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докумвнти миколА1вського оБлдвРжАРх!ву
пРо Рос[ и сько_п !вдвн нослов'я н ськ! кул ьтуР н ! 3в'я3ки

дРуго1 половиЁ}! [![ ст.

!стор|я культурних зв'язк!в народ!в Рос|} з п!вденними слов'янами нал!нус де_
к!лька стол!ть. 3винайно, р|зноман!тн| аспекти ц!е! 5агатопланово| про6ле'!1и привер-
тали увагу як Радянських учених. так ! |х колег !з Болгар![ та }Фгослав!1'

Радянськ| !сторики зд1йснили значну ро6оту для введення в'науковий о6!г до-
кумент|в в!тчизняних ! зару6!>кних арх!в!в, однак /,^о)кливост! нац:их арх!восховищ
{це не винерпан! повн!ст:о. 9 них в!дклалися ще не досл!дх<ен! документи,'як! слу-
экать ц|нним д)керело^^ 4ля розро6ки невисв!тлених питань зазначено] про6леь*и.
|ак, у йикола1вськолау о6лдеря<арх!в! з6ер!га:оться доку}}(енти пРо пере6ування п!в_
деннослов'янсько! молод!' яка навчалася на теРитор!| сунесно! ААикола}вщини у друг1й
лоловин! 1![ ст. 9к в!домо, Рос!я ь!д!грала пров|дну роль у культурно'!^у розвитков|
л|вденнослов'янських народ!в, передус!м 6олгарського; у миколасв! здо6ували серед_
н|о осв!ту сотн! 6олгарських, сер6ських ! норногорських !онак!в' 8 арх!в! виявлено
48 справ !з докул*ентами зазначено| тематики. .0,о цього часу лише на дв! з них 6ули
зро6лен! посилання в досл!дх<еннях :. Б!льц:!сть цих д}кеРел пов'язана з д;яльн!ст}о
|1|вденнослов'янського панс|ону в Аиколасв!, частина }к стосу€ться пере6ування 6ол-
гар у Ёово6узьк1й унительськ|й сеьп!нар![.

(оротко !стор1я панс!ону така:9 червня 1862 р. царський уРяд ухвалив р!ш.:ення
лро зосеРед}кення у йиколаев| тих сер6!в, 6олгар, норногорц!в, як! здо6ули середнк)
осв!ту за. ко1дти дер}кавно? скар6ниц| у р!зних ;*!стах Рос!] (!-{ентральний дер}кавний
!сторинний арх!в €Р€Р, ф.7зз, оп' 78, спр. 1068, арк. 144-_153 зв.). !-{аризм пРагнув
у такий спос!6 !зол:овати п!вденнослов'янську 

^^олодь 
в!д рос!йсько| демократинно|

|нтел!генц![ в ун!верситетських центРах, а по:*!стив:ли п!вденних слов'ян у панс!он _
закритий навчальний заклад,_ намагёвся встановити суворий контРоль з 6оку г|л+-
назично] [ панс!онно] ад*:{н!страц!| за |х повед!нкого ! напря^^ом ду/йок (талл >ке,
оп. 147, спр. 15, арк, 194_194 зв,; оп. 162' спр.61 , арк. 117_118)' 0днак ад:'д1н!страц!|
ланс;ону не вдалося !золговати сво|х вихованц!в в!д передовот микола]всько| молод!,
пере!].]кодити сприйманн+о ними демократичних погляд!в та !дей 2.

у 1867 Р. казенний панс!он при йикола1вськ!й г!т*наз!? 6ув реорган!зований у
приватний закритий заклад-[!вденнослов'янський панс!он' якол+у 6уло надано
35 казенних стипенд!й. ,{о нього 

^{огли 
вступати тако'к православн!. виходц! !з 6ал_

канських о6ластей [уреннини, як! 6а}кали здо6у|и середн!о осв!ту в Рос!1 на власн!
ко:лти (там }ке, оп.78, спр. 1069, арк' 2ь28,96_97|' €творготочи цей панс|он, пРав-
ляч! кола царськот Рос!1 лдали на ,{ет! використати його вихованц!в як сво!о креатуРу
на Балканському п!востров! ! зм!цнити та'у{ св!й вплив, який похитнувся п1сля (рим-
сько! в!йни. @днак надання п!вденнослов'янськ!й молод! мо>кливост! здо6увати осв!-
ту в Рос|т, п!дготовка нац!ональнот !нтел!генц!1 для 6алканських кра|н о6'€ктивно
сприяли [х культурному розвитков! ! викликали вдячн!сть |х народ!в.

9 панс!он! вчилися лаай6утн! кеР!вники нац!онально-визвольного руху 6олгарсь-
]кого народу: ['1анайот 8олов, Атанас !зунов, [1етро €нн6в, Аихайло [реков, один
!з засновник!в Болгарськот соц!ал-демократинно| парт!т георг! [(ирков; письменники-
демократи Алеко }(онстантинов ! |_еорг! €таматов та 6агато !нпших в|домих д|ян!в
науки ; культури Болгар!| (л\{икола|вський о6лдерэкарх!в, ф.230' оп.1, спр. 8505,
,аРк. 40; спр' 89}6, арк. 8з, 36; спр. 10770, арк' 4о2_402 зв.; спр, 11881, арк. 5 зв.) *.

3а пер!од 
-'!снування Ё!вденнослов'янського панс!ону в ньо}'/|у виховувалось

^^ай)ке 
800 6олгарських !онак|в 3 ! 6лизь(о 50 представник{в !н:дих народ!в Балкан-

ського п!вострова (сер6!в, чорногоРц!в, герцеговинц|в та !н.). 3акрйття панс!ону (|892)
6уло пов'язано !з виконанням свого основного завдання: п!вденн| слов'яни, як! при-
|>кд>кали до Рос!т наприк!нц! !,!)( с1., потре6ували перева}кно вищо1 осв!ти, середн!
ун6ов| заклади вони зак|ннували у се6е на 6атьк!вщин| {.

1акиг* чином, д!яльн!сть ['1!вденнослов'янського панс!ону € ва)кливо!о стор!нко:о
з !стор!| рос;йсько-п!вденнослов'янських культурних зв'язк1в. ААета даного огляду_
дати хаРактеристику тих |сторинних д)кеРел Аикола1вського о6лдер>карх!ву з !стор||
панс!ону, як! в!дклались у фондах ААикола]вського пеР!]]ого вищого навчального учи-
лища (ф. 131 ), Аикола]вського д.т!ського статистичного коь,т!тету (ф.2з9) !канцеляр!1
.лдикола1вського в!йськового гу6ернатора (9. 230).

\ [ив.: п' с. с о х а н ь. 0нерки истории украинско_6олгарских связей. к'' 1976,
стор. 85.' 2 див'1 п' А6ра1дев, }9я<нославянският пансион на ф. Ё' ААинкова в Ёико-
лаев (€помени\' (офия, 1909, стор' 81.; 4ал! в текст!' посилання на доку}у1енти йикол6]вського о6лдер>карх!ву'

3 {ив.: Ао6ре |_анчев. €по:'+ени, 1864_1в87' €офия, 1939, стор. 19.
а 'д\ив': 'й. 

д'с р а щ е в, }0>кнослав янският пансион в Ёиколаев. '€6орник за
{.'аРодни умотворения, наука и кни}книна>. !{н. 25' €офия, 1909, стор. 74_75'
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^. ,{окулаенти пер1дого' !з зазначених фонд!в св!днать пРо те' що !еред унн!вмикФлатвського пов!тового училища (так називалось вище нёвчальне училище в лер!-од п_ере6ування п!вденнослов'янсько? "молод! в йикола|в!) 6ули вихованц; !'1;вденйо_
слов'янського панс|ону. у-1868_1874 рр. тут навчались сшестеро 6олгар, один сер6
!-ояин чорногорець (ф. ]_з1, оп.1, спр' 6, арк' 10зв.; спр. 16, арк. 61,63зв',77; спр'
27, арк. 19_19 зв.; спр. 40, арк. 13-13 зв', 17; спр' 74, арк. 41 ). !с! .вони знаходились
в унилищ| протягом п!вроку а6о року, причому 1х л:огли прийсаати не лище на почат-
ку' але ! в середин! навчального року.!з доку:*ёнт!в видно, що слов'ян_панс!онер!в приймали до пов!тового учили!дФ
з^мето!о- л!кв!дац!| йрогалин у знаннях, на6утих на 6атьк!вщин! (спр.27, арк' 19-
19 зв.)' Арх!вн! д>с(ерела перекону!оть, що окре^^! вихованц! [1!вАеннослов'янськогФ
панс!оону, лк! при}хали до йиколаева, не 6ули готов! до вст.упу 6езпосередньов сере4н!й навчальний закл.ад' недосить до6ре знали рос!йську мову, а в са/*^6^^у
панс!он! не 6уло умов для !х все6|чно| початково| п!дготовки (ёпр. {б, арк,13_14!.
€л!д п!дкреслити' що до цього часу не 6уло в!дог*о про пере6ування'вихованц!в
[|вденнослов'янського панс!ону у пов!товолту унилиц1 ! ввах<алось, що п!дготовкв
до .вступу в середн!й навчальний заклад зд!йснговалася 6езпосередньо в сацому
панс!он!.

[-|!ннилт д)керелом вивчення !стор!| панс!ону € доку^^енти фонду Аикола!вського
м|ського статистичного коти!тету. |ут в!дклалися щор!нн| зв!ти директор!в г!*:наз!!
| реального училища про к!льк!сть унн!в у вс|х навчальних эакладах Аа\иколасва за.
70_90_т! рокй [!)( ст. !з л+атер!ал!в видно, що на 1 с!чня 1871 р. у !'1!влённослов'ян-
сько'1у панс!он! н6раховувалось 70 вих6ванц!в, на 1 с!чня 1872 р'-82, на 1 с!ння
1873 р._78, на понаток наступного року -72 (ф. 239, оп' 1, спр' 45, арк. 1з, 26' 41,
57|' !з 78 вихованц!в, як| п!эре6ували у панс!он! на 1 с!чня 18ъ ь','п'ятеро 6уло
рос|ян' ре1дта _ представники 6алканських народ!в (тал* >ке, арк.' 41 ).

Ёа я<аль, зв!ти за наступн! роки ф!ксупоть ли!]!е загальну к!льк!сть !нозел+ц!в у
навчальних закладах м!ста, вихованц! [1!вденнослов'янського панс!ону з |х числа
не вид!ля:оть!я' 0днак очевидно, що панс!онеРи пеРева}кали серёд уйн!в_!нозе:*ц!в.
1ак, якщо на 1 с!чня 1$79 р' серед фн!в г!л+наз!1 ! реального училища 6уло 121 !но-
земний п!дданий (арк' |54 зв', 162\, на 1 с!чня 1883 р._ 127 (спр. 80, арк. 18, 51), то
п!сля закриття панс!ону в 1892 р. к!льк!сть 1х р|зко падё€_на '! с!чня 1895 р. у г!м-
наз|| ! реальному унйлищ! зали:дилось ли]де 15 |ноземц|в (спр. 138, арк'- 1[2 зв,,
|51 зв.).

Фсо6ливий !нтерес у досл|дник!в виклика€ документ п!д назво+о к3агальний спи-
сок вихованц!в |!!вденнослов'янського панс!ону, як1 меддка:оть у приг*!щенн! панс!ону
з 26 кв!тня 1875 р.>. !_{ей перел!к 6уло подано до статистичного ком|тету у зв''язку
з одноденним переписом населення м. ААиколаева. } ньому эазначались !г*ена Б

пр1звища 62 вихованц!в, |х нац!ональн|сть, в|к, назва навчального закладу' де захо_
дився кох(ний !з панс!онер!в. €еред них_47 6олгар, четверо сер6!в, четверо чоРно_
горц|в, два рос!янина, два ара6и' од1,'н чех, один ,|{олдаванин тё один грек' 8ихо_
ванц! 6ули в!ко;т* в!д 11 до 22 рок!в; 29 чолов!к,учились у г!л+наз!1, 28-в' Реаль-
но^^у училищ!,5_готувалися Ао вступу в середн! навчальн! заклади Б 6ё/т{@м} |1ё}!_
с|он! (спр. 34, арк. 42--4з?' 8а>клив!сть цього документа станё зрозулп!лого, якщо
врахувати, що, кР!м нього, э!домо ли|де два списки вихованц!в !-!!вденнослов'янсько.
го панс|ону за червень ! листопад '1870 тр., причо'{у о6идва не вм!щупоть в!до:иостей
про нац|ональн!сть ! в!к вихованц!в панс!ону.

! фонд| канцеляр!! *+икола|вського в!йськового гу6ернатоРа документи !з роз_
глядувано? те'{и виявлен! в_30 справ.ах ! охолл:опоть пер!од в!д 1864 до 1892 р. €еред
них-листи директора Аз!атськог_о департаменту м!н!стерства закордонних справ'
ти^^часового одеського генера'л-гу6ернатора ! по]течителя @деського ун6ового округу
микола|вським в!йськовим гу6ернаторам за р!зн! роки' подання власника [1!вденно_
слов,янського панс!ону про видання вихованцям закордонних паспорт|в; св!]1оцтва
г!мназ|1 ! реального училища про <<в!дсутн!сть пере:лкод) на витзд за кордон унн!в
панс!ону тв !нц.д| доку'!енти.
_ _3азначен| арх!вн! д)керела дали мо'клив!сть виявити в!домост! про 260 вихован-

ц|в ['!|вденнослов'янського панс|ону. (р!л* пр!звищ та |л*ен п!вденних слов,ян, у них
в*+!щен! дан! про нас, а нер[дко ! принину ви|зду !з Рос!?, 1х нац!ональн!сть, пйдан-
ство' _про навчальний заклад '! клас, де вони вчилися в момент в!д,}зду. 3авдяки
матер1алам фонду лло:кна визначити пр!звища 6агатьох вихованц!в_слов'ян, як! завер_
цили середнго осв!ту у ААиколасв! а6о продовя{или навчання у вицих ун6ових закла_
цах Рос!|, залучак}чи для цього !з гов!лейних видань списки унн!в, як! зак!нчили
назван! навчальн! заклади. [1!драхунки ви|зд!в п!вденних слов,ян за кордон св!днать
про т!сн1 конта*ти вихованц!в [-!!вденнослов'янського йанс|ону !з сп!вв!тчизниками
в умовах розгортання нац!онально-визвольного руху на Балканськоляу п!востров{.
в 70_х рр. .){![ ст. ! да:оть п!дстави ро6''!ти эисновки про ,у1оральну атмосферу в
панс!он! в той пер!од'

€еред документ!в нео6х!дно вид1лити т!, що висв|тл]о!оть р|зн! сйрон14 уРяАФ:о| пол|!тики по в!днопценя}о до п!вденнослов'янсько1 молод!. !сторинн! д)|{ерел&
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св!дчать' що царський уряд надавав великого значення панс!ону 1 ува>кно сте)киЁ1
за його д|яльн!ст:о (ф.230, оп. 1, спр,9374, арк' 2' 4_4 зв.). Розпоряд)кення тим-
часового одеського генерал_гу6ернатора в!д 26 кв!тня 1881 р. встановл}овало 6!льцц
складний порядок видан! закордонних паспорт!в вихованцям |-!|вденнослов'янського
панс{ону ! ви,магало введення сувор!шого нагляду начальства навчальних заклад!в
за ни/91и (ф.2з0' спр. 10914, арк' 1 зв._2).

! фонд! Р|ово6узько| вчительсько? сел:!нар!! з6ер!гаготься !сторинн! д'керела
про пере6ування в н!й у 1874_1880 рр' п!вденнослов'янсько| молод!, про }! навнання
в учительських сел:!нар!ях окРуги, списки увн1в Ёово6узько1 се*п1нар!1, а тако}к.
в!до*'тост! пРо окремих |1 вихованц!в, €л!д в|дзначити' що вказан! доку'!^енти (@н€]6_"
ту'оть факт пере6ування в середин! 70-х рр. }1инулого стол!ття п1вденнослов'янсько?'
г'цолод! | в [ерсонськ!й унительськ|й се**!нар!7, фонд якот за ц! роки, на }каль, не"
з6ер!гся у херсонсько:*у о6лдер:ка9х|в!'

Ёово6узька учительська сеп+|нар!я з трир!нним строко^^ навчання в!дкрилась,
у 1$74 р, для п!дготовки учительських кеср!з. 20 листопада 1874 р, попечитель Фдесь-
ко? ун6ово| округи !нфорл*ував диРектора ц|с! сел:!нар!? про дозв!л мати ((за прикла-
дом |,ерсонсько| три стипенд!! для вихованц!в !з п!вденних слов'ян>> (ф' 1з7, оп. 1,
спр. 5, арк. 45_45 зв').

! документах визнача|оться правч]_а. яки^,1и нео6х!дно 6уло керуватися адм!н!_
страц!т Ёово6узько? вчительсько1 66-'!нар!| у сво€,!1у ставленн! до п!вденнослов'ян-
ських вихованц!в. €л!д зазначити цо с:ано6ище останн|х по сут! мало чим в|др!зня_
лося в!д у^^ов' в яких >+\ил\1 ! вчи.тусь !х рос!йськ! товарипл!' 8инятком 6уло лигше те,
що (вихованц! !з п!вденних слсз''Ё *е зо6ов'язан1 6ули в!дслуэкувати п|сля зак!нчення,
курсу узаконене число л|т на госа:[ вчнтел|в початкових училиц| а тако)к повертати
стипенд!!о, якщо залиц.,ать сее!-аР.'о до зак|ннення курсу) (ф. 137' оп. 1, спр' 5,
арк. 76_76 зв.).

,{окутиенти розпов!ааз:ь .эо #.атео]альн! труднощ! вихованц!в сем!нар!1. 36е_
реглися прохання 6олгер 1' €та-'ева ! 1' !ернева диРектору сел*|нар!! пРо подання
|м гро:лово| допомо.в. 8 од_-о.чу з них в!д !7 лпотого 1876 р. говорилось: <<)(оч дди
ма€/у1о щастя 6ути зарахозз;н-?' до чис]'}а казенних стипенд|ат!в дов!рено1 вам седд!-
нар!|, однак стипенд;] -о !] 'сэ5. (эз,+|сяць._Авт') недостатньо для про}киття в Ёово-
}{у Буз;). 3аявите:| -.эос.?? виклопетёти ?м дополаогу в слов'янськол*у 6лаготвори_
тельному тоааоис;з! э6о в Аз1атському департамент! (ф.137' спр.23, аРк.15).
Аналог|чне пРохання в{словл'овали €танчев ! 9ернев у с!чн| 1877 р' 06идва рази
?м 6уло видёнэ :о 25 кр6. ко}кно&&1у !з коцдт|в Аз!атського департаменту (ф. 137'
спр.24' арк. 2.*; спр' 5'' ' арк' 31_31 зв.,84; спр. 52, арк. 10).

' .0,окум.енти фочду св!дчать про невисокий р!вень загальноосв!тньо| п!дготовки
п!вденних слоз'яч, як; вступали до се*:!нар!?, але адла!н!стРац!я миРилася з цим
((в зв'язку з виняткози'{ становищем вступник|в як !нозе,иц|в> (ф. 137, спр. 5'
арк. 78; спр' 13, арк' 61).

0т>ке, як св!днить досв|д Ро6оти над !сторинни^^и д}керелами ААикола1вського
о6лдер)карх|ву' вони 

^1а'оть 
певну ц|нн;сть для досл;д}кення ро{глядуванот теми.

оск!льки не ду6люються документами центральних арх!в|в €Р€Р' 8иявлен| доку*:енти
цього арх!ву роз!диР}о!оть на]де уявлення про сп!вро6!тництво Рос!| з 6алканськил;,и
слов'янами у галуз! осв!ти, пов!до^,1ля}оть подро6иц! про пере6ування п|вденносло-
в'янсько| 

^^олод! 
в навчальних закладах !кра|ни. 9 поеднанн! з опу6л!кованими

матер!ала/у1и ! документами 1н:дих радянських арх!в!в вони допо/у{агапоть висв|тлити
|стор!:о рос!йсько.п!вденнослов'янських культурних зв'язк!в другот половини [|)( ст.

}Ф. ,'у1. |вАно8"'
!{ёндидат !сторин них нау}8


