden attempts to explain the 
circumstances of origin of Cherkasy settlement only in Lithuanian legend. It 
happened exactly before the Livonian War in 1552. In this time the dispute 
between the Lithuania the Moscow reign took place concerning the lands in 
Middle Dnepr basin. Thus, the Lithuanian historians distorted a historical 
fact intentionally in their political interests.

keywords: Cherkasy, Middle Dnepr basin, Piatigorie, Gediminas, lus-
trations, Great duchy Lithuanian, Gold Horde
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Литовская Легенда об основании
города Черкассы и ее историЧность

В истории Великого княжества Литовского заметные позиции 
занимали земли Среднего Поднепровья. Следует отметить, что 
от ситуации в последнем субрегионе значительно зависел ход со-
бытий не только на верхнеднепровских землях, но и во всем Ве-
ликом княжестве Литовском. Как известно, Среднее Поднепровье 
прочно вошло в состав этого государства после событий 1362 г. 
и длительное время представляло собой южные приграничные 
территории, связанные своим развитием с Крымом и Северным 
Кавказом. Именно в данном направлении исследований остается 
немало белых пятен. Так, до сих пор остаются загадкой время и 
обстоятельства основания города Черкасс.

Происхождение названия города Черкассы, расположенного 
на правом берегу Днепра, всегда вызывало интерес у историков. 
Это было связано с тем, что топоним по форме напоминал этно-
ним черкес – черкас, имеющий отношение к адыгам Северного 
Кавказа. Однако сложность решения вопроса состояла в том, что 
в документах название города начало фигурировать лишь в позд-
нее Средневековье. Интерес к данной проблеме был обусловлен 
еще тем, что в XVI–XVII вв. название черкасы использовалось 
для обозначения украинцев Поднепровья. Именно это и породи-
ло в среде исследователей различные мнения. 

Приверженцы одной из гипотез верят в связь среднеднепров-
ского топонима Черкассы с названием адыгов Северного Кавка-
за. Основанием для этого стала наиболее ранняя фиксация 
легенды об основании крепости Черкассы, которая содержится в 
одной из славяноязычных литовских люстраций (переписей, ре-
визий) Каневского и Черкасского замков, датированной 1552 г., 
где сказано: “Початокъ Черкасовъ и Канева. Отъ початку Черка-
совъ и Канева уходы по всимъ тымъ рекамъ вольны были Ка-
невъцомъ, бо яко князь великій Литовскій Гедиминъ, завоевавъши 
надъ моремъ Кафу и весь Перекопъ и Черкассы Пятигорское, и 
приведъши Черкасовъ часть з княгинею ихъ, посадилъ ихъ на 
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Снепороде, а иншыхъ на Днепре, где теперъ Черкасы сидятъ, а 
Снепородцевъ посадилъ на Днепрежъ у Каневе и сидячи Снепо-
родце на Днепре у Каневе, предся отъчизны свои по речкамъ 
инымъ Севирскимъ уходити не престали” [АЮЗР 1886, 103]. 
Весьма характерно, что на противоположном от города Черкассы 
левом берегу Днепра на берегу р. Слепород, правом притоке 
Сулы, до сих пор существует с. Пятигорцы.

Однако если учесть, что Гедимин, великий князь литовский, 
единолично правил с 1316-го по 1341 г., то получается, что город 
Черкассы был основан в первой половине XIV в. и своим назва-
нием был обязан народу кавказского происхождения. В совре-
менной науке существует мнение, что в 1321 г. Гедимин начал 
войну против галицко-волынских князей, одержал ряд побед и в 
1322 г. после успешной битвы на реке Ирпень занял Киев с “при-
городами”. Следовательно, в этот период, согласно записанной 
легенде, он и мог основать город Черкассы. Однако у нас нет ни-
каких известий о походе Гедимина на Кавказ, откуда он мог при-
вести адыгов-черкасов. К тому же в данном случае смущает 
значительный хронологический разрыв между описанным собы-
тием и первым упоминанием о нем в документе – более 200 лет, 
что позволяет считать его легендой, хотя и не лишенной опреде-
ленной доли историчности. При этом смущает и то, что в данном 
документе к началу XIV в. относят также основание города Ка-
нева, хотя хорошо известно, что этот город был основан в домон-
гольское время.

Отметим также, что Гедимин не ходил походом в то время на 
Крым. Поэтому, учитывая это, сто лет тому назад Л. В. Падалка 
высказал предположение, что народ “черкасы” и город Черкассы 
появились в Среднем Поднепровье после Крымского похода ли-
товского князя Витовта, а не Гедимина [Падалка 1910, 42]. Оче-
видно, исследователь имел в виду поход Витовта в 1426 г., вслед-
ствие которого литовский князь не только захватил Крым, но и 
дошел до г. Сарая на Волге, т. е. он проходил через равнину Се-
верного Кавказа, где рядом проживали “Черкасы пятигорские”.

Поэтому не исключено, что записанная в литовской люстра-
ции 1552 г. легенда о переселении Гедимином черкасов из кавказ-
ского Пятигорья в Поднепровье может являться заказной фаль-
сификацией, направленной на подтверждение прав литовских 
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князей на города Центральной Украины, к которым относился и 
г. Черкассы. Однако некоторые детали в люстрации заставляют 
говорить о том, что такое переселение могло иметь место. Во-
прос в том, были ли причастны к этому литовские князья?

Некоторые исследователи склонны больше доверять сообще-
нию Густинской летописи, датированному 1305 г.: “Паки Геди-
минъ, князь Литовскій, Овруче и Житомиръ взять подъ княземъ 
Кіевскимъ Станиславомъ. Въ то же время и самого князя Станис-
лава Кіевского, и Лва Луцкого, и Романа Брянского и прочіяхъ 
порази, и Кіевъ подъ нимъ взятъ и потом Каневъ, Черкасы, Пу-
тывль, Брянско и Волынь…” [Густинская летопись 1843, 348]. 
На основании этого А. С. Стрижак без каких-либо сомнений вы-
сказался в пользу того, что г. Черкассы был основан до 1305 г. 
[Стрижак 1968, 83]. Однако Густинская летопись была написана 
лишь в начале XVII в. и, следовательно, хронологический раз-
рыв между описанным событием и упоминанием о нем в доку-
менте составляет более 300 лет. А это ставит под сомнение 
данную гипотезу.

Необходимо отметить, что литовская люстрация 1552 г. содер-
жит не самое первое упоминание о крепости Черкассы. Так, одно 
из наиболее ранних упоминаний о поселении Черкассы содер-
жится в Супрасльской летописи, написанной в первой половине 
XVI в. и представляющей собою литовскую хронику. Эта ле-
топись состоит из трех частей. Первая из них, озаглавленная 
“Избрание летописания изложено въкратце”, содержит данные 
общерусского характера. Затем следует отрывок из “Повести 
временных лет” на 10 строках, и далее без заголовка начинается 
часть, посвященная главным образом великому князю Витовту 
(около 1350–1430 гг.). В этой части для нас особый интерес пред-
ставляет очень раннее упоминание города Черкассы, которое ис-
следователи обычно датируют 1395 г.: “Тои же весны князь вели-
ки Витовт поиде взя град Житомир и Вручии, и приеха к нему 
князь Волидемер. Того жь лета на осен князь виликии Витовт 
выведе его ис Киева и дасть ему Копыл, a на Киеве посади князя 
Скиригаила. Самь же князь великыи Витовт поиде на Подоль-
скую землю, a князю Скиригаилу повели ити ис Киева ко Черъка-
сомь и ко Звенигороду. Князь же Скиригаило божиею помощию, 
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великого князя Витовта повелениемь взя Черкасы и Звинигород 
и возовратися пакы ко Киеву” [Супрасльская летопись 1980, 65].

Упомянут г. Черкассы и в Ярлыке Крымского хана Менгли-
гирея литовскому князю Сигизмунду, датированном 1506–1507 гг.: 
“...Браславскую тму со всими входы и данм и з землями и вода-
ми; Сокалскую тму со всими входы и данми и з землями и вода-
ми; Звенигород з выходы и з данми и з землями и водами; Черка-
сы з выходы и з данми и з землями и водами; Хачибиев Маяк з 
водами и землями” [Акты, относящиеся... 1848, 4]. Весьма показа-
тельно, что данный документ появился в период территориально-
го расширения Крымского ханства. По наблюдениям О. С. Мав-
риной, в конце XV – начале XVI в. имели место следующие 
события: «...ликвидация или трансформация одного из наиболее 
могущественных государственных образований на базе Джучи-
ева улуса Большой (Заволжской) Орды кардинально изменила 
политическую географию юго-восточного региона Восточной 
Европы. Усиление Крымского ханства, которое унаследовало от 
Большой Орды “великоулусные” настроения и претензии, сопро-
вождалось борьбой с остатками Орды. Крымское ханство стало 
главным преемником традиций Джучиева Улуса. Под воздей-
ствием вхождения в него огромного числа улусов Большой Орды 
изменилась структура ханства, увеличилось его население, сфор-
мировалась великоордынская идеология. Оформились претензии 
ханства на территории Казанского и Касимовского ханатов, на 
которые Менгли-гирей претендовал как на свою “отчину”. С это-
го времени изменилось и само название ханства. Если раньше 
оно преимущественно именовалось просто ордой, то теперь, со-
гласно ордынской традиции XV века, превратилось в Большую 
Орду, или Большой Улус. Крымский хан, который раньше в 
основном удовлетворялся собственным именем (Менгли Гирей 
Ач-гиреев сын или бин Хаджи-гирей), стал “великим царем”. 
Эти изменения произошли потому, что Крымское ханство почув-
ствовало себя единственным обладателем причерноморских и 
приазовских степей и вхождение в ханство огромного числа улу-
сов Большой Орды, включая улус Тювикеля, который раньше 
определял всю внешнюю политику Большой Орды, повлияло на 
идейное оформление власти крымского хана, его внешнеполити-
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ческую доктрину. Великоордынские, или великоулусные, на-
строения Менгли-гирея питались прошлым и были направлены 
на реставрацию тех времен, когда Орда занимала огромную тер-
риторию Восточной Европы и имела власть над значительной ее 
частью» [Мавріна 2006, 117–118]. Отсюда и тон Ярлыка хана 
Менгли-гирея литовскому князю Сигизмунду.

Однако более раннее упоминание о крепости Черкасы содер-
жится в “Списке русских городов дальних и ближних” – историко-
географическом памятнике XIV–XV вв. По мнению исследовате-
ля данного источника В. Н. Тихомирова, время возникновения 
“Списка...” правильнее всего относить к концу XIV в. Исследо-
ватель считает, что он возник между 1387 и 1392 гг. Древнейший 
“Список...” помещен в Новгородской Первой летописи младшего 
извода, переписанной в середине XV в., и сохранился в новго-
родской рукописи. По наблюдениям В. Н. Тихомирова, “Список 
городов” в Ермолинской летописи, близкий по времени к Новго-
родской Первой летописи, также сохранил в передаче названий 
городов следы новгородского произношения. Новгородские горо-
да с особенной полнотой и точностью указаны в списке. Поэтому 
В. Н. Тихомиров склонен был считать, что и “Список русских го-
родов...” возник в Новгороде. Особый интерес представляет при-
лагаемый к перечню городов термин “а се польский”, который в 
Новгородской Первой летописи отсутствует, но имеется в Ермо-
линской. По мнению В. Н. Тихомирова, это название можно счи-
тать искажением слов “подольские города”. В Списке показано 
11 “польских”, или подольских, городов в следующем порядке: 
“Каменець, Иловечь, Браславль, Соколечь, Звенигород, Черкасы, 
Черлен, Новый городок, Веничя, Скала, Бакота”. Из всех “поль-
ских” городов местоположение только города Черкас остается 
неясным [Тихомиров 1952, 229]. Однако и это не самое первое 
упоминание поселения Черкасс.

Наиболее раннее известное современным исследователям 
упоминание о крепости “Черкасы”, а точнее, о “воеводе Черкас” 
содержится в жалованной грамоте литовского аристократа Федора 
Корнатовича, согласно которой он передавал во владение своему 
слуге Пашке Васневичу семь сел в Брацлавском уезде на Подолье 
(нын. Винницкая обл. Украины). Грамота датирована 9 августа 
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1392 г. Упоминание “Черкас” содержится в списке лиц, засвиде-
тельствовавших достоверность грамоты: “А тому всему на ут-
вержденье и на сведомъе своего кн(я)зства завесили есмо печать 
своего кн(я)зства. А на тот лист сведъки: княз(ь) Василеи Вениц-
кии и пан Гринько Соколецкии, и Павел Слупица, пан Ходко Че-
меревич, пан Немира Бакотьскиии, пан Бедрых Черкаскии воево-
да, пан Печъ, панъ Прокопъ Спалецкии воевода, пан Фронцко 
подчашыи” [Беларуская даўнiна 2014, 149–150].

Таким образом, мы можем даже не сомневаться в том, что 
крепость Черкассы на Днепре уже существовала в конце XIV в. 
Однако точно не известно, когда возникла крепость Черкассы: до 
прихода литовцев после Синеводской битвы в 1362 г. или уже во 
время их деятельности в Среднем Поднепровье? Отметим, что 
Плано Карпини, который в начале 1246 г. побывал здесь, ничего 
не сообщает о нахождении возле Киева и Канева “Чиркасов” 
[Карпини 1957, 67–68]. Следовательно, поселение Черкассы мог-
ло возникнуть на правом берегу Днепра лишь после февраля 
1246 г., но до конца XIV в.

Археологические изыскания в районе г. Черкасс позволяют 
проверить данную версию. Так, проведенные Д. П. Куштаном в 
2002 г. раскопки в исторической части г. Черкасс дали довольно 
интересные результаты относительно начала функционирования 
посада Черкасского замка. В 2004 г. автор раскопок об этом пи-
сал: “Первый горизонт (XIV–XV вв.) отвечает периоду ранней 
истории города, когда он был в составе Великого княжества Ли-
товского”. Относительно времени прекращения функционирова-
ния старейшего слоя Черкасского поселения и замка Д. П. Куш-
тан высказался в пользу того, что это следует связывать с напа-
дением крымских татар во главе с ханом Менгли-Гиреем в 1483 г. 
[Куштан 2014, 19–20]. В связи с этим уместно отметить следующее 
наблюдение О. С. Мавриной: “В военных акциях Хаджи-Гирея 
60-х годов можно заметить попытку выработать новый курс внеш-
ней политики Крыма. Не случайно, уже в эти годы Хаджи-Гирей 
ищет путь сближения с Москвой и одновременно уменьшает кон-
такты с Ягеллонами (это и понятно, ибо Москва была слабой и не 
представляла угрозу для ханата в отличие от Польско-Литовс-
кого государства), опережая политику Менгли-Гирея 70–90 годов 
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XV в., которая имела очень часто промосковский и вместе с тем 
антиягеллонский характер” [Мавріна 2004, 71–72]. Как видим, 
нападение Хаджи-Гирея на Черкассы в 1483 г. было отнюдь не 
случайным. Однако так и не известно, когда возникли Черкас-
ский замок и посад – в середине или в конце XIV в.?

Кроме того, в 1996 г. С. К. Рець и в 1999 г. Д. П. Куштан ис-
следовали памятники долитовского периода на месте бывшего 
с. Василица, на окраине современных Черкасс [Рець 1996, 24–44; 
Куштан 2000, 9, 35–38]. По данным Д. П. Куштана, в 1996 г. “на 
песчаном возвышении в пойме Днепра во время разведок был 
выявлен могильник и поселение XIII–XIV вв. В культурном слое 
были выявлены фрагменты кружальной посуды и исследовано 
одно погребение (№ 1). Здесь же было найдено значительное ко-
личество железных шлаков, что может свидетельствовать о суще-
ствовании на поселении железообработного центра. В 1999 году 
автором на этом памятнике были исследованы еще два погребе-
ния этого же времени (№ 2 и 3). Покойники лежали вытянуто на 
спине, головой на запад, руки были сложены на животе. Погре-
бение № 1 сопровождалось бронзовой проволочной сережкой со 
стеклянной бусиной” [Куштан 2006, 75–77].

Для датировки поселения особый интерес может представ-
лять последняя находка. Аналогичная бронзовая проволочная се-
режка с двухсложным подвижным стержнем, на конце которого 
размещалась бусина, была найдена среди инвентаря большого 
христианского могильника золотоордынской культуры в Нижнем 
Поднепровье – Мамай-Сурка, который датируется второй поло-
виной XIII – началом XV в. [Ельников 2000, 44, рис. 4, 7]. По 
словам исследователя этого комплекса М. В. Ельникова, такие 
вопросовидные сережки встречаются “в слоях XIV в. Волжской 
Булгарии (тип VI, вариант А)” [Ельников 2000, 48, рис. 4, 7].

Естественно, этого явно недостаточно, чтобы утверждать, что 
на окраине современного города Черкассы уже во второй полови-
не XIII – в начале XIV в. существовало неукрепленное поселение 
с христианским населением. Однако благодаря Плано Карпини 
мы знаем, что уже раньше середины XIII в. на север от указан-
ной территории в Каневе был монгольский наместник – “Алан 
по имени Михей” [Карпини 1957, 67–68]. В связи с этим следует 
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обратить внимание на следующее наблюдение Б. В. Черкаса от-
носительно характера монгольского присутствия в отмеченном 
районе: “...по крайней мере одну тьму следует локализовать на 
территории от современного Днепропетровска или Запорожья 
вдоль Днепра до Роси” [Черкас 2014, 255]. Следовательно, тер-
ритория Черкасс с того времени была подконтрольна монголам, 
куда те могли переселить население из подвластных им христи-
анских земель [Бубенок 2014, 99–117; Бубенок 2014а, 51–55].

До недавнего времени такое предположение казалось невоз-
можным, пока М. В. Горелик нетрадиционно подошел к интер-
претации уже известных археологических материалов, обнару-
женных ранее в Поросье. Речь идет о захоронении кургана № 69, 
обнаруженного на Яблуневском могильнике вблизи г. Белой 
Церкви (летописный Юрьев). Первые исследователи по аналогиям 
инвентаря связали этот курган с Северным Кавказом, но необос-
нованно соотнесли его с аланами, у которых подобные подкур-
ганные захоронения не встречались. По словам М. В. Горелика, 
аланы здесь были ни при чем: “В рассматриваемом же памятнике 
погребение было совершено по обряду ингумации на горизонте, 
что являлось традиционным способом погребения древних ады-
гов, особенно ярко представленным в материалах древнеадыгс-
кой-золотоордынской белореченской культуры XIV–XV вв. Воору-
жение, сопровождавшее похороненого мужчину-воина, не остав-
ляет никаких сомнений ни в его этнокультурной принадлежности, 
ни во временном отрезке, на который пришлась его жизнь”. К 
этим артефактам исследователь отнес остатки круглого щита, са-
блю, наконечник копья и т. п. Именно это дало основания М. В. Го-
релику считать, что “здесь был похоронен золотоордынский воин-
черкес”. На основании всего этого исследователь сделал вывод: 
“Можно предположить, что мы рассмотрели погребение одного 
из тех черкесских воинов, которые были переселены золотоор-
дынской администрацией в стратегически важный район для 
укрепления позиций против начинавшегося усиления и претен-
зий на данный регион Великого княжества Литовского и Русско-
го. Переселение могло иметь место от середины XIII в., когда 
Среднее Поднепровье вошло в границы кочевий чингизида Хур-
миши (Куремсы), до 1362 г., когда в битве при Синих Водах Оль-
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герд Литовский отвоевал у Улуса Джучи власть над Киевщиной”. 
В результате, по мнению исследователя, и появилось поселение, 
носящее имя переселенцев, – Черкассы [Горелик 2014, 73–88].

Как видим, имеются основания говорить о том, что город Чер-
кассы мог быть основан еще в золотоордынский период. Полу-
чается, что литовские князья не были причастны к основанию 
крепости Черкассы. Вопрос в том, каковы же были причины соз-
дания легенды, записанной в литовской люстрации 1552 г. Для 
этого следует выяснить связь черкасов литовской легенды с чер-
касами Пятигорья на Северном Кавказе. В этом могут помочь 
данные топонимии и антропонимии.

Есть одно название в городе Черкассы, которое может указы-
вать на это. Еще в 1967 г. А. С. Стрижак зафиксировал один ин-
тересный факт: «Так, в Черкассах на Днепре одна из окраин на-
зывается Бешту (сравним с горой Бештау на Северном Кавказе, 
возле подножия которой раскинулся город Пятигорск), от тюрк-
ского беш – “пять” и тау – “гора”» [Стрижак 1967]. К сожале-
нию, исследователь не указал источник своей информации. Но 
если это правда, то следует вспомнить, что в люстрации от 
1552 г. среди большого количества имен местных жителей раз-
личного происхождения в Каневском замке упомянут антропо-
ним “Степанец Пятигорчин” [АЮЗР 1886, 104]. Создается впе-
чатление, что “малоросийские черкасы” называли “пятигорских 
черкасов” не иначе как “пятигорцы”. Тем не менее следует обра-
тить внимание на аргументы оппонентов, в соответствии с кото-
рыми прозвище “Пятигорчин” может указывать лишь на то, что 
он был родом из села Пятигоры на Киевщине. Но это село насчи-
тывает лишь 400-летнюю историю. Бывшее название села – Три-
ножин. Впервые как Пятигоры оно упоминается в документах в 
1596 г. [Київська область 1971, 676]. А “Степанец Пятигорчин” 
был упомянут в документе 1552 г. Не было тогда в 1552 г. и села 
Пятигорцы на левом берегу Днепра на берегах р. Слепород, ко-
торая является правым притоком р. Сулы. Напомним, что в ле-
генде об основании города Черкассы, которая содержится в ли-
товской люстрации, отмечено, что князь Гедимин завоевал 
“Черкассы Пятигорское, и приведъши Черкасовъ часть с княги-
ней ихъ, посадилъ ихъ на Снепороде, а иншыхъ на Днепре, где 
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теперъ Черкасы сидятъ, а Снепородцевъ посадилъ на Днепрежъ 
в Каневе и сидя Снепородце на Днепре в Каневе...” [АЮЗР 1886, 
103]. Несмотря на легендарность сообщения, нельзя исключать 
возможность того, что пятигорские черкасы находились и на ле-
вом берегу Днепра, откуда они могли заселять правобережье 
Среднего Поднепровья. Следствием этого и стало появление на 
берегах р. Слепорода после 1552 г. села, которое носит имя Пя-
тигорцы.

В. Ф. Горленко считал, что в литовской люстрации 1552 г., 
кроме имени “Степанец Пятигорчин”, были другие антропони-
мы, вероятно, кавказского происхождения: Лазука, Горец Тинь-
снич, Тока Копытков, Ломан, Семен Скуматов, Гусейм (Хусейн), 
Нелистон Старый, Жчалаш, Мишко Теребердеевич и т. п. [Гор-
ленко 1982, 105]. Однако проведенный анализ позволил выделить 
еще большее количество таких “подозрительных” антропонимов 
[АЮЗР 1886, 84–105]. Среди немалого количества имен жителей 
Черкасского и Каневского замков, приведенных в литовских 
люстрациях 1552 г., следует выделить особо еще один антропо-
ним, который указывает на гидроним Северного Кавказа. Так, 
среди жителей Каневского замка упомянут “Федко Басанский” 
[АЮЗР 1886, 103]. В связи с этим следует привести наблюдения 
Дж. Н. Кокова о распространении среди адыгов антропонима 
Бахъсэн, сохраненного до сих пор как фамилия Бахъсэн-хэ (Бак-
сановы). По мнению исследователя, это родовое название являет-
ся производным от названия реки Бахъсэн (Баксан) на Северном 
Кавказе [Коков 1974, 148–149].

Однако на этом перечень подобных наименований отнюдь не 
является исчерпанным, хотя вполне возможно, что не все пред-
ложенные названия могут иметь кавказское происхождение. Ка-
жется, люстрации Каневского и Черкасского замков 1552 г. могут 
представлять большой интерес для лингвистов-кавказоведов и 
являться доказательством того, что задолго до середины XVI в. 
адыгские переселенцы уже были в Среднем Поднепровье.

Вполне возможно, что записанная в люстрации от 1552 г. ле-
генда об основании города Черкасс может отображать намерение 
литовского автора объяснить, откуда появились между Черкасса-
ми и Каневом на правом берегу Днепра и на левобережье Днепра 
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в бассейне Слепорода черкасы кавказского происхождения. На 
первый взгляд, мы здесь имеем одного автора. Но смущает то, 
что летописец эти события датировал временами правления Ге-
димина – с 1316-го по 1341 г.: “яко князь великій Литовскій Ге-
диминъ”. При этом Гедимину он приписал достижения Витовта 
в 1426 г.: “завоевавъши надъ моремъ Кафу и весь Перекопъ” 
[АЮЗР 1886, 103]. Таким образом, в первой части этой легенды 
видим явную конъюктуру литовского автора, обусловленную су-
губо идеологическими соображениями, так как надо было не 
только доказать права литовцев на крепости Черкассы и Канев, 
но и показать давность этих событий.

Однако дальнейшая часть легенды уже не напоминает твор-
чество литовских авторов: “...и приведъши Черкасовъ часть с кня-
гиней ихъ…” [АЮЗР 1886, 103]. В данном случае складывается 
впечатление, что мы имеем дело с местным фольклорным сюже-
том, который очень напоминает кавказские легенды о князьях и 
княгинях. А это значит, что перед нами записанная, но изменен-
ная легенда местных жителей о своем происхождении, которая 
могла иметь до 1552 г. не одну сотню лет. Это позволяет считать 
это сообщение более близким к истине, чем рассказы российских 
историков XVIII – первой половины XIX в. об этих событиях 
[Бубенок 2012, 5–17; Бубенок 2014, 99–117]. Для примера можно 
привести “Повесть временных лет”, первые разделы которой 
представляют записанный народный фольклор. Однако большин-
ство исследователей не отрицают того, что такие сообщения со-
держат какую-то часть исторической правды.

Исходя из этого, можно считать, что литовская легенда об 
основании города Черкассы в Среднем Поднепровье выходцами 
с Северного Кавказа может иметь под собой историческую осно-
ву, несмотря на ряд спорных моментов. В данном случае мы ясно 
видим одну из попыток объяснить обстоятельства возникновения 
поселения Черкассы, чье название очень напоминает обозначе-
ние для северокавказского народа. Однако со времени основания 
города и до записи легенды литовским автором прошла не одна 
сотня лет. Вопрос в том, почему именно в 1552 г. в литовской 
историографии появилась эта легенда.
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Отметим сразу, что середина XVI в. ознаменовалась для наро-
дов Восточной Европы, включая Северный Кавказ, весьма слож-
ной политической обстановкой. Тогда на политической карте 
произошли значительные изменения, связанные с длительными 
войнами. Одной из них была Ливонская война (1558–1583 гг.), в 
которую с одной стороны оказались втянутыми государства Бал-
тийского региона, в первую очередь Великое княжество Литовское 
и Польша, а с другой стороны – крепнувшее при Иване IV Гроз-
ном Московское царство. Эта борьба закончилась для Литвы и 
Польши подписанием в 1569 г. Люблинской унии, что привело к 
созданию Речи Посполитой. Именно это объединение способ-
ствовало поражению Москвы в Ливонской войне.

Как раз накануне Ливонской войны, в 1552 г., в литовской лю-
страции и была записана легенда об основании города Черкассы 
на Днепре литовскими князьями. Ведь одним из ключевых мо-
ментов в противостоянии Великого княжества Литовского и Мо-
сковского царства были споры относительно дальнейшей судьбы 
земель в Верхнем и Среднем Поднепровье. Получается, что ли-
товские историки исторический факт переселения адыгов-чер-
касов в Поднепровье с Северного Кавказа умышленно исказили 
и использовали в своих политических интересах. Результатом 
этого и стала одна из наиболее ранних легенд об основании го-
рода Черкассы в Среднем Поднепровье именно одним из литов-
ских князей.
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О. Б. Бубенок
Литовська Легенда Про ЗаснУвання

МІста Черкаси та її ІсториЧнІсть
Походження назви міста Черкаси, розташованого на правому березі 

Дніпра, завжди становило інтерес для істориків. Прибічники однієї з гі-
потез вірять у зв’язок цього топоніма з назвою адигів Північного Кав-
казу. Підставою для цього стала найбільш рання фіксація легенди про 
заснування фортеці Черкаси, що міститься в одній зі слов’яномовних 
литовських люстрацій від 1552 р. У ній повідомляється про те, що ли-
товський князь Гедимін, завоювавши Кафу і Перекоп, а також “черкасів 
у П’ятигір’ї”, привів останніх до Наддніпрянщини, де вони й заснували 
фортецю Черкаси. Проте Гедимін не міг вчинити це переселення адигів 
із Північного Кавказу, тому що він правив у першій половині XIV ст., 
коли Середня Наддніпрянщина ще входила до складу Золотої Орди. 
Дані археології свідчать на користь такої міграції вже на рубежі XIII–
XIV ст., що, у свою чергу, свідчить про дії золотоординської адміністра-
ції. Таким чином, у литовській легенді ми лише бачимо одну з перших 
спроб пояснити обставини виникнення поселення Черкаси. Це сталося 
напередодні Лівонської війни в 1552 р. Тоді мала місце суперечка Лит-
ви з Московським царством стосовно земель у Середній Наддніпрян-
щині. Виходить, що литовські історики історичний факт навмисне спо-
творили у своїх політичних інтересах. 

ключові слова: Черкаси, Середня Наддніпрянщина, П’ятигір’я, Ге-
димін, люстрації, Велике князівство Литовське, Золота Орда
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О. Б. Бубенок
Литовская Легенда об основании

города Черкассы и ее историЧность
Происхождение названия города Черкассы, расположенного на пра-

вом берегу Днепра, всегда вызывало интерес у историков. Привержен-
цы одной из гипотез верят в связь этого топонима с названием адыгов 
Северного Кавказа. Основанием для этого стала наиболее ранняя фик-
сация легенды об основании крепости Черкассы, которая содержится в 
одной из славяноязычных литовских люстраций от 1552 г. В ней сооб-
щается, что литовский князь Гедимин, завоевав Кафу и Перекоп, а так-
же “черкасов в Пятигорье”, привел последних в Поднепровье, где они и 
основали крепость Черкассы. Однако Гедимин не мог совершить это 
переселение адыгов с Северного Кавказа, потому что он правил в пер-
вой половине XIV в., когда Среднее Поднепровье еще входило в состав 
Золотой Орды. Данные археологии свидетельствуют в пользу такой ми-
грации уже на рубеже XIII–XIV вв., что говорит о действиях золотоор-
дынской администрации. Таким образом, в литовской легенде мы лишь 
видим одну из первых попыток объяснить обстоятельства возникнове-
ния поселения Черкассы. Это случилось накануне Ливонской войны в 
1552 г. Тогда имел место спор Литвы с Московским царством относи-
тельно земель в Среднем Поднепровье. Получается, что литовские ис-
торики исторический факт умышленно исказили в своих политических 
интересах.

ключевые слова: Черкассы, Среднее Поднепровье, Пятигорье, Ге-
димин, люстрации, Великое княжество Литовское, Золотая Орда

Стаття надійшла до редакції 23.06.2017



The Oriental Studies, 2017, № 79                                                                  53

ISSN 2415-8712 (on-line); ISSN 1682-671X (print)
Shodoznavstvo, 2017, No. 79, pp. 53–90

 
UDC 94(395):7.04

“VERETHRAGHNA AHURA CREATED”:
TO ICONOGRAPHY OF THE ANCIENT IRANIAN WARRIOR GOD
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The article deals with the problems associated with the iconography of 
the warrior god in the art of the ancient settled and nomadic Iranian-speak-
ing peoples. As for the settled Iranians, the deity of victory and war Vere-
thraghna (Vərəθraγna) takes an anthropomorphic image only in the 
Hellenistic Era. As a result of religious intercultural syncretism, he merges 
with Heracles and Ares in the iconography (the relief of Antiochus I of Cam-
magens (69–31 BC) in Nemrud Dage; a bronze statue of Heracles from 
Seleucia-on-Tigre (2nd century AD)). An independent anthropomorphic im-
age of Verethraghna as the warrior with a spear, sword, and bird (Varegna?) 
on a helmet was formed in the numismatics of Kushan Bactria. However, it 
exists for a short time on a single stamp of coins (drachmas) of Kanishka 
time (127–150 AD) and does not find further development. At the same time, 
in the art of settled Iranian peoples, the image of Verethraghna could mani-
fest itself in the number of zoomorphic images, in particular by the form of 
a boar’s protom during the Sassanian Period (a silver dish from Nizhne-
Shakharovka, State Hermitage). As for other zoomorphic incarnations of 
Verethraghna, which are known for the 14th Yasht of Young Avesta (except 
for Boar they are Ox, Horse, Camel, Ram, and Goat), it is not always possi-
ble to say confidently that these images belong to the warrior god.

Process of formation of zoomorphic images in the art of nomadic Irani-
an-speaking peoples has started since 7th century BC, which possessed oral 
tradition and religious-mythological system similar to the all-Iranian base. 
Scythian society had a militarized character, and existence a cult of the war-
rior deity, such as Verethraghna, is beyond a doubt. The Scythian warrior 
god could be visualized in the art of the nomads of Eurasia in the number of 
individual, dual and complex zoomorphic images. As for the anthropomor-
phic iconography of the warrior deity it could be associated with the Hellenic 
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Heracles from the 4th century BC (plaque of horse harness from Babina 
Mohyla), as it was typical for settled Iranians.

Keywords: Iranians, Scythians, warrior god, Verethraghna, art, iconog-
raphy, image

Г. В. Вертієнко

“ВЕРЕТРАГНА, АХУРОЮ СТВОРЕНИЙ”:
ДО ІКОНОГРАФІЇ

ДАВНЬОІРАНСЬКОГО ВОЇНСЬКОГО БОЖЕСТВА1

Візуалізація воїнського божества в образотворчій традиції 
давніх іраномовних народів залишається не до кінця з’ясованою. 
В осілих іранців  антропоморфний образ божества війни та пе-
ремоги Веретрагни з’являється лише за елліністичної доби як 
результат релігійного міжкультурного синкретизму. Наративний 
опис Веретрагни, що може бути застосований для виділення 
його іконографії у мистецтві народів іранського світу, подано в 
релігійних текстах. Зокрема, 14-й Яшт Молодшої Авести безпо-
середньо присвячено цьому божеству. За його даними, Веретраг-
на втілюється в десятьох образах-інкарнаціях, з яких шість 
зооморфні (копитні тварини – Бик, Кінь, Верблюд, Вепр, Баран, 
Цап), дві антропоморфні (П’ятнадцятирічний Юнак і Воїн з кин-
джалом (karəta-)), один орнітоморфний (птах-Варегн) та ще одне 
уособлення природного явища (потужний вітер, що є носієм 
хварна (xvarǝnah-), зцілення та сили)2. Цілком імовірно, що зо-
браження зазначених копитних тварин у мистецтві Стародав-
нього Ірану могли нести в собі образ Веретрагни, однак не 
завжди можна впевнено стверджувати, що вони належать саме 

1 Стаття підготована за матеріалами доповідей, прочитаних на Чет-
вертому міжнародному науково-практичному семінарі “Текст і образ: 
особливості взаємодії між наративом та візуальністю” (м. Київ, Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка, 19 травня 
2017 р.) та Міжнародній науковій конференції “XХI Сходознавчі читан-
ня А. Кримського” (м. Київ, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Крим-
ського НАН України) [Вертієнко 2017, 8–9].

2 Переклад українською та коментарі див.: [Вертієнко 2013, 33–51; 
2015, 48–54].



“Веретрагна, Ахурою створений”: до іконографії...

The Oriental Studies, 2017, № 79                                                                  55

цьому божеству, а не іншому представнику пантеону3. Втім, не-
обхідно підкреслити, що, за даними письмових джерел, з десяти 
наведених інкарнацій лише чотири належать суто Веретрагні 
(Вітер, Вепр, Цап і Воїн з кинджалом), тоді як всі інші можуть 
пов’язуватися з іншими зороастрійськими богами (табл. 1).

№ Інкарнація Яшт 14, 
2–27

Яшт
8, 13, 
16, 20

Яшт 
19, 35,
36, 38

Денкард, 
IX, 

23.2-3

“Книга діянь 
Ардашира, 
сина Папа-
ка”, ІV, 11, 

16–17, 22–244

1 Вітер Веретрагна
2 Бик Веретрагна Тіштрія
3 Кінь Веретрагна Тіштрія
4 Верблюд Веретрагна Вайу
5 Вепр Веретрагна
6 Юнак Веретрагна Тіштрія
7 Варегна Веретрагна Хварно
8 Баран Веретрагна Хварно
9 Цап Веретрагна

10 Воїн Веретрагна

Табл. 1
Щодо можливості зооморфної візуалізації Веретрагни в мис-

тецтві осілих іраномовних народів або ж його ідентифікації на 
основі зооморфних втілень, відомих за 14-м Яштом, то спроби 
таких інтерпретацій робилися неодноразово [Ackerman 1964, 55–
69; Shenkar 2014, 162, 176–178 (з бібліографією)]. Попри скепсис 
частини дослідників [Shenkar 2014, 1595, 1616], слід підкреслити, 

3 Дискусію див.: [Compareti 2014, 145–149]. Щодо проблеми можли-
вості застосування текстів Авести для інтерпретації іранського та скіф-
ського мистецтва див.: [Duchesne-Guillemin 1972, 265–271; Кузьмина 
2002, 20–35, 124–145].

4 Див.: [Grenet 2003, 70–73, 123 (IV.11)].
5 “Vərəθraγna holds a peculiar record among Avestan deities for his num-

ber of incarnations – ten overall; among them can be found nearly all major 
animals appearing in Iranian art. This provides a vast field for speculation”.

6 “…The identification of Vərəθraγna based on his animal Avestan incar-
nations is highly problematic”.
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що у стародавніх релігійно-міфологічних системах, і зокрема ін-
доєвропейських, наявність у божеств зооморфних втілень була 
явищем стадіальним та універсальним7. Трактування протом8 
шести тварин на срібному ранньосасанідському блюді з Нижньо-
Шахаровки (мал. 1) як символів зороастрійських богів ми вважа-
ємо найбільш імовірною. На думку В. Г. Луконіна, це є чи не 
перша спроба зображення цих божеств через їхні зооморфні вті-
лення9. Образу Веретрагни на цьому блюді, на думку дослідника, 
відповідає протома вепра10 [Луконин 1977, 175] (мал. 1а).

a
Мал. 1, 1а. Срібне блюдо з Нижньо-Шахарівки, Сасанідський період 

(80-ті рр. ІІІ ст. н. е.), Ермітаж (за [Луконин 1977, 142, 175])
7 О. Є. Кузьміна зазначає: “Во многих религиях мифологический 

персонаж первоначально мыслился в зооморфном облике и лишь поз-
же – в антропоморфном, в сопровождении животного, ставшего его 
атрибутом, что находило отражение в изобразительном искусстве: каж-
дый персонаж представал или в зооморфном, или полиморфном виде, 
соответствующем мифу, а на более поздней стадии антропоморфиза-
ции – в человеческом облике, но в сопровождении связанного с ним в 
мифе животного” [Кузьмина 2002, 128].

8 У сасанідському мистецтві у протомах зображали суто царів або 
богів.

9 “Перед нами, пожалуй, первый пример появления в сасанидском 
искусстве зверей – символов зороастрийских божеств, но основой, на 
которой были созданы эти образы, в данном случае были не воспоми-
нания о древневосточном искусстве, а эллинистические и римские 
прототипы” [Луконин 1977, 159]. Елліністично-римський вплив в обра-
зотворчій програмі блюда простежується у стилізованих фігурах “гла-
діаторів”, що протиставлені протомам тварин. 

10 Імовірно, таку ж семантику має зображення протоми вепра на ар-
хітектурному фризі Сасанідського періоду [Фрай 2002, рис. 105], див. 
нижче мал. 18.
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Антропоморфний образ Веретрагни в Ірані та на території на 
захід від його кордонів (Анатолії та Кавказі) візуалізується на 
межі ер і зазнає значного елліністичного впливу через синкре-
тизацію з Гераклом11. Найбільш показовим є рельєф у Немруд 
Дазі, де Антіох І Каммагенський (69–31 рр. до н. е.) зображений 
поряд з божеством, яке позначене як “Артагна (< Веретрагна)-
Геракл-Арес”12 (мал. 2). Бронзова статуя Геракла була знайдена в 
Селевкії-на-Тигрі (Bagdad, Iraq Museum Inv. № 100178) [al-Salihi 
1987, 160–167, fig. 57–
67; Pennacchietti 1987, 
169–185] (мал. 3). На 
статуї, яка має висоту 
85,5 см, збереглася бі-
лінгва. На правій нозі 
виписано текст грець-
кою мовою, що пові-
домляє про перемогу 
аршакідського царя Во-
логасіса IV над Кара-
кенським (Мешансь-
ким) царством (myšn) 
у 151 р. н. е., у зв’язку 
з чим цар пожертвував 
цю статую “Геракла” 
(Ἡρακλέουϲ) (стк. 16–
19), яка є трофеєм у 
війні, до храму Апол-
лона [Potter 1991, 277–
290] (мал. 4а (стк. 16–
19)). Текст парфян-
ською мовою на лівій 
нозі коротший, але 

11 Див. також: [Benveniste, Renou 1934, 75–83; Stein 1940, 342–344; 
Duchesne-Guillemin 1973, 175; Gnoli, Jamzadeh 1988, 510–514; Shenkar 
2014, 159–163].

12 Пояснення походження цього синкретичного образу див.: [Boyce, 
Grenet 1991, 323–324].

Мал. 2. Рельєф Антіоха І Каммагенського
у Немруд Дазі

(за [Shenkar 2014, 349, fig. 163])
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ідентичний за змістом – цар жертвує статую “Веретрагни” 
(wrtrgn) до храму Тіра (tyry) (стк. 16–19) [Morano 1990, 229–238; 
Lipiński 1993, 127–134] (мал. 4б (стк. 16–19)).

Мал. 3. Бронзова статуя Геракла з Селевкії-на-Тигрі
з білінгвою грецькою та парфянською мовами

(Bagdad, Iraq Museum Inv. № 100178)13

Мал. 4а. Текст грецькою мовою на статуї Геракла із Селевкії-на-Тигрі
(за [Potter 1991, 278; Morano 1990, 235])

13 Фото за: http://parthiansources.com/site-introduction/parthia-overview/ 
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Мал. 4б. Текст парфянською мовою на статуї Геракла
із Селевкії-на-Тигрі (за [Lipiński 1993, 128])

Зображення Геракла, якого ототожнюють з Веретрагною, та-
кож збереглося на рельєфі Ардашира І в Накш-і Раджабі ІІІ [Van-
den Berghe 1983, 126–127 (Cat. 35); Shenkar 2014, 160; fn. 1005 
(бібліографія)] (мал. 5а, 5б).

Мал. 5а. Рельєф Ардашира І в Накш-і Раджабі ІІІ14

14 Фото за: http://www.djibnet.com/photo/sasanian/naqsh-e-rajab-iii-
3101462500.html
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Мал. 5б. Рельєф Ардашира І в Накш-і Раджабі ІІІ
(промальовування за [Vanden Berghe 1983, 65, fig. 9;

Shenkar 2014, 240, fig. 6])

На думку Дж. Чоксі, образ Веретрагни відбився в нумізмати-
ці Сасанідської доби, зокрема на драхмах Варахрана ІІ (276–
293 рр. н. е.), що на аверсах зображають перед царем божество 
у вигляді юнака, який має головний убір, прикрашений голова-
ми птаха, вепра або коня [Choksy 1989, 133–134] (мал. 6a–г)15. 
Відповідно, на монетах візуалізується чотири з десяти інкарна-
цій Веретрагни, відомих за 14-м Яштом. Попри те що частина 
дослідників ставить під сумнів вказану інтерпретацію [Shenkar 
2014, 161; Compareti 2014, 148], ми вважаємо її ймовірною. 
Слід підкреслити, що цей цар мав теофорне ім’я, що походить 
від Бахрама (Веретрагни). Той факт, що таке ім’я мали шість 
представників Сасанідської династії, свідчить про особливе вша-
нування ними культу Бахрама/Веретрагни [Вертиенко 2014, 273, 
прим. 2].

15 Пор. також: [Дашков 2008, 288]; https://www.ebay.ie/b/Silver-An-
cient-Greek-Coins/4738/bn_18125070:  
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а                                                             б

в                                                            г
Мал. 6а–г. Срібні драхми Варахрана ІІ16

В іранізованих державах елліністичного часу на схід від Іра-
ну, зокрема в Кушанській Бактрії, образ Веретрагни так само міг 
синкретизуватися з Гераклом [Пугаченкова 1997, 1025–1040; 
Абдуллаев 1988, 26–34; Шагалина 2010] Як приклад можна на-
вести теракотову фігурку Геракла з Термеза ІІ ст. н. е. (випад-
кова знахідка) (мал. 7). Натомість він зафіксований у нумізма-
тиці, де позначений бактрійською мовою як ΟΡΛΑΓΝΟ17 [Stein 
1887, 159–160; Grenet 2015, 213, fig. 1; 216; Jongeward, Cribb, 
Donovan 2015, 285] (мал. 8). Це божество зображено на серії 

16 Фото за: а – [Choksy 1989, pl. 10,2]; б – http://www.arianacoins.
com/29/381/acsas-46-sasanian-kings-vahram-bahram-ii-with-prince-3-ad-
276-293-ar-drachm-very-rare; в – https://www.coinarchives. com/a/results.
php?results=100&search=bahram; г – [Кинжалов, Луконин 1960, ил. 21].

17 Як варіант написання ім’я М. Штейн також наводить форму Ου̉ρα-
ράνης [Stein 1887, 159].
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монет часу Канішки І18 (127–150 рр. н. е.) 
в антропоморфному вигляді зі списом у 
правій руці. На поясі показаний меч, 
рукоять якого закінчується головою пта-
ха. Також птаха зображено на його шо-
ломі. Дослідники вважають, що цей 
птах (сокіл?) може бути ототожнений із 
птахом Варегною, який за 14-м Яштом 
Молодшої Авести виступає сьомою ін-
карнацією Веретрагни [Stein 1887, 159; 
Грене 1993, 151–152; Shenkar 2014, 161; 
Curtis 2016, 184]. Водночас сокіл уособ-
лював поняття xvarǝnah-, тобто визна-
чення точної семантики зображень пта-
ха як на цих монетах, так і на оздобленні 
сасанідських царських корон як належ-
них до сфе-
ри Вере-
трагни або 
xvarǝnah- є 
проблема-
тичним і не 

виключене поєднання обох цих се-
мантичних ліній [Curtis 2016, 184–
185; Piras 2017, 314].

Вже доведено, що Веретрагна не 
є суто зороатрійським божеством, а 
його походження сягає індоіранської 
доби [Benveniste, Renou 1935; Thie-
me 1960, 312–314], а 14-й Яшт на-
лежить до найдавнішої частини 

18 Хоча ця серія не знаходить продовження на монетах наступника 
престолу Кушанського царства Хувішки (150–190 рр. н. е.), припуска-
ють, що через тісний синкретичний зв’язок Веретрагни і Геракла образ 
Веретрагни може надалі втілюватися в монетах із зображенням Геракла 
[Grenet 2015, 220; Jongeward, Cribb, Donovan 2015, 260–261].

19 Фото за: http://sanat.orexca.com/2010-rus/2010-2-2/natalya_shagali-
na/#!prettyPhoto/4/ = [Шагалина 2010, рис. 5].

Мал. 7. Теракота 
Геракла з Термеза,

ІІ ст. н. е.
(випадкова знахідка)19

Мал. 8. Бактрійська монета 
часу Канішки І

із зображенням Веретрагни
(за [Shenkar 2014, 391, fig. 30])
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Молодшої Авести та містить архаїчні риси, кристалізація яких 
припадає на першу половину І тис. до н. е. [Boyce 1975, 63–65; 
Gnoli, Jamzadeh 1988; Skjærvø 1995, 160–161, 166, 168–169]. Від-
повідно, цей процес є синхронним часу формування звіриного 
стилю іраномовних кочівників Євразії. Оскільки в мистецтві 
осілих іранців у цей період образ воїнського божества не дістав 
виразної візуалізації та іконографії, можна спробувати ідентифі-
кувати його в мистецтві номадів. Мистецтво безписемних кочів-
ників Євразії I тис. до н. е. мало розгалужений зооморфний код 
[Раевский, Кулланда, Погребова 2016], що має сприяти рекон-
струкції образу скіфського воїнського божества.

Що стосується можливості існування антропоморфного обра-
зу воїнського божества в мистецтві скіфів, то можна погодитися 
з припущенням С. С. Бессонової, що в міфології скіфів “комп-
лекс Індри-Веретрагни” був представлений образом Геракла і, 
можливо, Ареса [Бессонова 1983, 44–45]. Відповідно, витвори із 
зображенням Геракла, що дістали розповсюдження в кочівників 
Північного Причорономор’я з IV ст. до н. е. [Граков 1950, 7–18; 
Русяєва 2001, 53–62], можуть бути пов’язані не тільки з Таргіта-
єм і “скіфською генеалогічною легендою” [Доватур, Каллистов, 
Шишова 1982, 294, ком. 379], а й з воїнським божеством, як це 
було пізніше в осілих іранських народів, у яких, як зазначалося, 
за іконографією Геракла вбачався “Веретрагна-Геракл-Арес”. У 
зв’язку з цим можна припустити, що в описі скіфського пантеону 
Геродотом прописані поруч Геракл і Арес можуть трактуватися 
як втілення єдиного воїнського божества (καὶ Ἡρακλέα καὶ Ἄρεα – 
Herod., Hist., IV, 59.1)20. Відзначимо знахідку в кургані Бабина 
Могила срібного з позолотою кінського налобника із зображен-
ням того ж іконографічного типу “Геракл, котрий відпочиває”21 
(мал. 9)22, що й згадана статуя “Геракла-Веретрагни” із Селевкії-
на-Тигрі (мал. 3) та рельєф у Немруд Дазі з “Веретрагною-Герак-
лом-Аресом” (мал. 2). Якщо образ Геракла на цьому налобнику 
ніс у собі семантику воїнського божества (“скіфського Веретраг-

20 Пор.: [Кузьмина 2002, 29].
21 Див.: [Давыдова 1997, 54–60, рис. 1–2].
22 Див. докладніше: [Мозолевский, Полин 2005, 304; Трейстер 2005, 

502–512].
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ни”), то логічно буде припустити, що розміщення такого зобра-
ження на кінській упряжі перетворювало цю тварину на уособ-
лення воїнського божества. За 14-м Яштом відомо, що кінь був 
інкарнацією Веретрагни (Яшт 14, 9), а отже, в цьому випадку 
може йтися про візуальне (“Геракл”) та “фізичне” (кінь) відтво-
рення образу воїнського бога23.

Мал. 9. Кінський налобник з кургану Бабина Могила, IV ст. до н. е.
(за [Мозолевский, Полин 2005, табл. 6, 1–2])

Суспільство номадів було мілітаризованим, а зооморфні сю-
жети здебільшого прикрашали предмети озброєння та кінського 
спорядження – фактично три чверті [Кантарович 2014, 50]. Саме 
військове середовище формувало естетичні та семантичні прин-
ципи скіфського мистецтва [Мелюкова 1989, 101], а отже, зако-
дованість у ньому образів воїнського божества є закономірним 
явищем. У зв’язку з цим дослідники неодноразово вказували на 
можливість відображення на витворах скіфо-сакського звіриного 

23 Звернемо увагу, що кінь був однією з двох зооморфних інкарнацій 
Веретрагни, що несла над своїм чолом силу-ama. Другою такою твари-
ною був бик (Яшт 14, 7). 
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стилю одиничних зооморфних образів Веретрагни, як-от Бик, 
Вепр, Кінь, Верблюд тощо [Ghirshman 1977, 27–38; Бессонова 
1984, 9–10; Болтрик 1998, 80–82; Кузьмина 2002, 17–18, 22–24, 
28–29; Королькова 2006, 85; Прохорова 2007; Медведев 2008, 
124; Дарчиев 2008, 143–161, 203–215; Гуляев 2010, 225; Кантаро-
вич, Грибкова 2011, 144]. Аналіз декору скіфської клинкової зброї 
наводить на думку, що, попри одиничні зображення, військове 
божество могло мати і декілька образотворчих втілень24 на одно-
му витворі одночасно [Вертиенко 2015, 190]. Ми вже акцентували 
увагу на парі з числа інкарнацій Веретрагни, що згадується у скіф-
ській клятві за повідомленням Лукіана Самосатського (ІІ ст. н. е.) 
(Luc., Tox., 11, 12, 38) – “вітром та мечем”, де задіяні 1 та 10 
(остання) інкарнації. Припустімо, що ця пара виступає як альфа 
та омега – стислий варіант всієї ритуально-магічної формули 
[Вертиенко 2012, 41–52]. Отже, на нашу думку, втілення воїнсько-
го божества в скіфському мистецтві можуть утворювати певні 
пари. Відповідно, було достатньо двох образів (або їхнього поєд-
нання) для відтворення цілісного образу воїнськового божества, 
без необхідності зображення всіх десяти. Ми пропонуємо гіпоте-
тичну схему утворення таких зооморфних пар, організованих за 
принципом наведеної пари, яка об’єднала першу та останню з ін-
карнацій Веретргани за 14-м Яштом, тобто за принципом доцен-
трового поєднання відомих зооморфних втілень цього іранського 
воїнського божества. Втім, подібна організація дуальних форм, 
імовірно, не була “канонічною”, на що може вказувати наведена 
нами вище інтерпретація семантики кінського налобника з Баби-
ної Могили, де, можливо, відбулося поєднання третьої та остан-
ньої інкарнацій.

Попри те що в мистецтві Скіфії існував власний, дуже нечис-
ленний образ бика [Дарчиев 2008, 159–161; Кантарович 2015, 
518–552], у світосприйнятті давніх іранських народів до цього ж 
класу тварин міг належати й олень, образ якого є дуже розповсю-
дженим в образотворчій традиції номадів. У давньоіранській мові 
“олень” *gaṷaźna- є компаундом *gau- “бик” та основи *aźna- від 
дієслівного кореня *1aź- – “гнати, поганяти” [ЭСИЯ, І, 288–289; 

24 Щодо образів синтетичних та фантастичних істот у скіфському 
звіриному стилі див.: [Полидович 2015, 85–142].
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ІІІ, 207–208; Эдельман 2009, 49]. Оскільки першою частиною 
*gaṷaźna- “олень” є *gau- “бик”, імовірно, що в уявленнях дав-
ніх іранців ці тварини належали до одного класу. Таким чином, 
у мистецтві скіфів зображення оленя могли бути замінником 
для бика і, припустімо, існувала друга пара: бик / олень (2) – 
цап (9). Синкретичний образ “оленя-цапа” представлений на 
навершях IV ст. до н. е. із Чмиревої Могили, Гайманової Моги-
ли та Товстої Могили25 (мал. 9а–в) [Полидович 2015, 88], а та-
кож на групі кінських налобників сер. IV – поч. III ст. до н. е. 
[Кантарович 2015, 567–572, 1546].

 а                                           б                          в
Мал. 9. Скіфські навершя IV ст. до н. е. із Чмиревої Могили (а),

Гайманової Могили (б) та Товстої Могили (в)
(за: а – [Piotrovsy, Galanina, Grach 1986, Ill. 273];

б – [Бидзиля, Полин 2012, табл. 19, рис. 378];
в – [Мозолевський 1979, 118 (102)])

Третя пара: кінь (3) – баран (8). Хоча ця пара й нечисленна в 
синкретичній формі у скіфському мистецтві. Образ коня-барана, 
зокрема, вбачається на кістяному псалії із зібрання Ермітажу 
(інв. № 2533/2, випадкова знахідка) [Рябкова 2014, 206, рис. 1, 2, 
5; 213–214] (мал. 10). Аналогом також може бути візуальний об-
раз гірського козла іконографічного типу I-II-1 “Бобрицько-ульсь-
кий” за А. Р. Кантаровичем 2-ї пол. VII – 1-ї пол. V ст. до н. е. 
[Кантарович 2015, 446, 453–458, 1496]. В іконографії пластини з 
кургану № 35 біля с. Бобриці [Грібкова 2012, 61–62, 68, рис. 1,1; 
Полидович 2017, 174, рис. 2,1], яка налужить до вказаного типу, 
В. А. Іллінська вбачає риси коня [Іллінська 1971, 76–77; 75, рис. 2,6] 

25 Див. також: [Золото степу 1991, 323 (140), 365; Раевский, Куллан-
да, Погребова 2016, табл. IV, 2–3].
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(мал. 11). Крім того, у скіфському мистецтві має місце образ гри-
фобарана26, який поєднує риси хижого птаха, барана та коня і 
який пов’язують з Веретрагною [Кузьмина 2002, 28–29; Табл. VIII, 
1–3].

Мал. 12. Кинджал з кургану № 1 сарматського могильника “Дачі”
біля м. Азова Ростовської області, друга половина І ст. н. е.

(за [Прохорова 2007, 51–58])
26 Див.: [Рябкова 2014, 213–214; Кантарович 2015, 797–806].

Мал. 10. Кістяний псалій із 
зображенням коня-барана (?), 
випадкова знахідка (Кубань?), 
Санкт-Петербург, Державний 

Ермітаж, інв. № 2533/2
(за [Рябкова 2014, 206, рис. 1, 5])

Мал. 11. Золота пластина
з кургану № 35 біля с. Бобриці

(за [Полидович 2017, 174, рис. 2,1])
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Четверту пару: верблюд (4) та птах Варегн (7) – зображено, 
зокрема, на церемоніальному кинджалі з кургану № 1 сарматсько-
го могильника “Дачі” біля м. Азова Ростовської області І ст. н. е.27 
(мал. 12).

П’ята пара: юнак (5) – вепр (6). Зображення юнака (?) та ве-
пра міститься на наверші залізного кинджала з долини р. Ачик 
ІІІ–І ст. до н. е. (випадкова знахідка) (мал. 13)28.

Мал. 13. Залізний кинджал з долини р. Ачик, ІІІ–І ст. до н. е.
(випадкова знахідка) (за [Суразаков 1979, 267, рис. 2])

27 Див. також: [Прохорова 2007, 51–58; Вертиенко 2015, 184–193; За-
цеская 2015, 189–231; 2015а, 57–62, рис. 11].

28 Можна навести й ще декілька прикладів клинкової зброї номадів 
Євразії, які декоровані зображенням вепра. Це бронзовий кинджал з 
Аржану, навершя рукояті якого прикрашене фігуркою вепра [Черемисин 
2008, 31; 100, табл. VIII, 17] та зображення кабана, вирізане на піхвах 
кинджала з могильника Узунтал [Черемисин 2008, 31]. Образ вепра 
також зустрічається на декорі піхов скіфських церемоніальних мечів 
(курган Ушаківського біля ст. Елизаветівської [Artamonow 1970, Taf. 
330], Велика Білозерка [Topal, Ţerna, Popovici 2014, 49, Fig. 14; Золото 
степу 1991, 358 (кат. № 89)]). 
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З кола всіх зооморфних образів саме вепр є найпоширенішим 
втіленням Веретрагни. Його опис подано в Яштах 14, 15 (2–8), 
10, 70 (3–9) і 10, 127 (2–8). Найдокладнішу версію містить 
Яшт 10, 70, переклад якої ми надаємо за рукописом Yasht Codex 
E1 (1601 р.), fol. 352v–353r [Kotwal, Hintze 2008, 415–416]:

[...] WvrvqraGnO ahuraDAtO 
hU-kvhrpa varAzahe
paEtvrvnO tiZi-dLstrahe 
arCnO tiZi-asUrahe
hakvrvT-janO WarAzahe 
anu-pOiqβahe grantahe
parCuuanikahe taxmahe
aiiaMhO-pADahe aiiaMhO-zastahe 
aiiaMhO-jiiehe aiiaMhO-dumahe
aiiaMhO-paitiS Xarvnahe

[…] Веретрагна, Ахурою створений,
В подобі Вепра,
Обороноздатного, гострозубого, 
Самця гостроікластого, 
Що враз вбиває кабана,
Неприступного, лютого,
Рябомордого, відважного,
Залізноногого (позаду), залізноногого 
(попереду), 
Залізносухожильного, залізнохвостатого, 
залізнощелепного.

Особливий інтерес викликає те, що в останніх рядках Яшта 10, 
70 частини тіла вепра асоціюються з aiiah-, тобто залізом або мета-
лом29 (пор.: Яшт 13, 3, 45; Відевдат 4, 50). Цю асоціацію можна 
пов’язати з образом клинкової зброї, а саме кинджалом (karəta-)30, 
характерною і єдиною зброєю Веретрагни як чоловіка-Воїна за 
Яштом 14, 27 (E1, fol. 354r–354v) [Kotwal, Hintze 2008, 415–416].
ahmAi dasvmO AjasaT WazvmnO До нього вдесяте прийшов рушійний
WvrvqraGnO ahuraDAtO Веретрагна, Ахурою створений,
WIrahe kvhrpa raEuuatO В подобі Воїна сяючого, 
srIrahe mazdaDAtahe Гарного, Маздою створеного, 
baraT karvtvm zaraniiO-saorvm Приніс кинджал золотооздоблений,
frapixStvm WIspO-paEsaMhem Вбраний усіма прикрасами,
auuaqa AjasaT […] Так прийшов […]

29 Використаний термін aiiah- можна також перекласти як “бронза” 
[ЭСИЯ, I, 146–147].

30 У бою колючі удари кинджалом завдаються знизу, що можна по-
рівняти з тим, як вепр використовує свої ікла для поразки супротивни-
ка. Як слушно помітив І. Гершевич, ремінісценція цієї особливості на-
паду кабана, ймовірно, подана в Яшті 10, 71 [Gershevitch 1959, 107, 
221]. Втім, за П. О. Шерве: “with one *blow he strikes down the oppo-
nents” [Skjærvø 2005 (2006), 98].
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Концептуальна асоціація “вепр – залізо” може мати ще один 
семантичний рівень, безпосередньо пов’язаний зі способами по-
лювання на цю тварину, який стає ефективним тільки з доби па-
леометалу, з появою мисливських знарядь із металевими наконеч-
никами31. І з цієї причини, починаючи з епохи бронзи, на території 
степової та лісостепової зони Євразії, а також Ірану починає роз-
виватися культ вепра [Ермолов 1980, 161], який стає базовим зоо-
морфним втіленням воїнського божества32. Зокрема, у мистецтві 
скіфів існують зображення трьох різних способів полювання на 
вепра: вершника зі списом за допомогою собак33; лучника34; пішої 
людини, озброєної кинджалом35. Образ вепра і всі три зазначені 
способи полювання на нього також мали поширення в мистецтві 
Ірану, починаючи від Ахеменідського періоду і по Сасанідський 
включно36 (мал. 14–24). Ми вже мали можливість відзначити, що 
зображення полювання на вепра в іранському світі могли бути 
пов’язані з поняттям царської ініціації. Відповідно, наявність мо-
тивів вепра / полювання на вепра на різних предметах, і особливо 
на декорі зброї, могли маркувати вищий соціальний статус їхніх 
власників у військовій ієрархії іранських народів. Саме цією “елі-
тарністю” може пояснюватися порівняна нечисленність зобра-
жень вепра у скіфському мистецтві37 [Вертиенко 2015, 107–113].

31 Ймовірно, що через те, що вбити вепра було можливо тільки за 
допомогою металевої зброї, у свідомості прадавніх іранських народів 
сформувався асоціативний зв’язок між “вепром” і “залізом”, що поєд-
нував їх як концепт у єдине ціле на рівні матеріалу та сутності [Вертієн-
ко 2014, 140–148].

32 Див. докладніше: [Benveniste, Renou 1934, 70–71; Ghirshman 1977, 
27–38; Francfort 2002, 117–142; Черемисин 2008, 28–33; Дарчиев 2008, 
170–225].

33 Розпис склепу № 9 Неаполя Скіфського [Зайцев 2003, 206, рис. 136].
34 Золоті поясні пластини із Сибірської колекції Петра I [Артамонов 

1973, 136, рис. 184; 137, рис. 185].
35 Навершя залізного кинджала з долини р. Ачік (мал. 11) (імовірно, 

ця зброя могла безпосередньо використовуватися для такого полюван-
ня), золота пластина з Туви [Грач Н., Грач А. 1980, 11, 12]).

36 Див. докладніше: [Erdmann 1942, 345–383; Вертиенко 2014, 273; 
2014а, 109–110].

37 Щодо образу вепра в мистецтві скіфів див.: [Кантарович 2011, 34–
41; 2015, 522–552, 1530–1541].
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38 Пор.: [Francfort  2002, 124, fig. 12–14; Curtis, Tallis 2005, 228, fig. 416 
(London, Brit. Mus. ANE 120325].

39 Див. також приклади інших гем із зображеннями кабанів: [Бори-
сов, Луконин 1963, 185–186 (745–752)].

Мал. 14. Печатка, 
Ахеменідський період, Paris, 
Bibl. Nationale (за [Francfort 

2002, 124, fig. 13])

Мал. 15. Циліндрична печатка, 
Ахеменідський період,

London Brit. Mus. ANE 89144
(за [Curtis, Tallis 2005, 228, fig. 417])38

Мал. 18. Архітектурний фриз, 
Сасанідський період 

(за [Фрай 2002, рис. 105])

Мал. 19. Архітектурний фриз, 
Сасанідський період, New York, 

Metroplitan Museum, Rogers Fund,
1932 MMA 32.150.22

(© Photo courtesy of The Metropolitan 
Museum of Art)

Мал. 16. Сасанідська гема
(за [Брагинский 1991, 233])39

Мал. 17. Відбиток ефталітської або 
кушанської печатки (за [Фрай 2002, рис. 56])
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Отже, завершуючи наш огляд шляхів відтворення образу дав-
ньоіранського воїнського божества в тексті та мистецтві іран-
ських народів, можна дійти таких висновків.

Усна традиція гімнів богам іранського пантеону, яка знайшла 
подальше письмове втілення в Яштах Молодшої Авести за Саса-

40 Пор.: [Skupniewicz 2009, 51, fig. 2; 57, fig. 15; 59, fig. 17; 60, 
fig. 22, 23; 62, fig. 26].

Мал. 22. Рельєф у Так-е Бостані, 
Сасанідський період

(за [Vanden Berghe 1983, pl. 39]).

Мал. 23. Рельєф у гробниці 
Фенг Хету, Сасанідський 

період (промальовування за 
[Skupniewicz 2009, 51, fig. 1])40

Мал. 20. Срібне блюдо, 
Сасанідський період,

Санкт-Петербург, Ермітаж
(за [Кинжалов, Луконин 1960,

ил. 2; Harper 1981, pl. XIV])

Мал. 21. Срібне блюдо, 
Сасанідський період, Washington, 

Smithsonian Institution, Freer Gallery 
of Art and Arthur M. Sackler Gallery; 

F1934.23 (за [Harper 1981, pl. X])
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нідів, формується на по-
чатку І тис. до н. е. Хоча 
ці божества були адапто-
вані зороастрійською ре-
лігією, у текстах Молод-
шої Авести значної мі-
рою збереглися та від-
билися дозороастрійські 
архаїчні уявлення. Майже 
синхронно, із VII ст. до 
н. е., відбувається й про-
цес складання зооморф-
них образів у мистецтві 
іраномовних номадів, які 
мали усну традицію, до-
тичну до загальноіранської. Оскільки скіфське суспільство мало 
виразний мілітаризований характер, особливе вшанування нома-
дами саме воїнського божества на кшталт Веретрагни не підлягає 
сумніву. Відтак наративні образи цього бога можуть мати візуаль-
не відтворення в мистецтві іраномовних номадів Євразії, причо-
му, можливо, навіть більш адекватне, ніж у самому Ірані в поре-
формені часи. Для скіфського візуального образу воїнського бо-
жества характерні зооморфність, поліморфність і дуальність. Не 
можна виключати, що як і в інших іранських народів, образ скіф-
ського воїнського божества в IV ст. до н. е. міг асоціюватися з ел-
лінськими Гераклом та Аресом у сприйнятті античних авторів.

У мистецтві осілих іранських народів образ Веретрагни міг 
проявлятися в низці зооморфних зображень (протоми вепра). На-
томість антропоморфний візуальний образ Веретрагни оформ-
люється лише на межі ер. Найімовірніше, саме під грецьким 
впливом він втрачає зооморфність, здобуває антропоморфний ви-
гляд і синкретизується з Гераклом і Аресом. У Кушанський Бак-
трії в нумізматиці формується антропоморфний образ Веретраг-
ни в подобі воїна зі списом та птахом (Варегною?) на шоломі. 
Проте він існує лише нетривалий час на єдиному штампі монет 
часу Канішки й не знаходить подальшого розвитку. Характерною 

41 Пор.: [Фрай 2002, рис. 100].

Мал. 24. Штукована архітектурна
панель, Сасанідський період

(за [Фрай 2002, рис. 101])
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тенденцією було також і те, що в мистецтві як осілих, так і кочо-
вих іраномовних народів для візуалізації образів власних бо-
жеств використовувалися чужі іконографічні схеми, зокрема ел-
лінські та римські.
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Г. В. Вертієнко
“Веретрагна, Ахурою створений”:

до іконографії давньоіранського воїнського божества
У статті розглянуті проблеми, пов’язані з іконографією воїнського 

божества в мистецтві давніх осілих та кочових іраномовних народів. В 
осілих іранців  божество війни та перемоги Веретрагна (Vərəθraγna) 
набуває антропоморфного образу лише в елліністичну добу. Внаслідок 
релігійного міжкультурного синкретизму він зливається з Гераклом та 
Аресом. В іконографії йому відповідає постать Геракла (рельєф Антіо-
ха І Каммагенського (69–31 рр. до н. е.) в Немруд Дазі, бронзова статуя 
Геракла із Селевкії-на-Тигрі (II ст. н. е.)). У Кушанській Бактрії в нуміз-
матиці формується самостійний антропоморфний образ Веретрагни в 
подобі воїна зі списом, мечем та птахом (Варегною?) на шоломі. Проте 
він існує нетривалий час на єдиному відтиску монет (драхм) часу Ка-
нішки (127–150 рр. н. е.) й не знаходить подальшого розвитку. Водночас 
у мистецтві осілих іранських народів образ Веретрагни міг проявляти-
ся в низці зооморфних зображень, зокрема у формі протомів вепра в 
Сасанідський період (срібне блюдо з Нижньо-Шахаровки, Ермітаж). 
Що стосується інших зооморфних інкарнацій Веретрагни, які відомі за 
14-м Яштом Молодшої Авести (окрім Вепра, це Бик, Кінь, Верблюд, 
Баран і Цап), то не завжди можна впевнено стверджувати належність 
цих образів саме воїнському божеству.

Із VII ст. до н. е. відбувається процес складання зооморфних образів 
у мистецтві кочових іраномовних народів, які мали усну традицію та 
релігійно-міфологічну систему, дотичні до загальноіранської основи. 
Скіфське суспільство мало мілітаризований характер, і наявність у них 
культу воїнського божества на кшталт Веретрагни не підлягає сумніву. 
Скіфське воїнське божество могло візуалізуватися в мистецтві номадів 
Євразії в низці індивідуальних, парних та комплексних зооморфних 
образів. Щодо антропоморфної іконографії воїнського божества, то з 
IV ст. до н. е. воно могло асоціюватися з еллінським Гераклом, як це ха-
рактерно і для інших іраномовних народів.

Ключові слова: іранці, скіфи, воїнське божество, Веретрагна, мис-
тецтво, іконографія, образ
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А. В. Вертиенко
“Веретрагна, Ахурой созданный”:

к иконографии древнеиранского воинского божества
В статье рассмотрены проблемы, связанные с иконографией воин-

ского божества в искусстве древних оседлых и кочевых ираноязычных 
народов. У оседлых иранцев божество войны и победы Веретрагна 
(Vərəθraγna) приобретает антропоморфный образ только в эллинисти-
ческую эпоху. В результате религиозного межкультурного синкретизма 
он сливается с Гераклом и Аресом. В иконографии ему соответствует 
фигура Геракла (рельеф Антиоха I Каммагенского (69–31 гг. до н. э.) в 
Немруд Даге, бронзовая статуя Геракла из Селевкии-на-Тигре (II в. н. э.)). 
В Кушанской Бактрии в нумизматике формируется самостоятельный 
антропоморфный образ Веретрагны в образе воина с копьем, мечом и 
птицей (Варегной?) на шлеме. Однако он существует непродолжитель-
ное время на единичном оттиске монет (драхм) времени Канишки (127–
150 гг. н. э.) и не находит дальнейшего развития. В то же время в искус-
стве оседлых иранских народов образ Веретрагны мог проявляться в 
ряде зооморфных изображений, в частности в форме протомов вепря в 
Сасанидский период (серебряное блюдо из Нижне-Шахаровки, Эрми-
таж). Что касается других зооморфных инкарнаций Веретрагны, кото-
рые известны по 14-му Яшту Младшей Авесты (кроме Вепря, это Бык, 
Конь, Верблюд, Баран и Козел), то не всегда можно уверенно говорить 
о принадлежности этих образов именно воинскому божеству.

С VII в. до н. э. происходит процесс формирования зооморфных об-
разов в искусстве кочевых ираноязычных народов, которые обладали 
устной традицией и религиозно-мифологической системой, схожими с 
общеиранской основой. Скифское общество имело милитаризованный 
характер, и наличие у них культа воинского божества типа Веретрагны 
не подлежит сомнению. Скифское воинское божество могло визуализи-
роваться в искусстве кочевников Евразии в ряде индивидуальных, пар-
ных и комплексных зооморфных образов. Что касается антропоморфной 
иконографии воинского божества, то с IV в. до н. э. оно могло ассоции-
роваться с эллинским Гераклом, как это характерно и для других ира-
ноязычных народов.

Ключевые слова: иранцы, скифы, воинское божество, Веретрагна, 
искусство, иконография, образ
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It is extremely important to look at the South of Ukraine as a holistic 
multiethnic system with a set of certain socio-cultural institutions through 
the prism of people’s “living” of crisis phenomena, were the central place is 
the tragedy of the Holodomor, the socio-economic transformations of the 
1920’s and 1930’s and the tangent subjects to them.

It is crisis and fiscal events that activate the hidden motivational mecha-
nisms and the forms of their manifestation in society, which facilitates their 
fixation and analysis.

Appeal to the concept of “agrarian society” and a set of its characteris-
tics, allows us to trace stories of violence and cruelty in oral histories regard-
less of the ethno-cultural characteristics of the respondents from the Northern 
Azov Sea.

The events of collectivization, accompanied by “dislocation”, are defined 
by the respondents as a catastrophic violation of the norms of social life, 
and the Holodomor scenes are very clearly defined as the act of the highest 
cruelty towards people.

The development of oral and historical material in the south-eastern re-
gion revealed an interesting fact of the pre-primary existence of oral narra-
tives in the form of a certain “collection of retellings”, which was particu-
larly evident in the subjects of collectivization and the Holodomor.

The fact of artificial famine was denied by the official authorities, a large 
number of witnesses had their own vision of the situation and came into 
conflict with the official memory of these events in the face of “mnemonic 
violence”.

In fact, a whole stratum of historical and cultural experience, along with 
the carriers, remained isolated, out of legal opportunities for its broadcast.
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We can talk about the formation of a certain “epic” of oral communica-
tion about the transformations of the 1920s-1930s in the countryside, which 
united a huge number of people in space and time.

While looking at the breakthrough moments of national history from the 
point of view of microprocessing we can trace the process of deformation 
and further determination of the mental structures of society, the conse-
quences of which can be traced at the present stage.

Keywords: peasants, Northern Azov Sea, Oral History

Ю. О. Іріоглу
Явище насильства в структурі
селЯнських усних наративів

Північного ПриазовʼЯ
Вивчення проблематики історичної памʼяті завжди стикається 

з питанням джерельного комплексу, який би забезпечив репре-
зентативні інформативні можливості, особливо якщо в дослід-
ницькому фокусі перебуває багатоетнічний регіон, як-от Південь 
України. Сучасні дослідницькі практики активно звертаються до 
методів усної історії, що пояснюється можливістю оперування з 
доволі широким блоком фактологічного матеріалу, який має не 
суто подієве, а більш соціокультурне забарвлення, окреслюючи 
вектори розвитку суспільної свідомості та життєвих практик, що, 
своєю чергою, відкриває перед дослідником неабиякі можливос-
ті в царині вивчення історичної памʼяті окремих соціальних груп 
та суспільства в цілому. На сьогоднішній день паралельні дослі-
дження з проблеми розглянуто в працях українських вчених, 
присвячених історії Голодомору та життєвих практик “остарбай-
терів” і мешканців окупованих територій у період 1941–1944 рр., 
зокрема в роботах Л. Гриневич, Г. Грінченко, Т. Пастушенко та 
Т. Нагайко, однак у цілому тему досліджено недостатньо [Грине-
вич 2008; Грінченко 2004; Нагайко 2009; Пастушенко 2008].

На нашу думку, заслуговують особливої уваги питання форму-
вання та побутування соціальної та історичної памʼяті південно-
українського селянства як єдиного субʼєкта господарської діяль-
ності в умовах соціально-економічних та політичних трансфор-
мацій ХХ ст. Абстрагуючись від етнокультурної складової, взявши 
за основу форму організації повсякденного та господарського 
життя, ми виходимо на загальне поняття селянства, а виокремив-
ши специфічний поліетнічний субрегіон у контексті Південної 
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України, наприклад Північне Приазовʼя, виходимо на узагальню-
вальні висновки, що ґрунтуватимуться на спільних для всіх пред-
ставників досліджуваного регіону категоріях, які є базовими для 
суспільного буття. Такою одиницею нами було обрано явище на-
сильства, оскільки саме його прояви та сприйняття в соціумі, що 
має власні культурні та побутові норми, як-от селянські спіль-
ноти, розкривають як глибинні механізми функціонування самої 
соціальної групи, так і її світоглядні імперативи зокрема. Таким 
чином, можна отримати цілісну картину суспільного життя насе-
лення Північного Приазовʼя в умовах кризових явищ та виявити 
їхні життєві стратегії, емоційно-ціннісні координати й окреслити 
маршрути соціально важливих комунікацій, через які інформація 
щодо тих подій транслювалась наступним поколінням, формую-
чи образ минулого.

Звертаючись до питань образів насильства та жорстокості в 
інформаційно-мнемонічному просторі селянства Північного 
Приазовʼя, варто окремо акцентувати увагу на векторах нашої 
стратегії пізнання такого складного та багатовимірного явища, як 
насильство. Вочевидь, поряд з насильством завжди є актуалізо-
ваними інші поняття соціально-психологічного порядку, як-от 
агресія, жорстокість та, як не дивно, співчуття, милосердя та 
прощення. Тлумачення поняття насильства на сьогоднішній день 
є досить широким з огляду на теоретичний кут зору та парадиг-
мальні прихильності дослідника, що звертається до цього поняття 
[Денисов 1975, 7]. У широкому сенсі насильство можна розуміти 
як процес. Соціальне насильство можна визначити як процес 
нав’язування силою своєї волі суб’єкту з метою примусити його 
чинити всупереч його власній волі. Специфікою соціального на-
сильства є його антропоморфний характер, який передбачає, що 
об’єкти, на які спрямована сила, і суб’єкти, які її використо-
вують, – це як окремі люди, так і певні соціальні групи. Крім 
того, у соціальній сфері сила поряд із матеріальним компонентом 
включає в себе і духовний. У цьому виявляється специфіка соці-
альної форми руху матерії як органічної єдності матеріального й 
духовного. Слід одразу ж зауважити, що розділення матеріальної 
й духовної сторін насильства має досить умовний характер, 
пов’язаний лише з виявленням пріоритетів – матеріальне насиль-
ство визначає духовне, або навпаки [Ананьїн 2005].
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Однак реалізація насильницьких дій повинна мати своє вира-
ження, й найпершим з них є агресія. На сьогоднішній день по-
няття “агресія” тлумачиться як будь-яка форма поведінки, спря-
мована на ображання чи на завдавання шкоди іншій живій істоті, 
що не бажає подібного ставлення [Бэрон, Ричардсон 2001, 134]. 
Зрозуміло, що в різних життєвих ситуаціях агресію в людини мо-
жуть викликати абсолютно різні фактори. Та разом з тим ми маємо 
все ж певну обумовленість щодо подразників, які викликають до 
життя агресивний настрій з подальшою дією. Відповідь криється 
у зв’язку між явищами фрустрації (невідповідність можливостей 
наявним потребам) та агресії, оскільки, за постулатами психоло-
гії, одна призводить до іншої. Однак у цьому рівнянні є уточнення, 
яке робить похибку на ситуативність протікання процесу пере-
творення, а саме детермінуючий вплив культурних установок, які 
визначають напрямок подальшого розвитку фрустрації: якщо в 
певній культурній традиції передбачено не почуття гніву, а, на-
приклад, страху, то й агресії не буде [Бэрон, Ричардсон 2001, 134]. 
Це заплутане рівняння знаходить своє втілення в парадоксах по-
ведінки південноукраїнського селянства протягом першої полови-
ни ХХ ст. Соціально-економічна руїна села 1920-х років та “прод-
розверстка” часів “воєнного комунізму” призвели до того, що 
селяни перебували у стані опозиції проти будь-яких виявів офі-
ційної влади, яка постійно намагалася їх обдерти до нитки [Нари-
си повсякденного життя… 2009, 117]. Але такі дії влади виклика-
ли логічний гнів з боку селян, бо ця концепція протиставлення 
себе владі для них була не просто традиційною, а й життєздат-
ною упродовж великого проміжку часу, а отже, вже зайняла своє 
місце в культурній картині світу селянина – саме тому ми бачимо 
протестні акції протягом 1920-х – початку 1930-х років. 

Однак абсолютно інша картина вимальовується в період 1932–
1933 років, ситуація, яку влада готувала довго та виважено – зна-
ходячи дійових осіб серед бідноти та залучаючи їх до реалізації 
плану приборкання села. У часи Голодомору селяни вже не були 
настільки монолітною масою в реакції на утиски з боку влади, не 
виявляли цілеспрямованого спротиву, що мав місце раніше, у ви-
гляді “бабських бунтів”, ігнорування хлібозаготівельної кампанії, 
врешті-решт, відкритого виступу. Відповіддю на це питання, поряд 
з розгортанням колосальних за своїми наслідками репресивних 
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заходів, є розклад селянської спільноти зсередини, що підігрівав-
ся владою довгий час ставками на бідноту, яка нарешті виявила 
себе в кампанії “розкуркулення”, повністю підірвавши основи 
солідарності традиційного суспільства. Представники активістів 
чітко ідентифікувалися односельцями за їхніми маргінальними 
майновими досягненнями та разом з тим не могли бути вилучені 
за межі спільного культурного поля [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 65, 
5 хв. – 7 хв.].

Селянство виявилося неготовим реагувати на такого роду про-
яви фрустрації, оскільки в програмі існування традиційної спіль-
ноти не передбачено боротьбу з власними членами, лише із 
зовнішніми загрозами (неврожай, посуха, війна, “влада” тощо). 
У цьому випадку в селянській культурній традиції не спрацював 
виклик гніву, а навпаки, на поверхню вийшов страх. Це й вияви-
лося в розрізненості та замкненості окремих членів селянських 
громад, що в часи Голодомору намагалися з останніх сил вряту-
вати власну родину будь-якими доступними засобами, а іноді 
йшли на протиприродні кроки. Фактично в усних наративах се-
лян сформувався образ подій кінця 1920-х – початку 1930-х років 
як катастрофічного явища, що загрожувало існуванню всієї 
спільноти як такої.

Південноукраїнське селянство, ставши об’єктом агресії з боку 
влади, потрапивши у безвихідь як економічну, так і психологічну, 
сприймаючи процес “розкуркулення” та події Голодомору з апо-
каліптичними настроями, зафіксувало в колективній пам’яті 
найважливіші образи та сюжети доленосних подій. Ця схема 
вписується в концепцію актуалізації уваги та пам’яті окремих ін-
дивідів і колективу загалом при спостеріганні актів агресії, що й 
вилилося в цілий пласт усних наративів, присвячених проблема-
тиці колективізації та Голодомору [Бэрон, Ричардсон 2001, 135].

Звернімося до селянських усних наративів у пошуках образів 
подій колективізації та Голодомору, а також інтерпретацій, що 
репрезентують респонденти, аби зрозуміти, за якими напрямка-
ми та формами культурні установки сформували в селянському 
середовищі сприйняття тогочасних подій та стратегії інформа-
ційної трансмісії.

Розглядаючи питання соціокультурної трансформації селян-
ської традиційної спільноти Південної України, спираючись на 
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результати опрацювання усноісторичних джерел, попередньо 
можна виокремити один напрямок, за яким відбувалися зміни у 
житті цієї соціальної групи, – це соціально-економічний аспект, 
що мав своїм відображенням руйнування господарської основи 
традиційної селянської культури. Так, за інформацією архівних 
джерел простежується процес колективізації, але в той же час 
подаються відомості просто про ситуацію в певному населеному 
пункті, справжні ж взаємовідносини у складних умовах радян-
ських перетворень 1920-х років, глибинні мотиваційні моделі по-
ведінки постають лише з паралельним залученням “живої” усної 
історії.

Звертаючись до сюжетів “розкуркулення” як етапу створення 
колективних господарств, які видаються найбільш яскравими і з 
точки зору соціально-економічного розвитку, і за емоційно-пси-
хологічним напруженням, необхідно простежити процес реаліза-
ції цього заходу та його соціокультурні обставини. Активна агіта-
ційно-роз’яснювальна кампанія, що була розгорнута в селах че-
рез “активних” представників радянської влади та періодичні 
видання, не давала очікуваних результатів, населення не повною 
мірою розуміло, яким чином такі заходи можуть привести до по-
кращення їхнього добробуту [Акунін 2009, 15]. Заможні та се-
редняцькі господарства, які традиційно були основними вироб-
никами товарного зерна, всіляко опиралися спробам влади отри-
мати з них надприбутки через розгалужену схему оподаткування, 
вписування у формат кооперації та політикою заниження ціноут-
ворення на сільськогосподарську продукцію. Відповіддю влади 
на таке “неподобство” стали поки що стримані кроки в напрямку 
політичної та соціальної ізоляції небажаного субстрату, зокрема, 
через позбавлення виборчих прав [Нариси повсякденного жит-
тя… 2009, 124]. Однак і це не дало очікуваного ефекту, оскільки 
майже половину серед обраних до селищних рад депутатів часто 
становили саме середняки [Съветско село 1927, № 10].

Фактично перед нами розкривається вибудувана владною 
системою схема розірвання зсередини селянської спільноти на 
окремі одиниці, з властивими кожній соціально-економічними та 
політичними характеристиками. Однак великий відсоток саме се-
редняків серед обранців до селищних рад свідчить про те, що ця 
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категорія населення сприймалася селянами як така, що найбільше 
відповідає образу заможного та грамотного господаря, який має 
бути взірцем. Розвішені владою ярлики “куркуль”, “середняк” та 
“незаможник” не збігалися зі змістом, який вкладали самі селяни 
в означення діяльності своїх односельців, однак це були конкрет-
ні кроки з розщеплювання сільської громади на майбутніх жертв 
та катів. Перший акт непрямого насильства, через моральний 
тиск та усунення від суспільного життя, відбувся. Не за горами 
був наступний, найстрашніший етап, матеріалізована форма тис-
ку на найважливіші аспекти селянського життя – господарство 
як джерело існування та загальнолюдський – родину.

Соціально-економічна основа сільського населення Південної 
України, представлена відносно великою кількістю самодостат-
ніх господарств, забезпечила сталість соціально-побутових тра-
дицій аграрного суспільства. Характерною рисою селянського 
світосприйняття є прагнення досягнути в господарському розви-
ткові рівня “заможності”, саме заможності, а не багатства [Коз-
нова 2000, 79; Нариси повсякденного життя… 2009, 128].

В усних наративах селян підкреслюється важлива в цьому 
аспекті теза про родинну форму ведення господарства, причому 
увага акцентується на обробітку “власної” землі власними сила-
ми. Патріархальність укладу селянської родини та її чисельність 
давали змогу задовольнятися наявною робочою силою майже 
без залучення найманої. А господарство в “пару коней, корова 
та кілька овець” позиціонувалось як не велике, а лише таке, що 
забезпечує життєдіяльність [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 65, 
1 хв. – 2 хв.]. Серед респондентів найстаршої вікової категорії, 
тобто 1910-х – 1920-х років народження, для опису процесу “до-
колгоспного” господарювання їхніх батьків навіть залучається 
термін, що мав місце у вживанні того часу, – “індивідуально”, 
ілюструючи таким чином не лише набір тогочасної термінології, 
що було перейнято від батьків, а й загальний напрямок уявлень 
щодо “правильного” розвитку громади. Оскільки ми можемо 
припустити, що слово “індивідуально” та словосполучення “ін-
дивідуальне господарство” навряд чи активно використовувались 
у денному житті селянської родини, бувши привнесеними із зо-
внішнього інформаційного кола, то оперування цими термінами 
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респондентами в процесі оповідання фактично протиставляє в 
їхній свідомості традиційне побутове та господарське життя се-
лян колгоспному колективізму та усуспільненню.

Присутність у мнемонічному наборі наших респондентів ве-
ликого масиву яскравих спогадів стосовно одноосібного госпо-
дарювання свідчить про наявність певного соціокультурного 
фактора, що сформував свідомість кількох поколінь південно-
українського селянства. Іноді це не артикульовано як думка са-
мого респондента, а передається через опис вчинків та ідей, що 
пропагували батьки: «Хазяйствовалі самі, до 1930-го года… 
Батько не йшов мій, його тягали-тягали… а він: “Не буду, я знаю, 
шо моя земля, і все”» [УІСУ 2010, т. 8, 52]. Оскільки спогади ін-
формантів зосереджені навколо власне форми ведення господар-
ства, то можна говорити, що саме колективізація та “розкурку-
лення” є переломним рубежем для селян, що поділяє життя на 
два етапи – до колгоспів та в колгоспах.

Поглянемо на цю тезу крізь призму явища насильства та вио-
кремимо важливі для нас аспекти у формуванні образу колгосп-
ного життя та виробництва з точки зору південноукраїнського 
селянства 1920-х – початку 1930-х років. Базовою одиницею ана-
літичного осмислення образу колгоспного життя, притаманного 
нашим респондентам, періоду першої половини ХХ ст. є відпо-
відність новостворених схем залучення трудових ресурсів тради-
ційним уявленням про ведення селянського господарства. Мова 
йде не про конкретні методи обробітку землі, строки посіву вро-
жаю та функціональні підходи до кожного сорту рослин. Перед-
усім ми маємо на увазі систему суспільної організації буття з 
побутовими та господарськими аспектами розподілу праці між 
членами родини та дотримання традиційних форм співіснуван-
ня в спільноті. Зокрема, одним з найяскравіших образів початку 
трудової діяльності в колгоспі, на якому наголошують респон-
денти, є важка робота, до якої вони долучалися, бувши ще ді-
тьми. Діти сприймалися в селянському середовищі як звичайна 
робоча одиниця, яка виконувала суто їй властиві функції, а сама 
дитина з 10 років вважалася вже самодостатньою [Нариси по-
всякденного життя… 2009, 128]. Однак для дітей існувала чітка 
трудова градація, що, як правило, обмежувала їхню роботу в 
домашньому господарстві допомогою батькам – на городі, з 
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домашнім птаством, частково з худобою та, звичайно ж, у хатніх 
справах [УІСУ 2010, т. 8, 52].

Діаметрально протилежними є й емоції, що супроводжують 
оповіді респондентів про їхні трудові будні в родині та колгоспі. 
Робота для дітей у степу на колгоспному полі сприймалася як 
примус до порушення традицій та знущання над молодим поко-
лінням. Найчастіше в усних наративах зустрічаються оповідки 
щодо колгоспного дитинства про те, як воду носили людям, що 
робили в степу, про очищення поля від бур’янів, для дорослі-
ших – залучення як різноробочих, дуже часто з акцентом на ран-
ній вік залучення до роботи. Особливо яскраві історії торкаються 
подій голоду та потреби виживання в тих складних умовах [УІСУ 
2010, т. 8, 62].

Чи настільки різнилися навантаження на дитину в колгоспі та 
в родинному господарстві або в цьому разі ми маємо справу з 
фактором традиційності, що обумовлював побут та працю в 
аграрному суспільстві почуттям консолідації колективу, ще од-
ним боком якого була насолода від причетності до чогось біль-
шого, аніж виконання лише практичної діяльності, – це єднання 
з першим у житті колективом – родиною, – через спільну турбо-
ту про її майбутнє. За тим же принципом, ми можемо говорити, 
сприймалося й господарювання в контексті всієї селянської 
спільноти [Гуревич 1969, 415]. Відповідно, побудова господарю-
вання на колгоспних засадах та радянських ідеологемах є не що 
інше, як розірвання традиційних суспільних та виробничих зв’яз-
ків – зовнішнє агресивне втручання, проти якого мобілізувалися 
як матеріалізовані форми існування (виробничі та побутові ас-
пекти селянського життя), так і соціально-психологічні та ко-
мунікаційні механізми, акцентовано виділяючи в колективній 
пам’яті окремі сюжети.

Розглядаючи проблему насильницьких дій з боку влади щодо 
селян із примушування їх до усуспільнення засобів виробництва, 
ми можемо простежити цей процес, так би мовити, у зворотному 
напрямку, від оціночних суджень респондентів. Навіть маючи до-
волі скупий арсенал пояснень, якими сповнені селянські усні на-
ративи щодо причин небажання їхніх предків долучатися до 
колгоспної системи, апелюючи суто до небажання віддавати ху-
добу та реманент (якщо він був), то доволі чіткими є емоційно-
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ціннісні судження щодо негативного ставлення селян до примусу 
працювати в нових умовах за старими правилами. Тобто, маючи 
на кінець 1920-х років фактично процес фермеризації сільсько-
господарської галузі, селянам пропонувалося повернутись до ін-
струментів економічної експлуатації доби кріпацтва. Саме це й 
викликало в селян почуття насильства над ними, невідповідність 
схеми взаємовідносин між державою та селянською спільнотою 
та примушування до її прийняття [Садыкова 2012].

Розрив селянської свідомості із землею, до якого призвели 
соціально-економічні трансформації в сільському господарстві, 
обумовив формування певного стійкого образу землі як джерела 
життя, що на сучасному етапі виявляється в активному зверненні 
респондентів під час інтерв’ювання до факту володіння ними зе-
мельним наділом, розпайованим на базі колишнього колгоспу, та 
персональних варіацій щодо його використання [РВ ЗВІУА, ф. 8, 
оп. 5, спр. 258, 6 хв. – 7 хв.].

Формування такого потужного за своєю часовою та просторо-
вою функціональністю мнемонічного потоку може свідчити 
лише про підвищену комунікативну активність у родині, у ході 
якої діти (нині наші респонденти) сприймали емоційно-ціннісні 
установки своїх батьків, що обговорювали таке непересічне для 
традиційного суспільства явище, як розкуркулення. Оскільки пу-
блічні протести проти політики колективізації ні до чого доброго 
для їхніх учасників не приводили, то єдиним ареалом, що давав 
селянам реалізувати власне бачення, залишалася родина [Щур 
2016]. Фактично студіювання усних історій дає можливість поба-
чити глибинні зв’язки найдрібнішої ланки соціального організ-
му – окремої родини, простежити варіації стратегій виживання в 
соціально екстремальних умовах та погляд на історичну реаль-
ність із точки зору селянина 1920-х років, який своєю батьків-
ською поведінкою через певні процедури соціалізації дитини 
транслював їй власний соціокультурний досвід. Зокрема, інфор-
мація щодо організації дозвілля та правил його реалізації є пере-
конливим прикладом активного зв’язку між поколіннями, 
оскільки загальноприйняті норми та їхнє дотримання гарантують 
повагу з боку односельців та прийняття до кола шанованих хазя-
їв [Хальбвакс 2005; РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 57, 1 хв. – 7 хв.].
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Саме селянська родина та її господарське віддзеркалення – се-
лянський двір – є основою існування будь-якої селянської спіль-
ноти. Реалізація діяльності в межах цієї одиниці передбачає низку 
особливостей, а саме родинний характер ведення господарства 
та обробітку землі як основного джерела існування [Великий не-
знакомец… 1992, 11]. Відповідно до названих ознак й складалося 
уявлення селян про своїх односельців, наскільки вони вклада-
лися в задані параметри та як позиціонували себе в громаді, 
отримуючи чи підтверджуючи статус справжнього господаря. Як 
правило, саме такі господарі й становили основу самодостатніх 
селянських економій, що автоматично перетворювало їх на 
об’єкт цькування з боку радянської влади через небажання їх 
приєднуватися до колективних господарств, за які масово агіту-
вали активісти на селі. Маючи позитивний образ у сільській 
громаді, самодостатні господарства протиставлялися “незамож-
никам”, які довгий час, не маючи можливостей для власної реа-
лізації, перебували на маргінальних позиціях, накопичуючи не-
гативні настрої та підвищуючи рівень фрустрації, яка за сприят-
ливих умов мала вийти назовні у вигляді агресії. Усталені норми 
традиційної селянської громади постійно контролювали та стри-
мували суперечності економічного, соціального та психологічно-
го характеру через мережу противаг у вигляді специфічної орга-
нізації суспільного буття, родинного виховання, релігійних по-
стулатів та набору консолідаційної обрядової діяльності. Однак в 
умовах домінування радянської ідеології, з її прерогативами бід-
нішим прошаркам населення, незаможна частина селянства вия-
вила, що вона перебуває поза межами старих контролювальних 
суспільних інститутів. Очевидно, це не був процес одномомент-
ний, більш того, велика частина незаможників довгий час не від-
діляла себе від загалу [Акунін 2009, 14]. Але з форсуванням вла-
дою процесу колективізації потрібно було робити вибір або по-
трапляти під жорна репресивної машини.

Дещо спростив для незаможників обрання “своєї” сторони 
конфлікту їхні статус у селянській громаді: частина їх (вочевидь, 
не надто малий відсоток) становила просто когорту непутящих 
хазяїв, що або не мали хисту, або бажання до господарювання. 
Відповідно, у зв’язку з цим займали не надто високі соціальні 
позиції, а за умов наділення владними повноваженнями задля 
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втілення в життя ідеалів комуністичного суспільства нерідко ба-
нально мстилися своїм односельцям за їхнє зневажливе ставлення.

Ця теза має прояв у діяльності Комітетів незаможних селян 
(КНС) з “розкуркулення” на місцях, де відзначалася суперечли-
вістю та навіть хаотичністю, що залишило по собі слід не лише в 
документальній частині джерел, а й певною мірою в усних опо-
віданнях. Процес боротьби з “куркулем” руками “незаможників” 
перетворився фактично на грабунок у власних інтересах, конфіс-
коване майно простоювало просто неба або розкрадалося, що 
ставало предметом критики навіть з боку районного КНС у ви-
гляді гнівних телеграм на місця [ДАЗО, ф. 3357, оп. 1, спр. 8, 
арк. 45; Мільчев, Пєєва 2006, 69]. Іноді кампанії з боротьби з кур-
кулем набирали обрисів, схожих на впровадження додаткового 
оподаткування, у реаліях залишаючись грабунком [УІСУ 2008, 
т. 2, 53]. Часом сільськогосподарський інвентар, який простою-
вав без роботи, пізніше просто викуповували колишні власники, 
приносячи таким чином “інвестиції” в сільську громаду на ко-
ристь бідняків, які й організовували перерозподіл благ [ДАЗО, 
ф. 3357, оп. 1, спр. 8, арк. 117]. Відсутність логіки в діях “неза-
можників” призводила тільки до загострення відчуття соціокуль-
турної ідентичності в селян. Неможливість логічного з точки 
зору традиційних цінностей пояснення нещасть своїх односель-
ців, які сприймалися всередині групи як прогресивний елемент, 
зумовлювала активне формування в колективному мнемонічному 
потоці образу жертв, котрий був трансльований також і молод-
шому поколінню. Так, респонденти, згадуючи події “розкурку-
лення” зі слів своїх батьків, також не знаходили цьому якогось 
пояснення, апелюючи до офіційного вердикту – “куркуль”. По-
тім, як правило, йшло пояснення використання цього терміна, 
немовби йдучи від протилежного: респонденти, розповідаючи 
про людей, що підпали під категорію надто заможних експлуата-
торів, акцентували увагу на їхніх власних здобутках у трудовій 
діяльності, підводячи таким чином до розуміння слова “куркуль” 
лише як загальноприйнятої в середовищі селян Північного 
Приазовʼя позначки жертв колективізації. Специфіка побутуван-
ня образу “куркуля” саме в такій, жертовній формі, має своє під-
ґрунтя в наборі соціокультурних установок щодо господарського 
та суспільного буття селянської спільноти. Традиційні цінності 
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селянського соціуму передбачали чітку ієрархію обов’язкових до 
виконання канонів господарювання з розподілом ролей як всере-
дині родини, так і у спільноті загалом.

Вкрай цікавим є накладання негативного образу на поняття 
“куркуль/кулак” уже у свідомості респондентів, що на час кампа-
нії “розкуркулювання” та формування колгоспів були дітьми 
5–6 років та реагували на певні емоційні висловлювання батьків 
і оточення стосовно цих фактів. Мають місце переплетення по-
няття “куркуль” з негативною оцінкою діяльності активістів, дії 
яких саме й не схвалювалися односельцями та з часом, вже під 
впливом радянської пропаганди, просто почали асоціюватися в 
дітей саме з терміном, що позначав насправді жертв колективіза-
ції. Прикладом цього є дещо плутане висловлювання мешканця 
с. Федорівки щодо тогочасних подій:

“– …А як люди ставились у селі до тих, хто розкуркулював, 
до активістів?

– Погано, дуже погано! Не було настрою до життя, не було… 
А оці, куркулі, здавали їм нашу ж землю, наші ж городи, що на-
віть і було…” [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 73, 3 хв. – 5 хв.].

Однак справді культурним шоком для селян була дискриміна-
ція людей за соціально-економічними показниками та вигнання 
їх із домівок із повною конфіскацією майна. Відлуння людського 
обурення відбилося навіть у періодичних виданнях того часу. Так, 
у с. Степанівка Цареводарівського нацрайону в 1925 році старан-
нями сільських “незаможників” було вигнано з власних домівок 
36 родин із загальною кількістю членів 154 особи, які масштаба-
ми власних господарств не вписувалися в бачення соціалістично-
го майбутнього сільськими активістами [Сърп и Чук 1925].

Вигнання з власної хати сприймалося селянами як крайня 
форма жорстокості, оскільки викидало людей, членів їхньої 
спільноти, у невідомість, а точніше, на смерть у степу. В умовах 
нерозвиненості соціально-побутових умов за межами обжитої 
селянською спільнотою території та без доступу до матеріальних 
ресурсів міст (через конфіскацію майна та елементарно брак гро-
шей) родини “розкуркулених” були приречені на імовірну смерть. 
Саме так сприймалися нещастя “розкуркулених” очима одно-
сельців, які з болем спостерігали за вилученням одного з актив-
них членів з колективу [УІСУ 2008, т. 1, 53].
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Обробіток власної землі своїми ж силами та досягнення висо-
кого рівня добробуту завжди перебували серед пріоритетних 
життєвих позицій південноукраїнського селянства як представ-
ників аграрної культури. Саме тому усні історії із сюжетами ви-
селення “куркулів” сповнені емоційними сплесками та жалем, 
хоча самі респонденти можуть і не мати родинних зв’язків із по-
страждалими [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 56, 16 хв. – 17 хв.]. 
Швидше за все, це є результатом тісних соціокультурних зв’язків 
усередині сільської громади, через активізацію котрих кожен 
окремий індивід відчуває єдність мети існування усього колекти-
ву, а отже, сприймає проблеми та потреби інших членів групи як 
власні, оскільки вони поєднані спільними соціокультурними 
установками [Магун 1983, 50–51].

Своєрідним каталізатором активізації процесу емпатії (спів-
переживання) з боку селян щодо “розкуркулених” були винуват-
ці трагедії односельців, активісти, дії яких розглядалися як прояв 
крайньої жорстокості. Імовірно, що ставлення до постатей акти-
ву села є лише проявом загального ставлення до знеособленої 
влади, що й мало свій вияв конкретизації факту нелюдського по-
водження з односельцями через персоніфікацію провини, адже 
абстрактні категорії не є властивими традиційному суспільству.

Згідно із зазначеною схемою формування емпатії, жорстокість 
щодо односельців викликала в селян почуття співпереживання, 
що є емоційним відгуком на негаразди іншого та проявом загаль-
нолюдських цінностей, на основі яких побудовані загальні кон-
струкції повсякденного життя. Разом з тим вияв співчуття є 
більш акцентованим, оскільки передбачає вже когнітивну орієн-
тацію в ситуації, що проявлялось у співвіднесенні подій “розкур-
кулення” з можливим сценарієм для самих себе. Такі паралелі 
стають зрозумілими, якщо пригадати, що під неусипне око ак-
тивістів потрапляли саме хазяї, що користувалися повагою од-
носельців та були, так би мовити, взірцем господарювання. Від-
повідно, саме співчуття активізує наступний рівень емпатії, 
співучасть, яка за певних умов може бути як внутрішня, так і 
зовнішня. Оскільки соціально-політичні умови не сприяли проя-
вам зовнішньої співучасті відкрито (гуманних вчинків допомоги 
“розкуркуленим”), то єдиним недоступним для відстеження влад-
ними представниками механізмом залишався мнемонічний, що 
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давав змогу селянам емоційно переживати разом зі знедоленими 
їхні негаразди та саме шляхом внутрішньої співучасті зафіксува-
ти й передати інформацію про страшні події всередині спільно-
ти. Акцент, зроблений нами на явищах співчуття та співучасті, є 
вкрай важливим для розуміння логіки побудови наративів та їх-
нього функціонування щодо подій “розкуркулення” та емоційно-
ціннісного супроводу повідомлення. Можемо припустити, що в 
екстремальних умовах кампанії боротьби з “куркулем” у селян-
ській спільноті, що потерпала від зовнішніх (владні інститути) та 
внутрішніх (місцеві активісти) впливів, саме накладання дії ем-
патії та внутрішньої консолідувальної сили вилилося у форму-
вання комплексу яскравих та емоційно наповнених наративів 
щодо подій соціально-економічних трансформацій у південноу-
країнському селі 1920-х – 1930-х років.

Про масштаби кампанії виселення заможного селянства в пів-
денноукраїнських селах свідчать дані тільки по одному с. Пре-
славі, у якому загалом було “розкуркулено” з подальшим висе-
ленням 68 родин, а ще 27 родин отримали право залишатися в 
селі [ДАЗО, ф. 4352, оп. 1, спр. 10, арк. 1–1 зв.]. Це дає змогу 
простежити складний та водночас визначальний для подальшого 
соціального розвитку селянських громад процес формування об-
разу індивідуального господарювання, процвітання якого було 
перерване колективізацією та принесло сповнене відчаю почуття 
невизначеності [УІСУ 2010, т. 8, 62].

“Логічним” продовженням асоціативного ряду щодо радян-
ських соціально-економічних експериментів 20–30-х років ХХ ст. 
стало явище нечуваного насильства щодо людей – Голодомор 
1932–1933 рр. Поставлена перед нами мета зобов’язує нас ре-
тельно розглянути механізми виживання населення в таких 
складних умовах, що викликали до життя найбільш глибинні як 
негативні, так і позитивні якості людей. Досвід проживання та-
ких фізично та емоційно важких подій, репрезентований респон-
дентами, дає змогу представити явища насильства та жорстокості 
в контексті тих культурних та суспільних умов, у яких відбувалося 
формування образів та оціночних суджень, що їх супроводжують.

Коли звертаємось до усних оповідань селян Північного При-
азовʼя з метою дослідження проблем голоду 1932–1933 років, 
одразу постає питання виокремлення структурних сюжетів у 
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спогадах респондентів, що допомагають зрозуміти не тільки вну-
трішню структуру події, а й те, яким чином вона вплинула на со-
ціокультурну ситуацію в селянських громадах та, відповідно, ви-
кликала активне формування мнемонічних образів.

Отже, першим можна виокремити набір сюжетів стосовно 
причин голоду, які відзначаються доволі широкими варіаціями. 
Водночас спільним лейтмотивом усіх усних оповідань виступає 
причетність “влади”, різною мірою, безпосередньо або опосеред-
ковано. Коливання у визначенні причин обумовлюється соціаль-
ним становищем респондента. Так, відображенням “офіційної” 
версії про неврожай відзначаються усні меморати представників 
тієї ж влади або тих, хто позиціонується як її прибічник. Переду-
сім це працівники сільської адміністрації або правління колгоспу, 
частково вчителі та люди, що мали вищу освіту [РВ ЗВІУА, ф. 8, 
оп. 5, спр. 260, 4 хв. – 7 хв.]. Тобто контингент осіб, що підпада-
ли під найактивнішу радянську пропаганду через систему освіти 
та державних органів.

Ця група, викладаючи власне бачення проблеми голоду 1932–
1933 років в офіційному його форматі, хоч і репрезентувала 
сформований радянською свідомістю образ “неврожаю”, але 
власною вербальною поведінкою та тематичними відступами, 
демонструвала прояви маргіналізованої в радянські часи точки 
зору стосовно голоду, яка все жіснувала в середовищі односель-
ців. Передусім такими смисловими показниками були намагання 
детальніше подати події голоду та його причини, з наведенням 
нових та нових аргументів на кшталт: “…були перегіби, але без 
них не можна…”, “…необхідно було виконувати план, країну пі-
діймати…” та інші, так би мовити, ввести інтерв’юера в курс 
справи, щоб він міг сам переконатися у правоті оповідача 
[РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 270, 86 хв. – 91 хв.]. Отже, можна го-
ворити, що, незважаючи на сильний ідеологічний тиск із боку 
офіційної пропаганди, навіть представники “влади” крізь тран-
сляцію усталених образів “неврожаю” пропускають глибинні со-
ціокультурні установки загальноселянського світосприйняття, 
що активуються через постійне та тісне спілкування із членами 
їхньої соціальної групи.

Показово, що частина населення сприймала та трактувала по-
дії Голодомору доволі однозначно, хоча й використовувала для 
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цього різні за формою вербальні конструкції та систему доказів і 
припущень. Залежно від автобіографічних даних респондента 
варіаціям піддавалося також і емоційне навантаження усного 
оповідання. Наприклад, нащадки так званих “куркулів” в особ-
ливо емоційній формі зображували події Голодомору, покладаю-
чи всю провину саме на радянську владу, виводячи його причини 
передусім із програми колективізації та “розкуркулення”, додаю-
чи до того й репресивні заходи [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 267, 
37 хв. – 41 хв.; спр. 268, 11 хв. – 14 хв.].

Основна ж маса оповідачів згадують події Голодомору 1932–
1933 років як страхітливе явище, причини якого бачать у кількох 
факторах. Доволі поширена теза про неврожай, швидше за все, є 
результатом взаємопроникнення офіційної та індивідуальної 
пам’яті респондентів: “…Отак і жили, хліба зовсім не було, кар-
топля не родила… Загалом голод був, і нам нічого не давали!” 
[РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 265, 10 хв. – 13 хв.]. Паралельно із 
природною причиною завжди присутня в різних текстах інтерв’ю 
в різних частинах, або на початку, або в кінці, згадка про причет-
ність владних структур. Причому в деяких респондентів “влада” 
залишається знеособлена і не означена як така, але присутнє по-
значення аморфних винних із зовнішнього оточення. Якщо го-
ворити, що селянство Південної України на 20-ті – 30-ті роки 
ХХ століття було доволі замкненою, традиційно налаштованою 
соціальною групою, із відведенням центрального місця у світо-
сприйнятті власній соціокультурній спільноті [Нариси повсяк-
денного життя… 2009, 101], то стає зрозуміло, що обвинувачення 
повною мірою адресовані саме радянській владі як такій та її 
представникам різного рівня, через означення винних як знеособ-
лених “вони”, “оті ж” та “там десь вирішили” тощо [РВ ЗВІУА, 
ф. 8, оп. 5, спр. 264, 10 хв. – 15 хв.].

Що стосується активних працівників на ниві зміцнення ра-
дянської влади та виконання плану хлібозаготівель, то питання 
усвідомленості ними наслідків своєї роботи не викликає сумні-
вів. На жаль, серед матеріалів інтерв’ю відсутні усні оповідання 
“активістів”, але ми можемо проаналізувати оповідання респон-
дентів, що мають родинні або іншого роду зв’язки із членами ак-
тиву села. 
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Набір мнемонічних сюжетів цієї категорії респондентів свід-
чить про те, що діяльність активних працівників з вилучення хлі-
ба в “куркулів” певною мірою, незвертаючи на революційну 
істерію та боротьбу з “куркульством” як класом, обумовлювалася 
й нормами морально-етичної поведінки, загальноприйнятими в 
селянському середовищі. Залежно від соціального статусу та 
життєвого досвіду респондентів змінювалася й форма репрезен-
тації наративу стосовно діяльності активістів. Але в будь-якому 
разі практично в усіх інтерв’ю простежується певна лінія ви-
правдовування та надання доказової база щодо цього.

Першою формою є представлення сценарію подій колективі-
зації та Голодомору, за якою респонденти наголошують на не-
причетності їхніх близьких до подій “розкуркулення” та вилу-
чення зернових запасів через їхній власний вибір, підкреслюючи 
толерантність, що панувала в комсомольських лавах [РВ ЗВІУА, 
ф. 8, оп. 5, спр. 270, 45 хв. – 48 хв.], або наголошуючи, що він 
(їхній родич чи близький) нічого поганого не робив, він просто 
був комсомолець [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 12, спр. 27, 13 хв. – 17 хв.]. 
Причому доказовою базою було, як правило, зображення страж-
дань їх (тобто родичів-активістів) самих від голоду.

Дещо іншою є форма оповідання про часи голоду та причет-
ності родичів до харчових конфіскацій на селі, у якій респонден-
ти в процесі інтерв’ювання, відчуваючи внутрішню потребу на-
дати інтерв’юеру повну картину подій, викласти власне бачення 
зрозумілим для нього чином, аби зберегти логічність та послі-
довність оповідання, самі переходять до сюжетів стосовно “акти-
вістської” діяльності їхній родичів та близьких [Фукс-Хайнритц 
1994, 26; РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 267, 37 хв. – 38 хв.]. Як пра-
вило, такі згадки дуже короткі й без зайвої аргументації, а вико-
ристовуються лише для пов’язання сюжетів, після чого вже не 
згадуються в ході оповідання.

Доволі представницькою в аспекті безпосередньої роботи ак-
тивних представників радянської влади на місцях є мемуарна 
спадщина одного з ветеранів громадянської війни, вчителя та 
активного діяча партійного осередку села Цареводарівки (нині 
Ботієве Приазовського району) К. К. Рупчева. Із загального кон-
тексту “натиску на куркулів”, що описується автором, та нервоз-
ності такого роду діяльності, яка призвела до емоційного та 
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психологічного виснаження його та “колег”, можна припустити, 
що масштаби та наслідки їхньої діяльності вже тоді були їм відо-
мі [РВ ЗВІУА, ф. 12, оп. 1, спр. 3, арк. 37]. Абсолютна більшість 
активістів були представлені саме мешканцями села, які добре 
були знайомі із сільським життям та специфікою ведення госпо-
дарства, а відповідно, й набором потреб та необхідних елементів 
для виживання й забезпечення виробництва. Отже, коли вилуча-
ли зерно, що вже набуло якості не просто стратегічного продук-
ту, а сакрального, це викликало в селян логічне обурення, однак 
коли питання виконання плану хлібозаготівель торкнулися запа-
сів, що традиційно не входили до поняття сільськогосподарсько-
го товарного виробництва, – городини, солінь на зиму тощо, – то 
це сприймалося вже як неприпустимість та крайнощі. І знов по-
стають знеособлені постаті влади та її представників, причетних 
до продуктових конфіскацій, а посеред загальної картини як апо-
каліптичний сюжет виринає грабунок навіть дітей [УІСУ 2008, 
т. 2, 17, 53].

Ставлення загалом до “активістів” у селах Північного При-
азовʼя було (та й залишається) доволі однозначним, що демон-
струється як усними оповіданнями, так і архівними матеріалами. 
Усні наративи стосовно подій колективізації та голоду 1932–
1933 років наповнені діяльністю, як правило, знеособлених сіль-
ських “активістів”, що позначалися в тексті оповідання як “ком-
сомольці”, “активісти” або замінювалися позначенням дії – “хо-
дили”, “шукали”, “забирали” [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 56, 
15 хв. – 18 хв.].

Така вербальна поведінка респондентів може бути розтлума-
чена як вплив трагічних сторінок на пам’ять та намагання блоку-
вати болючі спогади, але не варто забувати і про ідеологічний 
тиск, що пригнічував мнемонічну та комунікативну діяльність у 
середовищі односельців через страх бути покараним з боку ра-
дянської влади за негативні відгуки стосовно її представників. 
Наслідок такого психологічного тиску простежується в усних 
історіях майже всіх респондентів, які змогли пригадати імена 
“активістів”, оскільки зі зміною ними тематики вони одразу змі-
нювали й манеру оповідання, переходячи на невисокі тони голосу, 
іноді до шепоту та використання недомовок і певних елементів 
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невербальної інформації для вираження власного сприйняття 
тих подій [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 65, 4 хв. – 6 хв.].

Негативне сприйняття представників радянської влади, при-
четних до колективізації, та їхніх насильницьких дій щодо селян 
особливо гостро проявилося за часів окупаційного режиму в пе-
ріод Другої світової війни, за екстремальних умов, коли змінили-
ся дійові особи та політичні акценти, що й відбилося у фактах 
розправи над “активістами” в селах. Так, наприклад, у с. Федо-
рівка (нині Приазовського району Запорізької області) була здій-
снена розправа над жінкою, що за часів колективізації в ролі 
активного учасника сприяла цьому процесу. Як зазначається у 
справі, саме “розкуркулені”, що повернулися до села, бувши по-
ліцейськими, видали окупаційній владі представницю радянської 
влади [ДАЗО, ф. 3199, оп. 1, спр. 1, арк. 110–110 зв.]. Не менш 
показовим є факт видачі окупаційній владі в селі Ботієвому міс-
цевим населенням федорівським поліцейським М. Ф. Димитро-
ва, що, виконуючи “партійне завдання в тилу ворога”, зайшов на 
один день у село до рідної тітки [ДАЗО, ф. 3199, оп. 1, спр. 1, 
арк. 108]. Ці два приклади є вельми показовими, оскільки мають 
однакову локалізацію у просторі та часі, даючи змогу провести 
порівняльний аналіз.

Наведені два факти насильства над мешканцями одного села в 
один і той же час є розведеними в системі світосприйняття се-
лян. Факт розправи над колишньою активісткою, що сприяла 
встановленню колгоспного ладу та боротьбі з “куркулями”, знай-
шов своє відображення в офіційних документах, натомість в 
усних наративах односельців різної вікової категорії ця подія не 
залишила жодного місця. Якщо взяти до уваги, що насильницькі 
дії були ініційовані представниками окупаційної влади – місце-
вими поліцейськими, що, певним чином, уособлювали апарат на-
сильства на місцях, то ми могли б говорити про ймовірність 
фіксації такого роду інформації як такої, що вписувалася б у мне-
монічну картину про події Другої світової війни, але ми цього не 
спостерігаємо. Можна припустити, що при побудові власного на-
ративу респонденти мали б долучати до конструйованої оповіді і 
власну думку щодо тих або інших подій, таким чином відобра-
жаючи дійсність та водночас перетворюючи її. Та закономірності 
соціальної психології чітко визначають, що формування власної 
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думки не пов’язане з достатньою поінформованістю особи з пев-
ного питання, натомість індиферентне ставлення призводить до 
лакуни суджень [Ерунов 1971, 107]. Вочевидь, розправа над пред-
ставниками партійного активу розглядалася як така, що була пе-
редбачена й не викликала в селян “здивування”, до того ж 
реалізована була саме односельцями, постраждалими від попере-
дніх діянь “комсомольців”. Натомість маємо низку згадок в усних 
наративах федорчан про видачу місцевими поліцейськими окупа-
ційній владі представника підпілля, що лише ненадовго з’явився 
в цій місцевості. Які ж сили вплинули на апарат пам’яті односель-
ців та чому саме в такій конфігурації були зафіксовані образи?

Ймовірно, створений потужний повоєнний вплив з боку офі-
ційної ідеології щодо борців-підпільників реалізувався в збере-
женні в пам’яті селян образу насильства “фашистів” над патріо-
тами та підсилився фактом близькості такої героїзованої події 
стосовно їхньої громади. Натомість у державній інформаційній 
політиці не було настільки яскраво виділено спеціальну нішу для 
сільських активістів, силами котрих дещо раніше було здійснено 
колективізацію, тому панівним у мнемонічному просторі респон-
дентів залишився селянський образ подій, тобто з відсутністю 
ситуації агресії щодо жінки-активістки. Хоча така невелика ін-
формаційна система, як окреме село, як правило, тією або іншою 
мірою все ж фіксує прояви девіантної поведінки з боку своїх 
членів. Чи вважали селяни такі дії своїх односельців проявом 
жорстокості щодо окремих осіб? Імовірно, що так, тим самим 
характеризуючи швидше поліцаїв як особистостей, здатних на 
жорстокість. Але чи вважалося це невмотивованим насильством, 
що мало спричинити наслідки у вигляді осуду з боку громади. 
Вочевидь, на це питання ми не можемо дати однозначної відпо-
віді. Однак це дуже яскраво характеризує селянську спільноту 
Північного Приазовʼя середини ХХ ст. з точки зору організації 
соціального буття як таку, що мала за пріоритети традиційний 
уклад та почуття солідарності, за порушення яких невідворотно 
наставало покарання чи то у формі прямого насильства, чи то 
суспільного забуття.

Якщо розглядати Голодомор 1932–1933 років з погляду соціо-
культурної трансформації селянського середовища Південної 
України, то варто звернути увагу на внутрішній суспільний кон-
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флікт, що став результатом якісних змін усередині соціокультур-
ної групи через матеріальні та духовні негаразди. Під час 
колективізації “розкуркулення” в південноукраїнських селах в 
основному велося власними силами, за свідченнями респонден-
тів, “комсомольці” були з місцевих [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 2, спр. 50, 
35 хв. – 38 хв.; оп. 3, спр. 185, 14 хв. – 15 хв.; оп. 6, спр. 55, 
3 хв. – 5 хв.]. Швидше за все, частина з них пішла на це через 
економічні причини і таким чином намагалася збагатитися. Інші 
могли сприйняти радянську пропаганду всією душею і робили 
все “за ідею”.

Причому в умовах постійного страху за власне життя та роди-
ну населення нічим не могло допомогти жертвам “розкуркулен-
ня”, що створювало картину великої мовчазної маси та купки об-
ражених. Наслідком таких дій стала руйнація селянської громади 
ізсередини, було розірвано зв’язки всередині соціокультурної 
групи, що об’єднували її, створюючи коло “своїх” на противагу 
“чужим”, представникам довколишнього світу, з-поміж яких ви-
ділялася “влада”.

Всеосяжне насильство, що проникало до селянської спільно-
ти ззовні та розгорялося всередині, призводило до певної атрофії 
почуття людської гідності та перетворення страху на буденність, 
а разом з тим і певним чином відмирання співчуття. Дуже яскра-
вим є приклад вироблення власних стратегій виживання родича-
ми репресованих в умовах тотального страху та доносів. Одна з 
респонденток, маючи ярлик доньки репресованого, у побудові 
власного наративу вміщувала одразу два цілком протилежні сю-
жети – невиправдану жорстокість щодо батька та акцент на своє-
му членстві в комсомольській організації. Така подвійність 
репрезентації дійсності є вимушеною мірою для жертв репресив-
ного апарату задля структурування власного життя в умовах по-
стійного полювання на “ворогів народу” [УІСУ 2008, т. 1, 161].

Але найстрашнішої психологічної травми було завдано саме 
голодом 1932–1933 років, під час якого не діяли жодні морально-
етичні норми, а лише основні інстинкти. Саме в цей час селян-
ська громада розвалюється на окремих індивідів та родини. Еко-
номічна основа життя кожної родини диктувала замкнення до 
певного рівня, включаючи лише найближчих родичів, перехо-
вування від сусідів та односельців загалом, особливо під час 
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розподілу продуктів та родинної трапези. У більш виграшному 
становищі в цьому випадку перебували родини активістів та 
представників керівного складу колгоспу [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, 
спр. 267, 75 хв. – 78 хв.].

Стратегію виживання в таких екстремальних умовах кожна 
родина розробляла сама, але однією із життєво важливих її скла-
дових стало вимінювання харчових продуктів за одяг, побутові 
та інші цінні речі. У разі відсутності “обмінного фонду” люди 
вдавалися до винахідництва в галузі харчування, всіляко нама-
гаючись підтримати себе та родини у притомному стані, аби все 
ж пережити страшні часи [УІСУ 2008, т. 2, 39; 2010, т. 8, 65; 
РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 271, 4 хв. – 5 хв.; оп. 6, спр. 68, 
13 хв. – 15 хв.]. Раціон харчування та рецепти “голодного пайка” 
є найбільш яскравими спогадами респондентів про події голоду 
1932–1933 рр.

В атмосфері тотального колапсу морально-етичних настанов 
та активізації інстинктів виживання в умовах колосального голо-
ду все ж залишався останній аспект, що оволодівав розумом до-
рослих – рятування дітей. Оскільки селянські родини традиційно 
були багатодітними, то й вирішення питання порятунку дітей 
стояло дуже гостро. Жахливі картини смерті на селі цілими ро-
динами до цих пір стоять перед очима очевидців, часто респон-
денти, навіть оповідаючи про власних родичів, оперують не 
ім’ям того чи іншого малолітнього на той час члена родини, а 
лише статево-віковими показниками “хлопчик”, “дівчинка”, наче 
психіка все ще оберігає людину від надто близького сприйняття 
тих страшних подій. Та навіть у таких нелюдських умовах все ж 
знаходилося місце співчуттю та любові, хоча й форма їхньої реа-
лізації часто набувала обрисів жорстокої логіки – позбутися ді-
тей на час голоду, використавши або людську доброту, або 
заявлені державою постулати опіки над своїми громадянами. Од-
ним із варіантів рятування дітей, що був доступний батькам, осо-
бливо за умов одного працівника в родині, було перекладання 
турботи про дітей на державу, тобто “підкидання” їх до дитячих 
будинків. Такі сторінки свого життя респонденти згадують лише 
через необхідність логічних зв’язків сюжетів у процесі оповідан-
ня, однак ці спогади обмежуються, як правило, кількома фраза-
ми. Переховування сусідів одне від одного, масові крадіжки та 



Ю. О. Іріоглу

114                                                                         Сходознавство, 2017, № 79

доноси досягли колосальних масштабів [УІСУ 2008, т. 2, 17]. На-
магання селян забезпечити власну родину бодай мінімальною 
часткою харчів за рахунок продуктів, крадькома взятих у колгос-
пі, натикалося на жорсткі випади з боку активу у вигляді прискіп-
ливого нагляду та конфіскацій [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 65, 
5 хв. – 6 хв.]. У такій екстремальній ситуації будь-які соціально-
побутові контакти в переважній більшості випадків переривалися. 
Водночас родинні стосунки намагалися не втратити навіть за та-
ких тяжких умов, і допомога родичам хоча б у мізерному вигляді 
чи догляд дітей померлих від голоду родичів все одно зберіга-
лися, базуючись на загальнохристиянських нормах моралі та роз-
винених культурних групових установках поведінки [РВ ЗВІУА, 
ф. 8, оп. 12, спр. 27, 2 хв. – 3 хв.].

Та все ж у вирі голоду та жорстокості знаходилося місце й 
співчуттю та гуманним вчинкам. Для селянства Північного При-
азов’я такими яскравими образами стали рибалки та море як на-
дія на порятунок загалом. В усних оповіданнях про голод рибал-
ки, що врятували велику кількість населення, вимінюючи в 
людей різні речі на рибу, а часто й так роздаючи її дітям, стали 
певним символом людяності в часи хаосу та насильства. Навіть 
за відсутності зафіксованих точних даних про померлих від голо-
ду 1932–1933 років у південноукраїнських селах про масштаби 
трагедії можна судити за усними оповіданнями наших респон-
дентів, які, характеризуючи людські втрати тих страшних подій, 
використовують найбільше мірило, доступне їм як представни-
кам традиційної культури: “...А з голоду скільки людей померло, 
більше, ніж наше село, напевно, померло!” [РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, 
спр. 258, 24 хв. – 26 хв., 28 хв.; оп. 5, спр. 263, 8 хв. – 11 хв.].

Загалом, говорячи стосовно Голодомору 1932–1933 років, 
можна констатувати, що селянством цей трагічний епізод вітчиз-
няної історії розглядався як наслідок ірраціональної політики ра-
дянської влади в галузі сільського господарства та вияв найвищої 
жорстокості, що зумовило стійке негативне сприйняття “влади” 
загалом та її представників на місцях зокрема. Соціокультурні 
наслідки голоду вилилися в руйнування традиційної селянської 
спільноти зсередини та формування іманентних стереотипів по-
ведінки щодо будь-яких проявів “радянського”, що особливо го-
стро виявилося за часів Другої світової війни. 
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Розглянувши усні історії стосовно подій Голодомору на Пів-
дні України, ми можемо стверджувати, що та деталізація і збере-
жена емоційність при транслюванні наративів респондентами, 
відповідно до теорії соціальності людської пам’яті, не лише ви-
кликана особистісними характеристиками окремих персоналій, а 
й являє собою дещо більш впорядковане на соціально-психоло-
гічному та інформаційно-комунікативному рівнях. Припустімо, 
що розрізнені фрагменти емоцій та сюжети подій Голодомору 
1932–1933 років існували окремо один від одного в мнемонічних 
пластах окремих індивідів, розведених у просторі та часі, – це 
перш за все мешканці різних населених пунктів та народжені в 
різний час протягом 1920-х – 1930-х років на Півдні України. 
Структурно події розкуркулення, колективізації та Голодомору 
поєднані в усних наративах селян, хоча саме сюжет голоду вио-
кремлюється на тлі попередніх тем та становить окремий набір 
спогадів. Розглянемо процес актуалізації та структуризації цього 
мнемонічного блоку в інформаційному полі селян.

Виникнувши в блоках пам’яті окремих індивідів, сюжети сто-
совно соціокультурної ситуації, що відображала події голоду, чи 
бувши зафіксованими особисто, чи через переказ очевидців, пев-
ний час існували в латентному стані або курсували в дуже обме-
женому просторі міжособистісного спілкування (довірливі роз-
мови з односельцями, перекази родичам в окремих випадках), 
хаотично охоплюючи аудиторію та невпорядковано актуалізую-
чись. Кожну окрему групу людей, пов’язаних між собою інфор-
маційними повідомленнями про події Голодомору (односельці, 
родичі), можна представити у вигляді мікросистеми, відповідно 
хаотичність спогадів та повідомлень у її межах буде наростати та 
не відповідати будь-яким закономірностям, оскільки через малий 
масштаб комунікаційної групи правила трансляції повідомлення 
не є жорстко регламентованими [Петров 1970, 72]. Отже, й усні 
історії селян про події Голодомору розглядалися б лише як осо-
биста думка, детермінована життєвими ситуаціями окремого ін-
дивіда, без виокремлення певних закономірностей та можливос-
тей формалізації для проведення наукового аналізу.

Однак якщо уявити сукупність таких комунікаційних груп, 
об’єднаних у просторі та часі через інформаційні та емоційно-
ціннісні зв’язки щодо подій, що є для них спільним життєвим 
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досвідом, та консолідованими вимогами соціальної обумовле-
ності пам’яті щодо трансляції суспільно значимої інформації, то 
ми можемо представити їх у вигляді макросистеми наповненої 
змістовними повідомленнями. Ступінь невпорядкованості в ма-
кросистемах, через дію зовнішніх сил певним чином знижується 
та призводить до впорядкованості та прогнозованості [Петров 
1970, 72]. В історичних реаліях Південної України це можна 
представити як об’єднання окремих мнемонічних потоків роз-
різнених груп селян стосовно подій Голодомору під впливом 
зовнішніх “гравітаційних” сил (офіційна точка зору на події ко-
лективізації та причини голоду 1932–1933 рр., що транслювалася 
через представників влади та медіа), у єдиний інформаційний 
комплекс, наповнений спільними сюжетами та емоційно-цінніс-
ними трактовками, що відігравав функцію альтернативного по-
гляду на історичну пам’ять південноукраїнського селянства в 
умовах заборони на вільну репрезентацію.

Кристалізація такого інформаційного комплексу про події Го-
лодомору не є повністю абстрактним процесом, навпаки, ми мо-
жемо простежити його крізь призму вивчення селянських усних 
наративів. Основною лінією в нашому аналітичному осмисленні 
корпусу меморацій є модель формування та функціонування епо-
су, яку ми умовно можемо застосувати при розв’язанні цього пи-
тання. Умовність застосування такої моделі викликана перш за 
все фольклорною природою побутування епосу, а тому справед-
ливими можуть бути зауваження щодо природи усноісторичного 
джерела, яке актуалізується саме процесом інтерв’ю. Однак на-
бір сюжетів та емоційно-ціннісних суджень, якими сповнені опо-
відання про Голодомор, та їхнє поширення у просторі та часі 
спонукають нас простежити основні аспекти функціонування 
епосу як форми народної культури та здійснити спробу співвід-
несення їх з усноісторичними джерелами. 

Основою нашого припущення теза, що матеріальне побуту-
вання фольклорного твору – це зберігання його пам’яттю в “за-
кодованому” вигляді та необхідність відтворення його по пам’яті. 
Відповідно до визначених нами напрямків формування комплексу 
усних наративів у селянському середовищі Південної України мо-
жемо говорити про певну систематичну актуалізацію оповідань 
про події 1932–1933 рр. в інформаційному просторі селянських 
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громад та підтримування латентних блоків пам’яті із соціально 
важливою інформацією. Іншою базовою тезою для нас є визнан-
ня історичного факту основою формування будь-якого епосу [Аз-
белев 1982, 7, 20]. Фактично, застосовуючи умовно поняття “епо-
су”, ми робимо акцент на певних структурних зв’язках та сюжет-
них лініях загального масиву селянських усних меморацій щодо 
Голодомору. Саме така екстремальна подія, як організоване на-
сильство з боку влади, що зачепило не лише соціально-еконо-
мічну, а й соціально-побутову складову, викликала сплеск мемо-
ративної активності як фіксацію історичного досвіду виживання 
певної соціокультурної групи. У такий спосіб ми спостерігаємо 
певне протистояння, що містив у собі епос для народних мас у 
їхньому протиставленні власної соціальної ідеї панівним сус-
пільним порядкам. Однак у випадку із селянськими усними на-
ративами ми можемо говорити про протистояння не на соціально-
економічном ґрунті, а більше на інформаційному, через немож-
ливість вільного доступу до інформації щодо подій голоду 
1932–1933 рр. та реалізації власного життєвого досвіду за умов 
закритості або тотального контролю з боку офіційної влади.

Та не лише такі негативні аспекти інформаційної системи 
сприяли збереженості та актуалізації меморатів про Голодомор, а 
й саме розуміння функціональності таких повідомлень з боку но-
сіїв (респондентів) забезпечило їхнє існування; саме упевненість 
виконавців в історичній достовірності та функціональності ге-
роїчного епосу є причиною його збереження [Азбелев 1982, 22].

Доволі обережно ми можемо говорити про формування так 
званого “героїчного епосу” про Голодомор, що відображає 
страшні події, пережиті великою соціокультурною групою (се-
лянство), та її боротьбу за життя проти знеособлених сил зла. 
Відповідно до канонів героїчного епосу ми маємо дійових осіб, 
головний герой – знеособлений “народ”, що в тих або інших 
умовах намагається врятуватися від лиха, що на нього напускає 
зло, за яким ховається ота знеособлена влада. Якщо простежити 
загальний набір сюжетів, представлених у селянських усних ме-
моратах, то вибудовується чітка структура трагічних подій. Пер-
шим сюжетом є акцент на тому, якою мірою постраждала (або 
не постраждали, у цьому разі важливий акцент взагалі) родина 
респондента від голоду. Другим сюжетом є сценарії та стратегії 
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порятунку від голодної смерті, причому настільки детальні, що 
виходять за межі лише потреб змалювати респондентом тогочас-
ні страждання, а фактично являють собою рецепт на випадок по-
вторення трагедії голоду. Третьою сюжетною лінією є загальна 
картина страждання народу загалом, знеособленого або частково 
персоніфікованого в особі родичів чи односельців, але його ви-
нахідливість, солідарність та стійкість дали змогу вистояти (тут 
представлені здебільшого саме факти самопожертви та співчуття 
з боку сторонніх людей). І четвертим сюжетом є обговорення 
причин таких страшних подій, у яких фігурує знеособлене в 
більшості випадків “зло”, що асоціюється із зовнішніми силами, 
де чіткє протиставлення “народ – влада”.

Звісно, це гіпотетичне припущення має знайти ще своє відо-
браження в подальших дослідженнях та апробаціях, та для нашо-
го дослідження теза про формування та функціонування певного 
комплексу селянських усних меморацій щодо подій Голодомору 
є вкрай актуальною. Визначення набору сюжетів, що були зафік-
совані та актуалізовані респондентами, чітко вказує на масштаби 
та глибину травмування цілого суспільства, з подальшими на-
слідками не лише в соціально-економічному, а й навіть психоло-
гічному аспекті. Вияв нелюдської жорстокості та руйнування се-
лянської громади під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів 
призвів до формування стійкого образу влади як джерела насиль-
ства та вироблення стратегій саме вимушеного співіснування з 
нею, а не співпраці, на довгі роки наперед.

Розробка проблематики поняття насильства в репрезентації 
селян Північного Приазовʼя в усних наративах наштовхує на ро-
зуміння сукупності соціально-економічних та побутових зв’язків 
у селянському середовищі крізь призму традиційних устоїв сві-
тобачення, з гострим відчуттям солідарності щодо переживання 
зовнішніх втручань у громаду та внутрішніх метаморфоз під 
впливом суспільно-політичних змін першої половини ХХ ст., що 
не лише наклало відбиток на подальше повсякденне життя селян, 
а й активно детермінувало формування меморативних практик та 
їхню реалізацію.

Таким чином, можемо констатувати, що південноукраїнське 
селянство, бувши ще на середину ХХ ст. анклавом традиційного 
суспільства, зіткнулося з новими для себе проявами насильства, 
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до якого не було готове ані культурно, ані психологічно. Розрив 
сільської громади, що був ініційований радянською владою зсе-
редини, за допомогою внутрішнього ворога, призвів до руйнації 
почуття солідарності, що було основою існування селянства. Ка-
тастрофічні події розкладу усталеного суспільного та господар-
ського життя відклалися в яскравих образах насильства, як 
прямого (репресії, голод), так і непрямого (примушування до не-
властивої форми господарювання та нових культурних норм). 
Одними з найбільш емоційних та напружених епізодів є події 
“розкуркулення” та Голодомору. Боротьба з “куркулем” стала 
першим шоком для селян, які стали свідками господарського, 
психологічного та навіть фізичного знищення цілих родин, що 
довгий час були взірцем організації селянського побуту.

Та справжнім потрясінням для південноукраїнського селян-
ства стали події Голодомору, що за своїми масштабами та наслід-
ками були безпрецедентними та остаточно доконали суспільні 
норми моралі сільської громади, розділили її на окремі родини та 
особистостей. Трагічні події Голодомору 1932–1933 років не про-
сто стали одним із сюжетів усних наративів, а перетворилися на 
цілий комплекс оповідань про найвищий рівень прояву насиль-
ства щодо людей. Таким чином, сукупність меморатів стосовно 
подій Голодомору, головним персонажем у якому виступає селя-
нин, що потерпає від знущань “влади” (без чіткого розуміння її 
як абстрактного явища, в уособленні партійних функціонерів, ак-
тивістів), можна умовно порівняти з епосом, що створювався по 
слідах страшних подій та мав закарбувати в народній пам’яті той 
культурний та життєвий досвід.
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Ю. О. Іріоглу
Явище насильства в структурі селЯнських

усних наративів Північного ПриазовʼЯ
Вкрай важливо поглянути на Південь України як на цілісну багато-

етнічну систему з набором певних соціокультурних установок крізь 
призму “проживання” людьми кризових явищ, центральне місце серед 
яких посідають трагедія Голодомору, соціально-економічних транс-
формації 1920–1930-х рр. та дотичні до них сюжети. Саме кризові та 
дотичні до них події активізують приховані мотиваційні механізми та 
форми їхнього прояву в суспільстві, що полегшує їхню фіксацію та 
проведення аналізу.
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Звернення до поняття “аграрного суспільства” й набору його харак-
теристик дає змогу відстежувати за усними історіями сюжети насилля 
та жорстокості, незважаючи на етнокультурні особливості респондентів 
Північного Приазовʼя. Події колективізації, що супроводжувалися “роз-
куркуленням”, визначаються респондентами як катастрофічне пору-
шення норм суспільного буття, а сюжети Голодомору дуже чітко 
визначаються як акт найвищої жорстокості щодо людей.

Опрацювання усноісторичного матеріалу Південноукраїнського ре-
гіону виявило цікавий факт доджерельного побутування усних нарати-
вів у формі певного “зібрання переказів”, що особливо яскраво вияви-
лося в сюжетах колективізації та Голодомору. Факт штучного голоду 
заперечувався офіційною владою, велика кількість свідків мали власне 
бачення ситуації й ввійшли в конфлікт з офіційною пам’яттю щодо цих 
подій, піддаючись “мнемонічному насильству”. Фактично цілий пласт 
історико-культурного досвіду разом із носіями залишився ізольованим, 
перебуваючи поза легальними можливостями його трансляції. Ми мо-
жемо говорити про формування певного “епосу” усних повідомлень 
про трансформації 1920–1930-х років на селі, які об’єднують величезну 
кількість людей у просторі й часі.

Погляд на переломні моменти вітчизняної історії з точки зору мі-
кропідходу дає змогу простежити процес деформування та подальшої 
детермінації ментальних структур суспільства, наслідки якого спосте-
рігаються й на сучасному етапі.

ключові слова: селянство, Північне Приазовʼя, усна історія

Ю. А. Ириоглу
Явление насилиЯ в структуре крестьЯнских

устных нарративов северного ПриазовьЯ
Крайне важно взглянуть на Юг Украины как на целостную многоэт-

ническую систему с набором определенных социокульутрных устано-
вок через призму “проживания” людьми кризисних явлений, централь-
ное место среди которых принадлежит трагедии Голодомора, социаль-
но-экономическим трансформациям 1920–1930-х годов и касающимся 
их сюжетам. Именно кризисы и сопряженные с ними события активи-
зируют скрытые мотивационные механизмы и формы их проявления в 
обществе, которые упрощают их фиксацию и проведение анализа.

Обращение к понятию “аграрного общества” и набору его характе-
ристик позволяет отслеживать по устным историям сюжеты насилия и 
жест окости, минуя этнокультурные особенности респондентов Север-
ного Приазовья. События коллективизации, которые сопровождались 
“раскулачиванием”, определяются респондентами как катастрофическое 
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нарушение норм общественного бытия, а сюжеты Голодомора очень 
четко позиционируются как акт высшей жестокости по отношению к 
людям.

Обработка устно-исторического материала Южноукраинского реги-
она выявила интересный факт доисточникового бытования устных нар-
ративов в форме “собрания преданий”, что особенно ярко проявилось в 
сюжетах коллективизации и Голодомора. Факт исскуственного голода 
отрицался официальной властью, большое количество свидетелей име-
ли собственное видение ситуации и вошли в конфликт с официальной 
памятью относительно данных событий, подвергаясь “мнемоническому 
насилию”. Фактически целый пласт историко-культурного опыта вместе 
с носителями остался изолированным, пребывая вне легальных воз-
можностей его трансляции. Мы можем говорить о формировании опре-
деленного “эпоса” устных свидетельств о трансформации села 1920–
1930-х годов, которые объединяют огромное количество людей в 
пространстве и во времени. 

Взгляд на переломные моменты отечественной истории с точки зре-
ния микроподхода позволяет проследить процесс деформации и даль-
нейшей детерминации ментальных структур общества, последствия 
которого прослеживаются и на современном этапе.

ключевые слова: крестьянство, Северное Приазовье, устная исто-
рия

Стаття надійшла до редакції 06.08.2017



128                                                                         Сходознавство, 2017, № 79

ISSN 2415-8712 (on-line); ISSN 1682-671Х (print)
Shodoznavstvo, 2017, No. 79, pp. 128–151

UDC 929:94(520) “1883–1906”
 

The formaTion of KiTa iKKi
as an inTellecTual (1883–1906)

S. Kapranov
PhD (Philosophy), Senior Fellow 
A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine
4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
s_kapranov@yahoo.com

The article is devoted to the analysis of one aspect of the intellectual 
biography of the prominent Japanese political thinker and politician, Kita 
Ikki (Terujiro). It covers the period of his coming-to-be as an intellectual. For 
the best understanding of conditions of formation of his mental outlook, the 
author describes the family of Kita, the atmosphere of his childhood, the pe-
culiarities of education, the beginning of journalistic activity. Attention is 
paid to the events of the social and political life and the processes in the in-
tellectual life of Japan, against which the formation of the worldview of Kita 
Ikki took place. In particular, the specific features of Japanese socialism of 
the early period are considered, as well as the concept of national polity (ko-
kutai) and the different approaches to this concept at the Meiji era. Particular 
emphasis is placed on the cycle of articles by Kita, written in 1903 and devo-
ted to the question of future war with Russia. The main ideological differences 
between his view on this issue and that of the leading socialist figures of Ja-
pan, like Kōtoku Shūsui or Sakai Toshihiko, are analyzed. It has been shown 
that Kita’s views on imperialism could have been influenced by the work of 
such representatives of the late Meiji liberalism as Tokutomi Sohō and Ukita 
Kazutami. The analysis leads to conclusion that Kita’s worldview was 
formed on the basis of the Confucian education received in childhood, and 
then influenced, on the one hand, by Meiji socialism, on the other, by right-
wing liberalism. Thus Kita created his original system of thought called by 
him ‘pure socialism” (junsei shakashugi). Despite all the ideological diffe-
rences, in particular, in relation to the war, the favorable reception of the first 
book of Kita Ikki by the socialists shows that, generally, at this stage, he re-
mained within the framework of the Japanese socialist discourse of his time.

Key words: Kita Ikki, intellectual, intellectual biography, Japan, the Meiji 
era, socio-political thought
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С. В. Капранов

становлення Кіта іККі яК інтелеКтуала
(1883–1906 рр.)

Серед визначних японських інтелектуалів першої половини 
ХХ ст. Кіта Іккі (北一輝, 1883–1937)1 посідає особливе місце. До 
нього чи не найбільше пасує знамените визначення Сартра: “Ін-
телектуал – це той, хто втручається у справи, котрі його не сто-
суються” [Sartre 1972, 12]. Провінціал із небагатої родини, що 
уже в юності публікував статті з пропозиціями реформ у держа-
ві, він брав участь у китайській революції, організував акцію 
протесту проти візиту радянського дипломата, намагався переко-
нати владу змінити зовнішньополітичний курс і, врешті, був 
страчений як організатор спроби державного перевороту. Його 
драматична доля привертає увагу письменників і кінематографіс-
тів. Його твори, що до 1950-х років видавалися переважно під-
пільно, нині викликають запеклі дискусії (докладніше ми писали 
про це раніше: [Капранов 2015, 45–50]).

Інтелектуальну історію Японії ХХ ст. без Кіта Іккі уявити не-
можливо, а тому необхідною є реконструкція його інтелектуаль-
ної (а не лише політичної) біографії. Її специфіку добре окреслює 
Г. М. Михайленко: “Відтворення інтелектуальної біографії вима-
гає зміни аспектів біографічного дослідження. Головна увага пе-
реноситься на формування світоглядних орієнтирів людини, на її 
безперервний розвиток у мінливому соціально-інтелектуальному 
просторі. (...) Традиційна біографія в даному разі стає ніби тлом, 
на якому вимальовується простір інтелектуального життя” [Ми-
хайленко 2014, 322–323]. З цього погляду найменш дослідженим 
видається період становлення Кіта Іккі як інтелектуала. Цьому 
періоду і присвячена наша розвідка. Її мета – з’ясувати, у який 

1 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів 
М. Федоришина. Подовження голосних для спрощення не позначаємо. 
Японське написання наведено лише там, де це важливо з огляду на 
тему дослідження. Японські власні імена ми наводимо відповідно до 
прийнятого в Японії порядку: спочатку прізвище, потім ім’я. Прізвище 
Кіта не відмінюємо, оскільки вимовляти його слід із наголосом на кін-
цевому складі.
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спосіб формувався світогляд Кіта, які чинники мали на нього 
вплив. Тому для нас важливий також інтелектуальний контекст, у 
якому відбувалося становлення мислителя.

Кіта Іккі народився 3 квітня 1883 р. в містечку Мінато (湊) на 
острові Садо (佐渡; нині – район м. Садо) у префектурі Ніїґата2. 
Він був старшим сином виробника саке Кіта Кейтаро (北慶太郎), 
що згодом став першим мером міста, та його дружини Ріку (リク). 
Хлопчику дали ім’я Терудзі (輝次; Іккі – псевдонім, що з’явився 
значно пізніше). Він мав старшу сестру і двох молодших братів. 
Один із них, Кіта Рейкіці (北昤吉, 1885–1961), згодом став філо-
софом і відомим політиком. Родина належала до парафії буддій-
ського храму Сьокодзі (勝広寺) школи Дзьодо-сінсю [A gravesite 
of Kita Ikki; Wilson 1969, 60]. Незважаючи на посаду батька і влас-
не підприємство, родина жила доволі скромно [Laurinat 2006, 46].

Садо – відносно невеликий острів у Японському морі – про-
тягом століть був місцем заслання злочинців та політичних су-
противників влади. Завдяки цьому тут сформувалася особлива 
протестна культура – з пошаною до борців за справедливість і 
недовірою до влади [Wilson 1969, 7–8]. Рід Кіта також походив 
від засланця – самурая на прізвище Кітаґава (北川), яке згодом 
було скорочене [Wilson 1969, 9]. Перебували тут на засланні й ви-
значні особи, зокрема поет Ходзумі-но Ою (穂積老, VIII ст.), ім-
ператор Дзюнтоку (順徳, 1197–1241) та драматург Дзеамі (世阿
弥, бл. 1363–1443). Але найвідомішим серед них є Ніцірен (日蓮, 
1222–1282), засновник окремого напряму в японському буддизмі, 
названого його ім’ям. Цей видатний релігійний діяч був засланий 
на Садо 1271 р. і жив тут до 1274 р. Відтак острів став святим 
місцем для його послідовників (див., наприклад: [Коростелев 
1995, 28–31]). Там є кілька храмів, пов’язаних із життям і діяль-
ністю Ніцірена, збереглося багато легенд про нього. Ймовірно, 
враження від них відіграли роль у наверненні Кіта Іккі у зрілому 
віці до ніціренізму.

Терудзі рано виявив неабиякі здібності: вже у віці десяти ро-
ків він прочитав в оригіналі “Лунь юй” та “Мен-цзи” [Laurinat 
2006, 46]. Крім того, Терудзі досяг успіхів у каліграфії та малю-
ванні [Wilson 1969, 9]. У 1898 р. (у віці 15 років) він написав для 

2 Детальну хронологію життя Кіта Іккі див.: [Фудзіта 2013, 50–51].
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шкільного часопису твір під назвою “Записи про відвідини моги-
ли принца Хіконарі”3 (Хіконарі о-но хака-о тоу кі 彦成王ノ墓ヲ
訪フ記), у якому, за свідченням Хаґіхари Мінору, відчувається 
глибока пошана до імператора [Хаґіхара 2001, 76]. Проте Терудзі 
страждав від хвороби очей, йому доводилось лікуватися в центрі 
префектури – м. Ніїґаті та навіть у Токіо, і все-таки він втратив 
праве око. Через цю хворобу, а також через банкрутство батько-
вого підприємства хлопець, врешті, 1900 р. був змушений поки-
нути навчання на четвертому році школи середнього ступеня 
[Nomura 1966, 243].

Кінець ХІХ ст. в Японії був періодом завершення політич-
них реформ, розпочатих 1868 р. Реставрацією Мейдзі. Зокрема, 
30 жовтня 1890 р. було проголошено Імператорський рескрипт 
про виховання, якому було надано сакральний статус, насампе-
ред у закладах освіти. У кожній школі було створено спеціальне 
святилище, де зберігали копію рескрипту разом із фотографіч-
ними портретами імператора та його дружини, цим священним 
реліквіям підносили офіри, як божествам-камі. На великі свята – 
Новий рік, День заснування імперії (11 лютого) та День наро-
дження імператора – у всіх школах директор зачитував рескрипт, 
а вчителі та учні церемоніально кланялися цьому текстові; менш 
урочисті ритуальні читання проводилися щомісяця. Школярі по-
винні були вивчити рескрипт напам’ять (докладніше див.: [Ка-
пранов 2014, 62–76]). Запровадження цієї системи припало саме 
на час навчання Терудзі – він пішов до школи 1888 р. [Фудзіта 
2013, 50].

Водночас це був період бурхливої модернізації й вестернізації 
політичного життя: 1889 р. було проголошено модерну конститу-
цію, створено парламент (1890 р.). З’явилися політичні партії за-
хідного штибу. Цей процес досягнув і далекого острова Садо: 
батько та дядько Терудзі брали активну участь у Русі за свободу 
та народні права (Дзію мінкен ундо 自由民権運動) [Хаґіхара 2001, 
75], що почався 1873 р. з петиції про створення парламенту і зго-
дом склав основу першої в Японії політичної партії – Ліберальної 
(Дзіюто 自由党), заснованої 1881 р. [Михайлова 1990, 160–161]. 

3 Принц Хіконарі (XIII ст.) – сьомий син імператора Дзюнтоку. По-
стригся в ченці, був настоятелем монастиря на острові Садо. 
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Особливо активним був дядько Терудзі з боку матері – Хомма 
Кадзумацу (本間一松), якого називали “Коно Хіронакою4 остро-
ва Садо” [Wilson 1969, 19].

Рух за свободу та народні права об’єднував широкі кола неза-
доволених владою верств – від самураїв до селян і дрібних під-
приємців. Хоча основу його ідеології становили праці Дж. С. Міл-
ля, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсера та інших представників західної 
ліберальної думки, очільники руху не висували ідеї скасування 
монархії, а саме поняття “республіка” тлумачили як “систему 
спільного управління монарха і народу” або ж “рівну участь в 
управлінні монарха і народу” [Михайлова 1990, 172]. У зовніш-
ній політиці рух виступав за зміцнення “прав держави”, тобто 
скасування нерівноправних угод з країнами Заходу та активну 
політику в Азії – від пропаганди там ліберальних ідей до прямої 
збройної інтервенції у справи Кореї, підкорення Тайваню тощо 
[Михайлова 1990, 176–183].

Коли Терудзі виповнилося 11 років, розпочалася Японо-
китайська війна – перша війна Японії з іноземною державою піс-
ля спроби підкорити Корею в XVI ст. За висловом Річарда Сімса, 
це була “найпопулярніша війна в модерній японській історії” 
[Sims 2001, 76]. Її супроводжував сплеск загального ентузіазму, 
який захопив навіть тих лібералів, що раніше засуджували агре-
сію: наприклад, Фукудзава Юкіці (福澤諭吉, 1835–1901) виправ-
довував війну з Китаєм як прогресивну [Кобец 1990, 150]. Набули 
популярності кольорові гравюри на батальну тематику. Терудзі й 
собі малював сцени героїзму японських солдатів; малюнки мали 
такий успіх, що їх купували по п’ять сен за штуку [Wilson 1969, 
9]. Радість від перемоги змінилася розчаруванням після втручан-
ня трьох держав у 1895 р., що також не могло не залишити сліду 
в чутливій душі підлітка.

Вже 1897 р. Терудзі виявляв інтерес до політики – він читав 
і “Кокумін сосьо” (国民叢書, “Народну бібліотечку”), яку вида-
вав Токутомі Сохо (徳富蘇峰, 1863–1957), і видання Товариства 
політики та освіти (Сейкьося 政教社), лідерами якого були Сіґа 

4 Коно Хіронака (河野広中, 1849–1923) – один із лідерів Руху за сво-
боду та народні права, а згодом – один із засновників Ліберальної пар-
тії. 
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Сіґетака (志賀重昂, 1863–1927) та Міяке Сецурей (三宅雪嶺, 
1860–1945) [Wilson 1969, 13].

Токутомі починав як активіст Руху за свободу та народні пра-
ва, був прихильником лібералізму і повної вестернізації Японії. 
Свої погляди, що склалися під впливом Манчестерської школи, 
Дж. С. Мілля та Г. Спенсера, він назвав хеймінсюґі (平民主義) – 
“простонародництво”5 (від хеймін 平民 – “простолюд”). За визна-
ченням М. Ґавін, це означало “тотальну модернізацію або ж 
вестернізацію Японії, починаючи від низів” [Gavin 1999, 12]. Для 
пропаганди цих ідей Токутомі 1887 р. заснував Товариство дру-
зів народу (Мін’юся 民友社) [Вороная 1996, 129].

Засноване роком пізніше Товариство політики та освіти (Сей-
кьося) виступало за діаметрально протилежне – за збереження 
японської культурної ідентичності та духовну солідарність пе-
ред тиском Заходу; на позначення цього було винайдено термін 
кокусуйсюґі (国粋主義) [Gavin 1999, 8]. Сіґа Сіґетака визначав 
це поняття таким чином: “Кокусуй означає підтримувати неза-
лежний національний дух, унікальний для нашої країни, та опи-
ратися нерозбірливій вестернізації” (цит. за: [Gavin 1999, 25–26]). 
Водночас він застерігав від хибного тлумачення цього поняття 
як консерватизму. Сіґа (і Сейкьося) та Токутомі (і Мін’юся) в 
1880-ті роки були опонентами в дебатах про шлях розвитку Япо-
нії. Проте в 1893–1894 рр. Токутомі змінив свої погляди, почав 
поєднувати лібералізм із націоналізмом та імперіалізмом, і пози-
ції обох товариств зблизилися [Вороная 1996, 131–132].

Трохи пізніше проникла до Японії ще одна західна ідеологія – 
соціалізм. У Японії вона мала свою специфіку, на якій варто зу-
пинитися докладніше, оскільки Кіта Іккі вважав себе саме соціа-
лістом. Вперше з поняттями “соціалізм” та “комунізм” японців 
познайомив один із мейдзійських “просвітників” – Като Хіроюкі 
(加藤弘之, 1836–1916) у праці “Принципи істинного правління” 
(Сінсей тайі 真政大意, 1870). Він вважав, що між цими двома 
напрямами відмінності незначні, а засаднича теорія полягає в 
тому, що “всі страждання світу” походять від майнової нерів-
ності, для усунення якої слід скасувати приватну власність, а 
все майно – “починаючи від їжі, одягу та житла і до земельних 
володінь, обладнання та промисловості включно” – передати під 

5 Цей варіант перекладу запропоновано Арсенієм Тарасовим. 
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урядовий контроль. Оцінка Като однозначна: “Поза сумнівом, в 
основі цього лежить щирий ідеалізм, але суворість такої системи 
фактично була б нестерпною. Ніщо не йде далі в обмеженні звич-
ного почуття свободи людей та їхніх прав, і, отже, слід сказати, 
що така система була б найбільш несправедливою...” [Crump 
1980, 46–47].

Проте в соціалістичних ідей знайшлися й симпатики. Зокре-
ма, на хвилі викликаного вбивством Олександра ІІ інтересу до 
російських народників і нігілістів активіст Руху за свободу та на-
родні права Таруї Токіці (樽井藤吉, 1850–1922) виступив 1882 р. 
в Наґасакі з промовою, у якій засудив західний (російський) нігі-
лізм за царевбивство й протиставив йому “східний нігілізм”, за-
снований на даоських та буддійських вченнях про Ніщо, або 
Порожнечу. Того ж року Таруі заснував Східну соціалістичну 
партію (Тойо сякайто 東洋社会党) – першу “соціалістичну” пар-
тію в Японії, програма якої спиралася на буддійські принципи 
любові та рівності (тобто єдиної природи всіх живих істот). Пар-
тія, однак, проіснувала трохи більше місяця й була розпущена за 
наказом уряду [Crump 1980, 56–57; Shields 2017, 140–142]. До 
поєднання буддизму з соціалізмом значно пізніше, вже у зрілому 
віці, прийде і Кіта Іккі.

Проте основна лінія розвитку японського соціалізму пов’язана 
не з буддизмом, а з християнством, точніше – з протестантизмом. 
Перший соціалістичний гурток утворився в Унітаріянській церк-
ві, на його основі 1898 р. виникло Товариство вивчення соціаліз-
му (Сякайсюґі кенкюкай 社会主義研究会). Як свідчить відомий 
соціаліст (а згодом анархіст) Котоку Сюсуй (幸徳秋水, 1871–
1911), у той час соціалізм японці сприймали як “особливий про-
дукт християнства або додаток до нього” [Tipton 2002, 86]. 
“Батько мейдзійського соціалізму” Абе Ісоо (安部磯雄, 1865–
1949) був пастором [Crump 1980, 113; Tipton 2002, 83]. 1901 р. він 
разом із Котоку та ще п’ятьма християнами – серед яких, між ін-
шим, був майбутній діяч комуністичного руху Катаяма Сен (片山
潜, 1859–1933) – спробували були заснувати партію, яку назвали 
Соціал-демократичною (Сякай мінсюто 社会民主党). Партію 
було заборонено урядом того ж дня, коли було видано її маніфест 
[Crump 1980, 113, 177].
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Загалом, як показує у своїй ґрунтовній праці Дж. Крамп, япон-
ський соціалізм кінця ХІХ – поч. ХХ ст. був сумішшю різнорід-
них ідей: американського християнського соціалізму, англійського 
фабіанства, російського народництва, анархізму, толстовства, ні-
мецького державного соціалізму тощо, а також деяких елементів 
східноазійської традиційної думки. Натомість праці Маркса й 
Енґельса до 1904 р. були практично невідомі – їх просто згадува-
ли з пошаною як “героїв” і “спасителів”, подекуди в одному ряду 
з Буддою, Христом і Фердинандом Лассалем [Crump 1980, 103]. 
Абе Ісоо, зокрема, ставив Маркса поруч із “генералом” Армії 
спасіння Вільямом Бутом [Crump 1980, 119].

Дж. Крамп, бувши марксистом, відмовляється визнати япон-
ський соціалізм доби Мейдзі справжнім соціалізмом [Crump 
1980, 1]. Е. Тіптон не погоджується з ним, вказуючи, що тогочас-
ний західний соціалізм був не менш еклектичним явищем [Tipton 
2002, 87]. Дж. Шілдз також критикує позицію Крампа як “безза-
стережно нормативну”, таку, що базується на суто авторському 
розумінні соціалізму, і пропонує більш виважено підходити до 
цього поняття, враховуючи його засадничу розмаїтість [Shields 
2017, 20–21]. На наш погляд, в історичному дослідженні це (й 
подібні) поняття доцільно розглядати насамперед так, як його 
розуміли в ту добу та в тій культурі, які ми досліджуємо (інакше 
постають також питання щодо “справжності” мейдзійського 
християнства, буддизму, синто тощо). Такого підходу ми й буде-
мо дотримуватися в цій статті.

З усіх складників ідейного спектра мейдзійського соціалізму 
нас цікавлять ті, які найбільше стосуються праць Кіта Іккі. На-
самперед це державний соціалізм (нім. Staatssozialismus), пред-
ставлений Ф. Лассалем та австрійським економістом і соціологом, 
шанувальником Бісмарка Альбертом Шеффле (Schäffle, 1831–
1903). Книга останнього “Квінтесенція соціалізму”, за висловом 
Дж. Крампа, “стала фактично біблією тих, хто почав називати 
себе соціалістами” [Crump 1980, 76]. Саме до державного соціа-
лізму (кокка сякайсюґі 国家社会主義) відносять зазвичай Кіта 
Іккі в японській науці. Там, щоправда, цей термін має ширше 
значення (див.: [Капранов 2015, 45–46]).

Ще одним важливим складником було, як не дивно на перший 
погляд, конфуціанство. Зокрема, Котоку Сюсуй писав, що він 



С. В. Капранов

136                                                                         Сходознавство, 2017, № 79

“прийшов до соціалізму від конфуціанства”; інший визначний 
представник японського соціалізму, Сакаї Тосіхіко (堺利彦, 
1870–1933), твердив, що до соціалізму його привів конфуціан-
ський концепт “здійснювати Шлях” (міці-о оконау 道を行なう) 
[Crump 1980, 155]. Обидва ці діячі й далі продовжували черпати 
натхнення в конфуціанській класиці: Сакаї знаходив у Мен-цзи 
аргументи на користь інтернаціоналізму і пацифізму, Котоку вва-
жав, що конфуціанство має бути важливим інструментом мораль-
ного виховання [Crump 1980, 156–157].

Не дивно, що при цьому і ставлення мейдзійських соціалістів 
до монархії ніяк не можна назвати негативним. Абе Ісоо писав: 
“Щоб скласти докладний звіт про розвиток соціалізму в Японії, 
потрібно повернутися до початку нашої історії і розглянути 
принципи, якими керувалися наші володарі у правлінні народом у 
ті далекі часи” (цит. за: [Crump 1980, 42]). Котоку в одній зі своїх 
праць протиставляв деспотичним європейським монархам дав-
ньокитайського царя-мудреця Вень-вана (1152–1056 рр. до н. е.) 
та японського імператора Нінтоку (仁徳, за традицією правив у 
313–399 рр.), правління яких він називає “формою соціалізму”, а 
їх самих – соціалістами6 [Crump 1980, 168–169]. Імператора Нін-
току як приклад гуманного правителя наводив в одній зі своїх 
статей і інший соціаліст – Кавакамі Кійосі (河上清, 1873–1949) 
[Crump 1980, 157–158].

Соціалістичні ідеї швидко досягли і такого віддаленого місця, 
як острів Садо. У 1880-ті роки на тамтешніх золотих копальнях 
відбулися виступи робітників [История Японии 1998, 93]. При-
бічником соціалізму після 1900 р. став уже згаданий дядько Кіта 
Іккі (тоді ще Терудзі) – Хомма Кадзумацу, який вважав, що лібе-
ралізм уже втратив колишній прогресивний характер [Wilson 
1969, 13, 19]. Сам Терудзі, полишивши шкільне навчання, на по-
чатку 1900-х років поринув у політику – почав писати статті на 
політичну тематику для місцевої газети “Садо сімбун” (佐渡新
聞)7. Її видавав Морі Цікакі (森知幾, 1864–1913), учень Уцімури 

6 Котоку різко змінив своє ставлення до японської монархії після 
Російсько-японської війни 1904–1905 рр. [Crump 1980, 171].

7 Крім політичних статей, Кіта писав також вірші та критичні нари-
си про поезію [Wilson 1969, 10–11; Іноуе 2007, 18–25; Хаґіхара 2001, 
89–91], проте в межах цієї статті ми не будемо їх розглядати.
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Кандзо (内村鑑三, 1861–1930) [Wilson 1969, 13] – видатного мис-
лителя-християнина, якого називають “японським К’єркегором”. 
Тому газета була відкрита до нових ідей.

Перша стаття Кіта Терудзі, опублікована 11 листопада 1901 р., 
мала назву “Великий принцип гуманності” (Дзіндо-но тайґі 人道
の大義). У ній відчутний вплив Котоку. Вісімнадцятирічний ав-
тор закликає до перетворення світового порядку на гуманістич-
них засадах, припинення імперіалістичних війн і встановлення 
миру, для чого, вважає він, необхідно створити всесвітній уряд. 
Щоб стати лідером цього процесу, Японія повинна спочатку про-
вести внутрішні реформи – запровадити загальне виборче право8, 
припинити сваволю капіталістів шляхом посилення профспілок, 
забезпечити рівне право всіх на освіту9, надати підданим право 
на аудієнцію в імператора, ліквідувати класову систему – і таким 
чином “об’єднати верхи й низи, гармонізувати стосунки між ім-
ператором і підданими” [Osedo 1973, 14–15; Хаґіхара 2001, 76–77]. 
Як зазначає Хаґіхара, теза про необхідність внутрішніх реформ 
із метою забезпечення лідерства в зовнішній політиці дістає роз-
виток у подальших працях Кіта, проте критика мілітаризму у зга-
даній статті суперечить їм [Хаґіхара 2001, 77–78]. Через це деякі 
дослідники висловлюють сумніви щодо її авторства [Хаґіхара 
2001, 76, 112–113]. Однак немає нічого дивного, що людина може 
змінити свої погляди, особливо в ранній період творчості, до того 
ж у такому ранньому віці.

9 травня 1903 р. помер Кіта Кейтаро, батько мислителя [Фу-
дзіта 2013, 50]. Юнак змінив ім’я Терудзі на Терудзіро (輝次郎). 

8 На той час право обирати дептутів до нижньої палати парламенту 
мали тільки чоловіки віком понад 25 років, що платили понад 15 єн 
прямого податку й мешкали у своєму виборчому окрузі не менше як 
півтора року. Члени верхньої палати отримували місце спадково або їх 
призначав імператор [История Японии 1998, 119–120].

9 Йшлося, вочевидь, про безкоштовну середню освіту в повному 
обсязі, адже ще 1886 р. було запроваджено обов’язкову чотирирічну 
освіту для хлопчиків і дівчаток, а з 1900 р. початкова освіта стала без-
коштовною [История Японии 1998, 70–72]. Для порівняння: Соціал-
демократична партія Японії у своєму маніфесті (1901 р.) закликає до 
запровадження загальної обов’язкової безкоштовної освіти аж до вищої 
середньої школи включно [Crump 1980, 92].
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У червні 1903 р. вийшла його стаття “Історична оцінка проти-
ставлення народу та імператорської родини: спростування так 
званої доктрини країноєдності” (Кокумін тай косіцу-но рекісітекі 
кенсацу: іваюру кокутайрон но даха 国民対皇室の歴史的観察 : 
所謂国体論の打破). Поняття “країноєдності” (кокутай 国体)10, 
яке запровадив філософ школи Міто Аїдзава Сейсісай (会沢正志
斎, 1782–1863), стало в добу Мейдзі одним з найважливіших у 
японській політичній думці. За визначенням В. Е. Молодякова, 
це “специфічно японська державна спільність, що об’єднує в 
єдиний живий організм імператора (первосвященика синто й са-
крального вождя), японський народ (нащадків богині Аматерасу) 
і власне Японські острови (творіння богів Ідзанаґі та Ідзанамі)” 
[Молодяков 1999, 62]. У такому розумінні це поняття використа-
не в Імператорському рескрипті про виховання [Капранов 2014, 
104]. Дж. Вілсон вважає, що доктрина кокутай лежала також в 
основі Конституції Мейдзі та Цивільного кодексу 1898 р. [Wilson 
1969, 21], хоча в тексті Конституції такого терміна немає.

Навколо поняття кокутай точилися ідеологічні баталії. Лібе-
рали Като Хіроюкі та Фукудзава Юкіці намагалися надати цьому 
терміну універсального сенсу і водночас десакралізувати його. 
Натомість їхні опоненти – юрист Ходзумі Яцука (穂積八束, 
1860–1912) та філософ Іноуе Тецудзіро (井上哲次郎, 1855–1944) 
обстоювали унікальну та божественну сутність японської “країно-
єдності”, обґрунтовуючи її за допомогою не тільки міфології 
синто, а й німецької філософії права (докладніше див.: [Молодя-
ков 2002, 658–661; Wilson 1969, 20–22]). Не залишились осторонь 
і соціалісти: Котоку Сюсуй видав у листопаді 1902 р. статтю 
“Соціалізм і країноєдність” (Сякайсюґі то кокутай 社会主義と
国体), де, як не дивно це виглядає нині, писав, що кокутай, тобто 
“імператорська династія, безперервна протягом 2500 років”, – 
це суто японське явище, предмет найбільшої гордості японців і 
зовсім не суперечить соціалізму [Crump 1980, 168].

На відміну від нього, Кіта Терудзіро у згаданій статті 1903 р. 
різко критикував доктрину кокутай: “Саме ця цілковито ілюзорна 

10 Термін кокутай дуже складний для перекладу. Ми використовує-
мо варіант, запропонований В. А. Рубелем. Докладніше див.: [Капранов 
2014, 39].
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і нереальна країноєдність зазіхає на незалежність науки, обмеж-
ує свободу віросповідання та отруює народну освіту” (цит. за: 
[Osedo 1973, 9; Хаґіхара 2001, 78]). Заперечуючи божественність 
імператора, юний публіцист на історичних прикладах намагався 
довести, що взаємини японського монарха з політичними лідера-
ми в минулому були далеко не ідеальними. “Наші предки були 
бунтівниками”, – стверджує він (цит. за: [Osedo 1973, 9]).

Стаття була задумана великою, тому її публікували частина-
ми. Втім, після публікації другої частини з’явився негативний 
відгук у газеті “Ніїґата сімбун” (新潟新聞), автора звинуватили в 
непошані до особи імператора, і на острів Садо для розслідуван-
ня прибула префектуральна поліція. Родичам Кіта Терудзіро 
врешті-решт вдалося залагодити справу, але публікацію було 
припинено [Wilson 1969, 13; Хаґіхара 2001, 78].

На окрему увагу заслуговує висловлена у статті думка, що 
відмова від доктрини кокутай потрібна, зокрема, для гідного ви-
конання Японією своєї місії представника “жовтої раси” на міжна-
родній арені [Хаґіхара 2001, 78–79]. Тут Хаґіхара слушно вбачає 
прояв ідеї паназіатизму – об’єднання народів Азії під проводом 
Японії для боротьби проти колоніальної експансії Заходу. На 
ранньому етапі розвитку паназіатизм був тісно пов’язаний із Ру-
хом за свободу та народні права [Капранов 2017, 158–159]. Зазна-
чена стаття, таким чином, є першим свідченням зацікавлення 
Кіта паназійською ідеєю, яка відтак стала для нього однією з 
провідних.

1903 рік позначений загостренням російсько-японських сто-
сунків через суперництво за панування в Кореї та Маньчжурії. 
Росія не вивела свої війська з Маньчжурії після придушення по-
встання іхетуанів, а у травні окупувала корейський порт Йонамп-
хо, що викликало різку реакцію в Японії. 10 червня сім професо-
рів юриспруденції подали уряду меморандум щодо порушення 
Росією міжнародного права [Kato 2006, 218–219]. Патріотично 
налаштовані інтелектуали об’єдналися в Антиросійський союз 
однодумців (Тайро досікай 対露同志会), який очолив Коное Ацу-
маро (近衞篤麿, 1863–1904). Протилежну, пацифістську позицію 
зайняли християнський філософ Уцімура Кандзо, а також соціа-
лісти Котоку Сюсуй та Сакаї Тосіхіко [Хаґіхара 2001, 81; Чжао 
2006, 29].



С. В. Капранов

140                                                                         Сходознавство, 2017, № 79

Долучився до дискусій і Кіта Терудзіро, опублікувавши низку 
статей у “Садо сімбун”: у липні – “Майбутнє Японії та початок 
японсько-російської війни” (Ніппонкоку-но сьорай то ніціро кай-
сен 日本国の将来と日露開戦), у серпні – “Заходи очищення по-
літичних кіл та загальні вибори” (Сейкай какусейсаку то фуцу 
сенкьо 政界廓清策と普通選挙), у вересні – “Майбутнє Японії та 
початок японсько-російської війни (ще раз)” (Ніппонкоку-но сьо-
рай то ніціро кайсен (футатабі) 日本国の将来と日露開戦(再
び)), у жовтні-листопаді – “Тьху на тих, хто проти війни” (Тоцу, 
хікайсен-о іу моно 咄、非開戦を云ふ者)11. Назви більшості ста-
тей досить промовисті (крім хіба що серпневої, у якій автор до-
водить необхідність запровадження загальних виборів, щоб 
забезпечити національну єдність, необхідну для успішної бо-
ротьби з Росією) – Кіта без вагань приєднується до прихильників 
війни. Його аргументацію можна звести до двох ліній – держав-
ницької та паназійської [Хаґіхара 2001, 82].

Головна теза державницької лінії сформульована на початку 
першої статті: “Почати війну з Росією, інакше загине Японська 
імперія” (цит. за: [Чжао 2006, 30]). Це обумовлено тим, що “ми, 
на нещастя, народилися в злочинні часи імперіалізму” (цит. за: 
[Хаґіхара 2001, 82]). Великі держави – Англія, США, Франція, 
Німеччина, Росія – поділили між собою світ. Японія, невелика за 
територією й бідна ресурсами, приречена перетворитися на коло-
нію, якщо не стане на імперіалістичний шлях і не здобуде собі 
володінь на континенті – в Кореї та Маньчжурії. Війна з Росією, 
на думку Кіта, чудова нагода для цього.

Паназійська лінія аргументації полягає в тому, що Японія, як 
найбільш розвинена країна Азії, несе відповідальність за долю 
“жовтої раси” й повинна захистити її від поневолення “білою ра-
сою”. Якщо Японія не зупинить експансію Росії, то китайці та 
корейці будуть приречені на рабство [Хаґіхара 2001, 87]. У зв’язку 
з цим Кіта нагадує про жорстоку експлуатацію китайських кулі в 
Австралії [Чжао 2006, 31]. Росію Кіта назвав “найагресивнішою 

11 Дослідники виділяють окремо три статті (першу, третю і четверту 
в нашому переліку) [Хаґіхара 2001, 81–82; Чжао 2006, 29–32]. Проте, на 
наш погляд, доцільно розглядати разом із ними і “Заходи очищення...” з 
огляду і на хронологію, і на головну ідею – підготовку до війни з Росією.
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країною”, а росіян – “ворогами цивілізації”. Він писав: “Всере-
дині Росія є тиранічною й авторитарною країною, а зовні вона 
порушила міжнародні норми моралі, декларації та угоди” (цит. 
за: [Osedo 1973, 23]). Навряд чи можна погодитися із Чжао Сяо-
ляном, що тези Кіта є расистськими, адже він не стверджує, що 
одна з рас є вищою. Тим більше що, як зазначає відомий япон-
ський політолог Хасікава Бундзо (橋川文三, 1922–1983), думці 
Кіта Іккі расизм загалом не притаманний [Чжао 2006, 31].

Як бачимо, позиція Кіта прямо протилежна тій, яку зайняли 
соціалісти. А проте в останній статті “антиросійського” циклу 
він твердив: “Ми – соціалісти. У ступені цієї віри, мабуть, не по-
ступаємось десяти тисячам людей. І тому ми найбільше шануємо 
сучасних соціалістів” (цит. за: [Хаґіхара 2001, 83]). І чинив від-
повідно: коли в листопаді 1903 р. Котоку та Сакаї почали видава-
ти газету “Хеймін сімбун” (де, між іншим, вели антивоєнну 
пропаганду), Кіта замовив десяток примірників, які розповсюдив 
серед молоді на Садо [Wilson 1969, 13; Хаґіхара 2001, 83].

Пояснення просте: Кіта вважав, що “соціалізм та імперіа-
лізм – це дві великі тенденції сучасного світу”, які в засаді не су-
перечать одна одній [Хаґіхара 2001, 79]. Попри все своє критичне 
ставлення до сучасного йому суспільного устрою, Кіта не був 
анархістом; навпаки, він вважав, що без сильної держави соціа-
лізм неможливий – вона необхідна як для націоналізації землі й 
великого капіталу, так і для подальшого рівного розподілу багат-
ства [Хаґіхара 2001, 83–84; Чжао 2006, 30]. Якщо в сучасному 
світі сильна держава може бути лише імперією, вважав Кіта, слід 
стати імперіалістами, але особливого роду: “Наш імперіалізм – 
природне право держави, лише ствердження справедливості” 
(цит. за: [Чжао 2006, 31]). “Сенс нашого імперіалізму не в тому, 
щоб економічно гнобити інші нещасливі країни та витискати 
кров з інших нещасливих народів”, – роз’яснював він (цит. за: 
[Хаґіхара 2001, 88]).

Зразком такого “прогресивного” імперіаліста для Кіта був 
Джозеф Чемберлен (1836–1914). Це не випадково – він був на по-
чатку своєї діяльності прихильником радикальних соціальних ре-
форм, так званого “муніципального соціалізму”. На посаді дер-
жавного секретаря у справах колоній він виступав за економічний 
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розвиток британських володінь в Африці й Азії та за створення 
імперської федерації (митного союзу) [Crosby 2011, 112–113]. 
Чемберлен пропагував імперіалізм як “хрестовий похід цивіліза-
ції”, що несе світло народам нерозвинутих країн, всередині краї-
ни сприяє економічному добробуту робітничого класу і є патріо-
тичним обов’язком, який єднає націю [Crosby 2011, 114–115].

Крім того, Кіта пов’язував імперіалізм з ідеєю “справедливого 
перерозподілу” землі – свого роду аналогом земельної реформи, і 
не лише всередині країни, а й у міжнародному масштабі: адже 
Японія має право володіти такими ж територіями, як і великі 
держави Заходу. Можна зрозуміти, розмірковував Кіта, коли со-
ціалісти Заходу виступають проти війни: адже їхні країни мають 
великі володіння, – але в Японії інша ситуація [Хаґіхара 2001, 
83–84, 88–89; Чжао 2006, 30].

Постає питання про джерела таких поглядів двадцятирічного 
провінційного автора. Чжао Сяолян слушно зазначає, що по за-
кінченні Японсько-китайської війни і демаршу трьох держав у 
Японії поширилася концепція боротьби “білої раси” з “жовтою”. 
Її обстоювали Такаяма Цьоґю (高山樗牛, 1871–1902) та Коное 
Ацумаро. Водночас у Європі набула популярності теорія “жовтої 
загрози” [Чжао 2006, 31]. Ми вже раніше зазначали, що Коное 
Ацумаро був першим у Японії, хто оголосив боротьбу рас рушій-
ною силою історії (1898 р.); він запозичив цю ідею з політичного 
дискурсу США. Незабаром Коное під тиском критики публічно 
зрікся цієї ідеї, проте вона вже дістала поширення [Капранов 
2017, 168–169].

Однак у нас немає відомостей щодо того, чи був Кіта знайо-
мий з працями Такаями чи Коное. На наш погляд, він скоріше 
міг почерпнути зазначені ідеї із творів Токутомі Сохо, видання 
якого читав ще у шкільні роки. Вже на початку 1890-х рр. Току-
томі під впливом британських політичних мислителів Ч. Ділька 
(Dilke, 1843–1911), Дж. Фруда (Froude, 1818–1894), Дж. Сілі (See-
ley, 1834–1895) та Ч. Пірсона (Pearson, 1830–1894) прийшов до 
висновку, що імперіалізм і боротьба рас є всесвітніми тенденція-
ми. Токутомі закликав японців шукати на континенті “нової бать-
ківщини”, розбудовувати “територіальні бази для своєї раси за 
морем” [Pierson 2014, 226]. Він писав про війну з Китаєм 1894 р. 
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як про шанс створити “велику Японську імперію” [Pierson 2014, 
231]. На думку Токутомі, перемога у війні з Китаєм ствердила 
Японію як рівну з великими державами і довела, що цивілізація 
не є прерогативою “білої раси” [Pierson 2014, 235].

Схожі погляди висловлював і близький до Токутомі політолог 
Укіта Кадзутамі (浮田和民, 1859–1946). Він виклав їх у низці 
праць, перша з яких, “Імперіалізм та освіта” (Тейкокусюґі то кьоі-
ку, 帝国主義と教育), побачила світ 1901 р. Укіта, виходячи із 
соціал-дарвінізму, вважав, що у ХХ ст. імперіалізм є неодмінною 
умовою прогресу і могутності держави; водночас він протистав-
ляв мілітаристичному імперіалізму німецького зразка англо-аме-
риканський “імперіалізм промисловості і товарів”. Такий імпе-
ріалізм, вважав вчений, має поєднуватися з лібералізмом все-
редині держави: “конституційний лад у внутрішній політиці, 
імперіалізм – у зовнішній” [Jansen 1984, 73–74; Такеда 1978, 13–
18]. Якщо замінити лібералізм на соціалізм, то вийде позиція 
Кіта зразка 1903 р.

Влітку або восени 1904 р.12 Кіта Терудзіро поїхав до Токіо і 
записався вільним слухачем до Університету Васеда, куди всту-
пив його молодший брат Рейкіці. Він жив разом із братом і від-
відував лекції, які читали Абе Ісоо, Укіта Кадзутамі, Аріґа13 
Наґао (有賀長雄 1860–1921) та ін., працював в університетській 
бібліотеці. Провчившись шість місяців, Кіта продовжив само-
стійно опановувати знання в бібліотеці Уено та в наукових архі-
вах [Laurinat 2006, 46; Wilson 1969, 18; Фудзіта 2013, 51; Хаґіхара 
2001, 90].

“Батько мейдзійського соціалізму” Абе Ісоо обіймав в Універ-
ситеті Васеда посаду професора економіки, ліберал Укіта Кадзу-
тамі викладав історію Заходу, політологію та соціологію [Такеда 
1978, 10]. Аріґа Наґао, натомість, мав консервативні погляди. 
Учень геґельянця Лоренца фон Штайна (1815–1890), автора кон-
цепції соціальної держави і радника творців Конституції Мейдзі, 
Аріґа був людиною енциклопедичних знань – йому належать 

12 Пор. [Wilson 1969, 14–15] та [Фудзіта 2013, 51; Хаґіхара 2001, 90]. 
Деякі дослідники називають 1905 рік [Laurinat 2006, 46; Nomura 1966, 
243].

13 Варіант читання: Аруґа.



С. В. Капранов

144                                                                         Сходознавство, 2017, № 79

праці з правознавства, філософії, соціології, історії, педагогіки 
тощо; проте прославився він насамперед дослідженнями юри-
дичних аспектів Японсько-китайської війни (а згодом і Російсько-
японської). В Університеті Васеда Аріґа викладав юриспруденцію 
і міжнародне право [Осадча 2012, 260–261].

Таким чином, Кіта зміг познайомитися з різними підходами 
до проблем, які його цікавили, і систематизувати власні погляди. 
Щоб їх викласти, статті було мало – потрібна була книга. Дж. Віл-
сон вважає, що поштовхом до її написання стали масові завору-
шення 5 вересня 1905 р. в токійському парку Хібія – вияв народ-
ного невдоволення умовами щойно підписаної Портсмутської 
мирної угоди з Росією [Wilson 1969, 16–18]. Книга дістала назву 
“Доктрина країноєдності та чистий соціалізм” (Кокутайрон ойобі 
дзюнсей сякайсюґі 国体論及び純正社会主義) [Кіта 1906]. Вона 
була велика – у тисячу сторінок. Гроші на публікацію дав дядько 
мислителя, Хомма Кадзумацу, і 9 травня 1906 р. книгу було ви-
дано накладом 500 примірників. Невдовзі, однак, її було заборо-
нено Міністерством внутрішніх справ14. 13 липня Кіта вдалося 
видати окремо третю главу під назвою “Філософія чистого соціа-
лізму” (Дзюнсей сякайсюґі-но тецуґаку 純正社会主義の哲学) на-
кладом у тисячу примірників, проте повторити це з іншими роз-
ділами не вдалося [Фудзіта 2013, 51; Wilson 1969, 19]15.

Книга Кіта потребує окремого аналізу, який виходить за межі 
теми цієї статті. Зазначимо лише, що в ній він торкається питань 
економіки, юриспруденції, філософії, політики, біології тощо і 
висуває, натомість, власну оригінальну концепцію “соціальної 
демократії” (сякай мінсюсюґі 社会民主主義), яка має базуватися 
на двох органах влади – імператорі (божественне походження 
якого Кіта заперечував) та парламенті, який представляє народ. 
Кіта критикує марксистську теорію класової боротьби як заста-
рілу і вбачає витоки соціалізму у вченнях Платона та Мен-цзи. 

14 За Фудзітою – 14 травня, за Вілсоном – 19 травня [Фудзіта 2013, 
51; Wilson 1969, 42].

15 Крім того, у жовтні 1905 р. Кіта опублікував у газеті “Садо сім-
бун” статтю “Просвітницький рух соціалізму” (Сякайсюґі-но кеймо 
ундо 社会主義の啓蒙運動), текст якої згодом був включений до складу 
книги [Хаґіхара 2001, 90].
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Книга Кіта мала успіх у середовищі соціалістів. Катаяма Сен 
у рецензії в часописі “Хікарі” (光, “Промінь”), не погоджуючись 
з окремими моментами (як-от ставлення до війни), назвав книгу 
Кіта “ймовірно, найкращою з японських праць про соціалізм” і 
заявив, що соціалістичний рух “радий, що в його лавах з’явився 
такий сильний товариш” (цит. за: [Wilson 1969, 41]). У цій рецен-
зії, між іншим, Катаяма твердив, що соціалісти не мають нічого 
проти доктрини “країноєдності” [Crump 1980, 313]. Християн-
ський соціаліст Кіносіта Наое (木下尚江, 1869–1937) у своїй ре-
цензії в часописі “Сін кіґен” (新紀元, “Нова ера”) віщував, що 
автор колись “буде великим мислителем”. Яно Фуміо (矢野文雄, 
1851–1931) висловив припущення, що справжній автор книги – 
Котоку Сюсуй. Майбутній марксист, перекладач “Капіталу” 
японською, а у той час – толстовець Кавакамі Хадзіме (河上肇, 
1879–1946) у статті в газеті “Йоміурі” висловив позитивну оцін-
ку й особисто завітав до автора. За межами “лівого” кола сприй-
няття книги було неоднозначним – так, відомий економіст Фукуда 
Токудзо (福田徳三, 1874–1930) оголосив її “геніальною”, проте 
соціолог Такебе Тонґо (建部遯吾, 1871–1945) назвав Кіта “най-
небезпечнішим мислителем від заснування Японії” [Wilson 
1969, 40–41].

З викладеного вище можна зробити висновок, що формування 
світогляду Кіта Іккі відбувалося під впливом інтелектуальних те-
чій, що постали на основі Руху за свободу та права народу – мей-
дзійського соціалізму та правого лібералізму Токутомі Сохо і 
його кола. На їхній основі Кіта створив власний синтез, який на-
звав “чистим соціалізмом”. Ідея расової боротьби була, певне, за-
позичена також у Токутомі; натомість про вплив з боку таких 
авторів, як Сіґа Сіґетака та Міяке Сецурей, не можна сказати ні-
чого певного – це питання потребує окремого дослідження. У 
поглядах Кіта помітний конфуціанський субстрат, закладений у 
дитинстві; натомість ані синто, ані буддизм на його світогляді в 
цей період не позначилися. Попри всі ідейні розбіжності, зокре-
ма у ставленні до війни, загалом Кіта на цьому етапі залишався в 
межах тогочасного японського соціалістичного дискурсу, про що 
свідчить позитивне сприйняття соціалістами першої книги моло-
дого мислителя.
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С. В. Капранов
становлення Кіта іККі

яК інтелеКтуала (1883–1906 рр.)
Статтю присвячено аналізу одного з аспектів інтелектуальної біо-

графії видатного японського мислителя й політичного діяча Кіта Іккі 
(Терудзіро). У ній висвітлюється період його становлення як інтелектуа-
ла. Схарактеризовано його родину, атмосферу дитинства, особливості 
здобуття освіти, початок публіцистичної діяльності. Приділено увагу 
подіям суспільно-політичного життя і процесам в інтелектуальному 
житті Японії, на тлі яких відбувалося формування світогляду Кіта Іккі. 
Зокрема, розглянуто специфічні риси японського соціалізму раннього 
періоду, концепцію “країноєдності” (кокутай) та різні підходи до неї в 
добу Мейдзі. Особливий акцент зроблено на циклі статей Кіта, написа-
них 1903 р. і присвячених питанню війни з Росією. Проаналізовано го-
ловні ідейні розходження з цього питання між ним та провідними 
соціалістичними діячами Японії. Продемонстровано, що на погляди 
Кіта могли справити вплив праці таких представників пізнього мей-
дзійського лібералізму, як Токутомі Сохо та Укіта Кадзутамі. Показано, 
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що світогляд Кіта сформувався на основі здобутої в дитинстві конфуці-
анської освіти, під впливом, з одного боку, мейдзійського соціалізму, з 
другого – правого лібералізму. Попри всі ідейні розбіжності, зокрема у 
ставленні до війни, позитивне сприйняття соціалістами першої книги 
Кіта Іккі свідчить про те, що загалом на цьому етапі він залишався в 
межах тогочасного японського соціалістичного дискурсу.

Ключові слова: Кіта Іккі, інтелектуал, інтелектуальна біографія, 
Японія, доба Мейдзі, суспільно-політична думка

Капранов С. В.
становленИе КИта ИККИ

КаК ИнтеллеКтуала (1883–1906 гг.)
Статья посвящена анализу одного из аспектов интеллектуальной 

биографии выдающегося японского мыслителя и политического деяте-
ля Кита Икки (Терудзиро). В ней освещается период его становления 
как интеллектуала. Характеризуется его семья, атмосфера детства, осо-
бенности получения образования, начало публицистической деятельно-
сти. Уделено внимание событиям общественно-политической жизни и 
процессам в интеллектуальной жизни Японии, на фоне которых проис-
ходило формирование мировоззрения Кита Икки. В частности, рассмо-
трены специфические черты японского социализма раннего периода, 
концепция “государственного организма” (кокутай) и различные подхо-
ды к ней в эпоху Мэйдзи. Особый акцент сделан на цикле статей Кита, 
написанных в 1903 г. и посвященных вопросу войны с Россией. Проа-
нализированы главные идейные различия по этому вопросу между ним 
и ведущими социалистическими деятелями Японии. Продемонстриро-
вано, что на взгляды Кита могли оказать влияние работы таких пред-
ставителей позднего мэйдзийского либерализма, как Токутоми Сохо и 
Укита Кадзутами. Показано, что мировоззрение Кита сформировалось 
на основе полученного в детстве конфуцианского образования, под 
влиянием, с одной стороны, мэйдзийского социализма, с другой – право-
го либерализма. Несмотря на все идейные разногласия, в частности, в 
отношении к войне, позитивное восприятие социалистами первой кни-
ги Кита Икки свидетельствует о том, что в целом на этом этапе он оста-
вался в пределах тогдашнего японского социалистического дискурса.

Ключевые слова: Кита Икки, интеллектуал, интеллектуальная био-
графия, Япония, эпоха Мэйдзи, общественно-политическая мысль
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