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The article is devoted to the archeographic publication of theses of reports by Odessa scientist Yevhen Oleksandrovych Zahorovskyi, declared by him at the meetings of the Odessa branch
of the All-Ukrainian Scientific Association of Oriental Studies in the second half of the 1920s.
The first report is entitled “New information about Ukrainian-Turkish relations under Bohdan
Khmelnytskyi”, in which the scholar highlighted the content of the document of 1650 by Tur�kish Sultan Mehmed IV to the Ukrainian hetman, which was published in an article by Czech
orientalist Jan Rypka. In his second report, “The Successes of Studying the History of the Turks
in the USSR over the Last Decade”, Zahorovskyi gave a general analysis of Turkological studies
in the Soviet Union in the 1920s. During the publication of theses, the whole list of scientific li�terature to which the researcher referred in his essay was reconstructed. The publication of ar�chival materials expands the nomenclature of scientific works of the Odessa historian and adds
additional details to exploring the activities of the Odessa branch of the All-Ukrainian Scientific
Association of Oriental Studies and the development of oriental studies in Ukraine in the se�cond half of the 1920s.
Keywords: Yevhen Zahorovskyi, All-Ukrainian Scientific Association of Oriental Studies,
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ДВІ ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОПОВІДІ ЄВГЕНА ЗАГОРОВСЬКОГО
НА ЗАСІДАННЯХ ОДЕСЬКОЇ ФІЛІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВОЇ АСОЦІАЦІЇ СХОДОЗНАВСТВА:
ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВОГО СПАДКУ ВЧЕНОГО
В. В. Корнієнко
Серед плеяди українських учених-сходознавців ім’я одеського історика Євгена
Олександровича Загоровського (1885–1938) залишається маловідомим, попри наявність низки доволі детальних біографічних розвідок про життя цього репресованого
діяча української науки 1920-х рр. (див., напр.: [Левченко 2007, 184–197; Музичко
2008, 139–154]). Причиною цього вважаємо як ту обставину, що загальний напря�мок роботи Загоровського був зосереджений на вивченні історії Південної України, так і те, що левову частку його роботи становила викладацька діяльність, не
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залишаючи достатньо часу для наукових студій та роботи в архівах, а покинути чи
бодай зменшити її він не міг з огляду на скрутне матеріальне становище одеської
професури 1920-х рр., а саме викладання надавало йому необхідний прожитковий
мінімум. «К сожалению, для научных занятий остается не слишком много времени
вследствие необходимости уделять много и времени, и труда на собирание того
“existens-minimum’а”, который доступен большинству одесских профессоров, в том
числе и мне. Кроме вознаграждения (весьма неаккуратно выплачиваемого) за чтение разнообразных курсов русской истории (в том числе и специального курса по
истории Новороссии), я получаю академическое обеспечение по первой категории», – так писав Є. Загоровський Д. Багалію в листі від 8 липня 1929 р. [Лист Євгена Загоровського…, 2]. Наслідком такої вимушеної організації роботи для одеського вченого стало те, що він залишив по собі не таку вже велику в кількісному
плані наукову спадщину – вчені нараховують лише 22 його опубліковані праці
[Музичко 2008, 153–154], зокрема дві з них, рецензія та некролог, були опубліковані
на сторінках “Східного світу” [Лівщиц, Надель 1964, 43, 53]; ще декілька праць збереглися в архівах.
Загоровський був членом низки наукових установ, і зокрема Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства [Циганкова 2006, 11–16], у якій він вів
доволі активну діяльність. Учений був навіть кандидатом у члени правління філії,
входив до її ревізійної комісії; також він виголосив на її засіданнях вісім доповідей
[Музичко 2008, 145]. З-поміж них збереглись тези двох доповідей бібліографічного
характеру – “Новые данные об украинско-турецких отношениях при Богдане Хмельницком” та “Успехи изучения истории тюрков в СССР за истекшее десятилетие”.
Перша стосувалась висвітлення опублікованого у статті чеського історика та філолога Я. Рипки документа 1650 р., адресованого османським султаном Мехмедом IV
гетьману Богданові Хмельницькому; у другій Загоровський подав загальний нарис
тюркологічних студій у Радянському Союзі, що з’явилися протягом 1918–1928 рр.
Тематика доповідей була обумовлена двома факторами. Перший – це відсутність у
Загоровського можливості працювати в архівах через значне перевантаження викладацькою діяльністю, що мало наслідком акцент наукових студій на докладному
вивченні друкованих матеріалів. Другий фактор – тюркологічний напрямок наукових досліджень, який панував на той час у Всеукраїнській науковій асоціації сходознавства, зокрема і в її Одеській філії.
Тексти тез доповідей наявні в рукописному вигляді, вони виконані рукою самого
Є. Загоровського, а також у машинописному вигляді, набрані секретарем з невеликими відмінностями від рукописного оригіналу. Документи зберігаються у фондовій збірці Всеукраїнської академії наук (ф. Х) Інституту рукопису Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України. Документи публікуються
за рукописами мовою оригіналу сучасним правописом. Посилання та відновлення
скорочених слів, виконані мною як упорядником, взяті у квадратні дужки. Публікація тез дасть змогу ввести до наукового обігу дві маловідомі сходознавчі наукові
праці Євгена Загоровського, поповнивши номенклатуру його бібліографії. Це також
надасть нових штрихів щодо діяльності Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства та до історії сходознавчих студій 1920-х рр., поступ яких від
початку 1930-х рр. був перерваний маховиком репресій, запущеним радянською
владою. Жертвою цих репресій, зрештою, став і Євген Загоровський.
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№1
Додаток № 1 до протоколу № 10 Од[еської] філії ВУНАС
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
“УСПЕХИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ТЮРКОВ В СССР
ЗА ИСТЕКШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ”,
прочитанного проф[ессором] Е. А. Загоровским
1. Изучение истории тюркских народов является одной из славных страниц в
русской науке, будучи представлено именами В. В. Григорьева, В. П. Васильева,
В. Д. Смирнова, Н. В. Веселовского и др[угих].
2. Эта славная традиция, питаемая рядом научных рассадников (Восточный фа�культет Ленинградского университета, б[ывший] Лазаревский институт в Москве),
нашла себе продолжение в ряде работ, появившихся в истекшее десятилетие и охватывающих различные стороны истории отдельных тюркских народов, живших и
живущих ныне на территории СССР.
3. Руководящей нитью в обзоре историко-тюркологических студий в СССР яв�ляется классический труд акад[емика] В. В. Бартольда: “История изучения Востока
в Европе и России”, вышедший новым, дополненным, изданием в 1926 году [Бар�тольд 1925; у тексті тез трапився одрук].
4. Изучению тюркских соседей древней Руси – хозар, половцев – посвящены ин�тересные работы Смирнова (о Тмутаракани) [Смирнов 1923], Пархоменко (о хозар�ском влиянии на сложение Киевской Руси) [Пархоменко 1927–1928], Бартольда (о
языке половцев-куман) [Бартольд 1921], Бараца (его подводящий итоги труд о На�чальной летописи, касающийся излюбленного им вопроса о хазарско-еврейских
воздействиях на культуру Киевской Руси) [Барац 1924].
5. Изучение наиболее прочного из созданных тюрками на территории России го�сударств – Золотой Орды получило серьезную поддержку со стороны археологической науки, сделавшей в трудах проф[ессора] Баллода, посвященных раскопкам сто�лиц Золотой Орды [Баллод 1923a; 1923b], возможным изучение материальной куль�туры Золотой Орды на новых широких основах и приведшей к значительно более
высокой оценке этой культуры по сравнению с прежними научными взглядами.
6. Ввиду тесной связи с золотоордынской культурой стран, объединившихся до
последнего времени под именем Туркестана, весьма своевременным является глубокое изучения прошлого этих стран первоклассным авторитетом в области истории тюркского востока, как акад[емик] В. В. Бартольд, давший наряду с глубокой
детальной монографией “Улуг-бек и его время” [Бартольд 1918] блестящий синтез
в виде “Очерка культурной истории Туркестана” [Бартольд 1927].
7. Большую роль в усилении интереса к истории тюрков сыграло краеведческое
направление в науке СССР; благодаря ему мы имеем такие труды, как книга Чулош�никова о киргиз-казаках [Чулошников 1924], обзор Сысоевым прошлого Азербайджана [Сысоев 1925], “История Сибири” Огородникова [Огородников 1920; 1924],
прекрасная “История Казанского ханства” Худякова [Худяков 1923] и ряд других.
8. Из числа работ, касающихся истории тюркских народов, не живущих на тер�ритории СССР, но тесно связанных с судьбами бывшей России и нынешнего Союза, надлежит выделить “Історію Туреччини” акад[емика] Крымского [Кримський
1924], дающую яркую и иногда весьма оригинальную трактовку периода сложения
и расцвета государства Османских турок, а также указать на ценные сборники дипломатических материалов, связанных с стремлением царской России разрешить
Восточный вопрос за счет Турции – изданные с большими предисловиями Адамовым [Раздел... 1924] – знатоком Ирака.
ІР НБУВ, ф. Х, од. зб. 22870, арк. 1, 2, автограф (машинопис – арк. 3, 4)
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№2
Додаток № 11 до протоколу № 16 Од[еської] філії ВУНАС від 19/11 1929 року
НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ УКРАИНСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ
ПРИ БОГДАНЕ ХМЕЛЬНИЦКОМ
Давно занимавший историков Восточной Европы вопрос об отношениях между
вождем восставшей против польского панства Украины – Богданом Хмельницким и
Турциею получил недавно некоторое уточнение в связи с появлением в пражском
юбилейном сборнике, вышедшем по случаю 60-тилетия профессора Ярослава Бидло, статьи J. Рыпки (J. Rypka, Aus der Korrespondenz der Hohen Pforte mit Bogdan
Chmelnicki (“Z dćjin Vychodni Europy a Slovanstva”, Praha, 1928, стр. 482–498)) [Ryp�ka 1928, 482–498]. До сих пор, хотя начало дипломатических отношений между
Богданом Хмельницким и Портою и относилось историками к 1649–1650 годам, но
подлинных дипломатических документов, иллюстрирующих эти ранние отношения, не имелось. Историкам приходилось оперировать не вполне надежными переводами, раздобытыми московским послом к Хмельницкому, Унковским и другими
(Грушевский. Історія України-Руси, т. VIII, ч. ІІІ, вид[ання] 1922 р., стор[інки] 239–
240) [Грушевський 1922, 239–240]. Лишь от 1651 года дошли до нас подлинные ту�рецкие дипломатические документы, изданные еще Костомаровым и Смирновым.
Вот почему факт нахождения тюркологом Рыпкою в Геттингенской университетской библиотеке подлинных турецких документов, относящихся к этой ранней поре
украинско-турецких сношений, заслуживает внимания. В одном из рукописных
сборников этой знаменитой библиотеки (Cod. Turc. 29 orient. 156) Рыпка обнаружил
письмо султана Магомета IV, обращенное к Богдану Хмельницкому и могущее
быть датированным августом 1650 года. Правда, дошедший до нас документ не
есть подлинник чистого экземпляра грамоты, а скорее черновой отпуск ее, но значение этого документа этим не умаляется, так как содержание его вполне соответствует известной нам из других источников дипломатической конъюнктуре. Это
документ, содержащий в себе сообщение о принятии султаном в свое подданство
Богдана Хмельницкого, согласно просьбе последнего и рекомендующий Богдану
продолжать добрые отношения к крымскому хану Ислам-Гирею, вполне совпадает,
по мнению Рыпки, с теми косвенными данными, которые уже имелись в историографии относительно посольства к Богдану посланца султана чауша Османа-аги.
Некоторое несовпадение в датах посольства (31 июля 1650 г.) и чернового отпуска
(август 1650 г.) разрешается Рыпкою путем гипотезы об антидатировании дошед�шего до нас чернового отпуска грамоты, врученной Османом-агой Богдану Хмельницкому. Хотя содержание открытого Рыпкой подлинника чернового отпуска
грамоты султана носит более общий характер, нежели те конкретные подробности
о сообщениях Османа-аги, переданные украинскими и польскими источниками, но
Рыпка склоняется в сторону большего соответствия условиям современной политической конъюнктуры таких общих выражений, скорее соответствующих первому
непосредственному обращению султана к его новому вассалу, как трактовали турки
Хмельницкого. Таким образом, благодаря найденному Рыпкою документу начало
подлинных памятников украинско-турецких дипломатических отношений может
быть передвинуто на полгода раньше (с марта 1651 на июль 1650 года), что само по
себе является важным, не говоря уже о содержании найденного документа. Еще
важнее является указание Рыпки на наличность в Геттингенской библиотеке еще
четырех турецких документов, относящихся к переписке Порты с Богданом Хмельницким. Опубликование этих документов, обещанное Рыпкой, может пролить еще
новый свет на эту интересную страницу в истории Украины XVII столетия.
Проф[ессор] Е. А. Загоровский
ІР НБУВ, ф. Х, од. зб. 22868, арк. 1–2, автограф (машинопис – арк. 1)
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В. В. Корнієнко
Дві тюркологічні доповіді Євгена Загоровського на засіданнях
Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства:
публікація наукового спадку вченого
Стаття присвячена археографічній публікації тез доповідей одеського вченого Євгена
Олександровича Загоровського, виголошених ним на засіданнях Одеської філії Всеукраїн-
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В. В. Корнієнко
ської наукової асоціації сходознавства у другій половині 1920-х рр. Перша доповідь має
назву “Нові відомості про українсько-турецькі відносини при Богданові Хмельницькому”, у
якій учений висвітлив зміст листа 1650 р. до українського гетьмана, надісланого турецьким
султаном Мехмедом IV, який було опублікованого у статті чеського вченого-сходознавця
Я. Рипки. У другій доповіді під назвою “Успіхи вивчення історії тюрків в СРСР за останнє
десятиліття” Загоровський зробив загальний аналіз тюркологічних студій у Радянському
Союзі за 1920-ті рр. Під час публікації тез реконструйовано весь перелік наукової літерату�ри, на яку посилався дослідник у своєму нарисі. Публікація архівних матеріалів розширює
номенклатуру наукових праць одеського історика та надає нових штрихів щодо діяльності
Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства та розвитку сходознавчих
студій в Україні у другій половині 1920-х рр.
Ключові слова: Євген Загоровський, Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства,
сходознавство, археографія, тюркологія
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