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європейсьКі тюрКи в радянсьКій росії  
та створення історичної пам’яті  
(націоналістична уява й чуваські інтелектуали в 1960–1980-х рр.)

Пам’ять,	радянські	тюрки	й	національна	стратифікація	як	ієрархія	в	СРСР

Сучасний російський історик С. І. Маловічко в одній зі своїх статей висловив 
цікаве припущення про те, що історіографію можна зрозуміти й інтерпретувати не 
просто як частину історичної думки, але і як своєрідну «ділянку пам’яті» 1 — про-
яв історичних наративів, які є національними й виконують принципову чи дуже 
важливу роль у формуванні ідентичностей — соціальних, політичних та національ-
них. принципово важливою умовою розвитку ідентичностей є наявність і розвиток 
у того або іншого співтовариства-групи історичної пам’яті 2. під історичною 
пам’яттю автор розуміє сукупність наративів, які описують славетне минуле групи, 
радикально відокремлюючи його від минулого інших груп, конструюючи ідеальний 
образ нації, наділяючи її різними національними, культурними й політичними 
чеснотами. Місця пам’яті — своєрідна форма функціювання історичної пам’яті 
в географічному (пам’ятники, монументи, історичні будівлі) і в інтелектуальному 
(історичні тексти, літературні твори, історичні дослідженння) просторі.

Американський дослідник Крейґ Калгун підкреслює, що в націоналізму дуже 
непрості стосунки з історією. Націоналізм підтримує створення історичних описів 
нації. Сучасну історичну науку сформовано традицією створення національних іс-
торій, покликаних наділити читачів колективною ідентичністю, а в цій ситуації 
націоналісти схильні писати історії під себе 3. Ми можемо згадати і класичну працю 
Ентоні Сміта «Історики і націоналізм» 4, де він показав ту роль, яку відіграють іс-
торичні дослідження в розвиткові таких феноменів, як націоналізм та ідентичність. 
Ентоні Сміт уважає, що роль і місце істориків-націоналістів та патріотів у пропаґан-
ді націоналізму й дотепер не стали предметом ретельного історичного дослідження 5. 
«Історики виконують видатну роль серед творців і прихильників націоналізму. Іс-
торикам належить вагомий внесок у розвиток націоналізму… вони заклали мораль-
ні та інтелектуальні підвалини для націоналізму в своїх країнах. Історики, сукупно 
з філологами, у найрізноманітніші способи підготували раціональні підстави й хар-
тії націй своєї мрії» 6, — пише Е. Сміт.

У західній історіографії міцно утвердилася думка про те, що історичні дискурси 
й національну пам’ять можна аналізувати в рамках національних студій 7. Для при-
кладу, Дж. Фрідмен, один із дослідників та інтепретаторів історіографії в «націона-
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лістичному контексті», зазначає, що «дискурс історії, подібно до міту, є й дискурсом 
ідентичності» 8. Історичні дослідження можуть бути проаналізовані і як своєрідні 
місця пам’яті, і як чинники розвитку ідентичності: розвиток історичної науки де-
монструє деякі важливі аспекти трансформації традиційної ідентичності в модерну 9. 
За словами українського історика З. Є. Когута, «створення національної історіогра-
фії відіграє визначальну роль у формуванні сучасної ідентичності» 10. Вивчення 
української історіографії свідчить, що така методика, пов’язана з вивченням ролі 
істориків у розвиткові національних ідентичностей і націоналізмів як інтелектуаль-
них проєктів, може бути продуктивною 11. Спроба перекласти подібну методологію 
на вивчення історії тюркських народів РФ виявилася цікавою, а роботи відомого 
татарського автора Д. Усманової 12 та зарубіжних тюркологів стали стимулом для 
початку дискусії серед дослідників націоналізму. Маємо спроби прикласти цю ме-
тодологію і до наукового вивчення нових тюркських держав 13. чуваші, тюркська 
нація в РФ, виявилися поза увагою дослідників. У рамках цієї статті історичні до-
слідження в Радянській чувашії розглянемо як колективне місце пам’яті (lieu de 
mémoire) 14, де розгорталися національні історичні наративи, покликані сприяти 
збереженню та розвиткові чуваської ідентичності. У центрі авторової уваги пере-
бувають узагальнюючі дослідження радянської доби з історії чувашії — саме тому, 
що вони демонструють загальні дискурси розвитку національної ідентичності 
й пам’яті в чуваській АРСР.

У Радянському Союзі декларувалися гасла «дружби народів», але стосунки 
різних націй були далекі від ідеальних. У СРСР існувала негласна ієрархія народів 
і націй: деякі з них мали свої союзні республіки, інші були вимушені задовольня-
тися статусом автономної республіки, треті — автономного округу, а четверті й 
поготів — автономної області. В СРСР мешкало декілька великих тюркських націй. 
Свідомо фраґментуючи й руйнуючи тюркський світ, який до 1917 р. виявляв чи-
малі потенції до об’єднання та формування єдиних культурних норм, радянський 
режим створив на околицях колишньої Російський імперії союзні республіки 
з тюркським населенням. На теренах внутрішньої периферії РРФСР виникли 
автономні тюркські республіки — Татарська, Башкирська і чуваська АРСР. Вод-
ночас, коли національні інтелектуальні спільноти в союзних республіках були 
стурбовані збереженням мови й ідентичності, не дискутуючи між собою щодо 
статусу радянських тюрків, які мали власні автономії, то в РРФСР татарська на-
ціонально орієнтована інтеліґенція спробувала монополізувати подібний статус. 
Така стратегія спричинилася до однієї із суперечок татарських інтелектуалів та 
представників інтелектуальних спільнот інших тюркських автономних республік, 
серед яких були й чуваші — група, яка пережила своє національне відродження 
пізніше, ніж інші нації, але створила свою модерну ідентичність 15.

чуваська АРСР вирізнялася серед інших автономних радянських республік: 
місцеві інтелектуали акцентували добровільне входження свого народу до складу 
Російської держави на суперечностях із татарами, підкреслювали особливу револю-
ційність, яка була притаманна чувашам. Особливу увагу вони приділяли зв’язкам 
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чувашів із родиною Ульянових і В. І. Лєніним, що сприяло формуванню ореолу 
особливого революційного романтизму, властивого чувашам. чуваші були єдиним 
народом, якому, за всієї національної ієрархічності СРСР, було дозволено мати не 
лише свою територійну автономію, але і свого космонавта в той час, коли подіб-
ного привілею удостоїлися не всі союзні республіки, статус яких у радянській іє-
рархії був вищим, ніж статус чуваської автономії. Усі ці чинники впливали на 
розвиток чуваської історіографії як царини домінування чуваської національної 
пам’яті.

Спроби написання «великої» історії чувашів і чувашії робилися в радянський 
період двічі. Написання історії мало важливе соціальне й національне значення 
для дискурсу пам’яті в Радянській чувашії: написана й опублікована історія озна-
чала своєрідну символічну інституціоналізацію історичної пам’яті в умовах, коли 
режим потребував леґітимації, а чуваська нація — знання про свою національну й 
історичну неповторність. чуваські інтелектуали були змушені діяти в рамках чіткої 
радянської ієрархії написання місцевих історій: якщо союзним республікам до-
зволялися колективні дослідження обсягом не менш ніж три томи, то чуваським 
інтелектуалам дозволили написати лише два. Якщо для інших республік були 
можливі варіації, то чуваську історію штучно скорочували, чітко поділяючи на 
дорадянську й радянську, що виключало культивування значної кількості націо-
нальних «стародавніх» наративів. перша двотомова «Історія чуваської АРСР» 
вийшла в 1966–1967 рр., друга — 1983 р. 16 показово, що друге видання було ко-
ротшим. Якщо перше вийшло в період доволі ліберальної національної політики, 
то друге — під час посилення зросійщення. В узагальнювальних версіях національ-
них історій, які вийшли в російських автономіях за часів радянської влади, пред-
ставлено комплекс наративів, які складали основу і стрижень функціювання/
відтворення національної пам’яті. Умовно їх можна поділити на декілька груп: 
наративи про політичну лояльність, образи славного давнього минулого, небез-
печних татарських сусідів, про добрих росіян, про національне відродження чува-
шів у Радянській Росії тощо.

Цензура	й	лояльність:	пам’ять	як	царина	політичного	регулювання

У радянський період написання історії будь-якої соціальної або етнічної 
групи підкорялося загальним вимогам цензури й комуністичної ідеології. Така 
історія, як й історична пам’ять, мала бути невід’ємною частиною радянського 
«інтелектуального простору» 17. Один з дослідників націоналізму в національних 
реґіонах РРФСР п. Варнавський підкреслює, що в республіках й інших авто-
номіях націоналістично орієнтована інтелектуальна верхівка була вимушена 
адаптувати специфіку націоналістичної риторики до вимог радянського ідеоло-
гічного тексту 18. Коментуючи динаміку розвитку радянського дискурсу історич-
ного знання й історичної пам’яті, молдавські дослідники А. Куско і В. Такі вва-
жають, що радянській історіографії були притаманні граничне політизування 
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історіографії та монополізація історичного виробництва 19. Монополізація іс-
торичного виробництва в рамках радянської моделі знання виявилася в неглас-
ному й неформальному розподілі праці: провідні історики були пов’язані з владою 
на державному рівні; історики, які викладали в реґіональних університетах, — 
з місцевими партійними органами. Окремими категоріями були шкільні вчителі 
історії та дослідники-популяризатори, але всіх їх об’єднував зв’язок із державною 
ідеологією, що виявлялося в членстві в КпРС. Усі ці дослідники різною мірою 
зробили свій внесок у формування і функціювання радянського історичного 
канону та його локальних варіантів. У цьому контексті національні історіографії 
були не лише місцевими версіями «великої» радянської історії, але й версіями 
національної історії. З іншого боку, ступінь прояву національного відчуття міг 
відрізнятися; для прикладу, у латиській, грузинській і вірменській історіографі-
ях він був значніший, ніж в історіографіях РРФСР. Якщо в 90-х рр. ХХ ст. наці-
ональні історіографії на пострадянському просторі пережили деімперіалізацію — 
пристосування до факту розпаду імперії 20, то в радянський період вони були 
вимушені інтегруватися в імперський контекст і відповідати всім його нормам. 
Коментуючи залежність історичних студій від політичної кон’юнктури, Дж. Фрід-
мен пише, що «об’єктивно історію, як і будь-яку іншу історію, пишуть у певно-
му контексті, й вона є проєктом певного типу» 21.

початковим стимулом написання чуваської історії було збереження національ-
ної пам’яті: існував наратив про те, що чуваші мають славетну й довгу історію. 
чуваські інтелектуали прагнули описувати її в категоріях, прийнятих у радянській 
історичній науці. Вони поширювали на минуле чувашії такі методологічні при-
йоми, як формаційний підхід, переважання історії соціально-економічних стосун-
ків над політичною та культурною історією. Вихідним твердженням наукового 
аналізу була теза про те, що рушійними силами історії чувашії були чуваські «на-
родні маси» 22. Історію чувашії та чувашів підносили як «конструкцію значною 
мірою мітичну» 23 в тому значенні, що вона функціювала як комплекс уявлень про 
чуваське національне минуле, пов’язане із затвердженням чуваської ідентичності 
в радянській сучасності. З іншого боку, чуваські інтелектуали, виявляючи лояль-
ність до центру, розвивали цілий комплекс проросійських наративів. На відміну, 
для прикладу, від татарських істориків, оспівування російської теми могло мати 
й добровільний характер: історію чувашів не обтяжувала така національна травма, 
як завоювання. Імовірно, входження до складу Росії могло сприйматися як звіль-
нення від татар. У цьому контексті історична пам’ять тісно змикається із соціаль-
ними процесами, конструюванням лояльності, переставши існувати як єдине ціле, 
розпадається на «соціальні (групові й масові) уявлення про минуле» 24. чуваські 
історики писали, що чуваші й росіяни впродовж історії мали численні контакти, 
які позитивно позначалися на розвитку чувашії. Таким чином, історичне минуле 
чувашів втратило самостійне значення і місцевим інтелектуалам щепився комплекс 
меншовартості, культивувалася ідея якщо не неможливості, то не самодостатнос-
ті окремого розвитку чувашії.
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чуваські інтелектуали в радянський період у рамках національно-меморіальної 
рефлексії при написанні своєї історії розвивали традиційний для радянської історіо-
графії наратив про те, що справжня історія чувашії починається лише по встанов-
ленні радянської влади, що автоматично вилучало з царини дослідницької уваги 
значну кількість проблем. У такій ситуації чуваські історичні студії, як і в інших на-
ціональних республіках, було марковано не лише національно, але й соціально. 
Написання чуваської історії в радянський період було зумовлене соціальними по-
зиціями її авторів. Ці позиції формували дискурс історичної та соціяльної пам’яті, 
сприйняття ідентичності й наративи, які пропонувалися потенційним споживачам 
чуваської ідентичності в процесах соціалізації 25. Офіційне розуміння цього аспекту 
виглядало так: «Господарем своєї долі чуваський народ став лише з перемогою Ве-
ликої Жовтневої соціалістичної революції». чуваські інтелектуали вимушено акцен-
тувати увагу на проґресивній ролі росіян в історії чувашії: «Звільнення від соціаль-
ного й національного гніту чуваський народ одержав із рук російського пролетаріату 
під керівництвом Комуністичної партії» 26.

Як і в інших реґіонах, історичні дослідження як царина існування національної 
пам’яті в чуваській АРСР мали свої «концептуальні вади історіографії» 27 і тому знали 
й особливий наратив про «буржуазний націоналізм». Якщо, для прикладу, українські 
інтелектуали критикували викривлення української історії «українськими буржуаз-
ними націоналістами», то й чуваські радянські інтелектуали писали про реакційну 
роль в історії чувашії місцевих чуваських «буржуазних націоналістів». Твердження 
й декларації типу «на шляху створення марксистської історії чувашії довелося подо-
лати збочення буржуазних націоналістів» 28, які «наклепницьки виступали проти 
більшовиків» 29, надавали чуваській радянській історіографії особливого революцій-
ного романтизму, підкреслюючи лояльність до радянського режиму.

У СРСР велика роль у функціюванні інтелектуального простору, історичного 
дискурсу й історичної пам’яті завжди належала комплексу революційних нара-
тивів і сукупності сюжетів про класову боротьбу. Так, чуваські історики інтер-
претували акти повстань на теренах чувашії не як явища національні, а як со-
ціальні, перебільшуючи керівну роль росіян у цих соціальних рухах. Для при-
кладу, саме так було оцінено події 1606–1609 рр., а особливу увагу приділено 
соціальній свідомості чуваських селян, які не лише нападали на своїх заможних 
співвітчизників, але й на православні храми. З іншого боку, підкреслювалася 
участь чувашів у повстаннях С. Разіна і Є. пуґачова 30, а також і в першій росій-
ській революції, що розумілося як акт єднання пролетаріату двох націй у бороть-
бі проти російського самодержавства 31.

чуваські історики в рамках меморіальних та історичних рефлексій перебіль-
шували свідомість і класову солідарність чувашів із росіянами. Ці події було 
не одноразово використано в чуваській історіографічній традиції як своєрідний 
канал демонстрації політичної лояльності. Націоналістично орієнтована чувась-
ка академічна верхівка була змушена адаптувати специфіку своєї національної 
риторики до вимог «радянського ідеологічного тексту» 32. Комплекс революційних 
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наративів — яскравий приклад такої тенденції розвитку історичних досліджень 
в чувашії. Це призводило до консервації історичного знання й чуваської істо-
ричної пам’яті. поступово затверджувалися неґативні тенденції — «денаціона-
лізація історії, цілеспрямоване створення історії класів і класової боротьби, 
жорсткий ідеологічний тиск, контроль, заперечення історіографічної спадщини 
минулого» 33. Це істотно обмежувало свободу маневру для чуваських інтелекту-
алів, примушуючи їх вивчати тільки декілька аспектів національної історії, — тому 
межі національної пам’яті звужувалися. З іншого боку, історія автономій у скла-
ді РРФСР писалася й уявлялася місцевими істориками як національна, але ло-
яльна — обтяжена дружбою з братським російським народом, наповнена нара-
тивами про проґресивний російський вплив, але майже позбавлена власного 
успішного національного історичного досвіду — військового, політичного й куль-
турного. У цій ситуації доросійський період у чуваській історії деґрадував у пе-
редісторію входження до складу Росії. 

Тюркізм	і	булгаризм	vs.	татаризм:	розділені	пам’яті	радянських	тюрків

Радянська національна політика зчаста мала демагогічний характер, декларую-
чи дружбу народів і відсутність у СРСР національних конфліктів і суперечностей. 
Офіційна пропаґанда стверджувала, що в СРСР немає націоналізму, а єдиним ре-
ально дієвим принципом національних стосунків є пролетарський інтернаціоналізм. 
Насправді інтелектуали широко використовували націоналізм у радянських союзних 
і в автономних республіках. Особливості статусу й розвитку чуваської Автономної 
Радянської Соціалістичної Республіки не дозволяють визначити її як національну 
державу, але ми маємо брати до уваги те, що роль націоналізму в республіці була 
дуже значною. 1962 р. британський дослідник Д. Томпсон констатував, що в добу 
національних держав історія приречена бути націоналістичною34. У чуваській АРСР, 
яка не була класичною національною державою, роль націоналізму в розвитку 
і функціюванні історичної пам’яті не викликає сумніву. У розвитку історичних до-
сліджень у чуваській АРСР чуваський націоналізм належав до стимулів, які змушу-
вали чуваських інтелектуалів займатися історичними студіями й «меморіалізувати» 
минуле, пропонуючи його співвітчизникам як національну історію.

Тюркістські наративи в чуваській історіографії культивувалися для вивчення 
етногенезу чувашів. У написанні чуваської національної історії в радянський пе-
ріод домінував своєрідний чуваський тюркський етноцентризм 35. Ці наративи 
роз’єднували чувашів і сусідніх татар: татарські та чуваські інтелектуали мали 
принципово різне бачення ранньої історії 36. чуваші позиціювалися як нащадки 
булгарів і суварів, які вважалися родичами гунів. при цьому проводилася спадко-
ємність хунну (чуваські автори акцентували увагу на особливій давнині останніх) — 
булгари/сувари — чуваші. Коментуючи подібні стратегії національної меморації 
(соціально значущого й маркованого звернення до політичної функції історичної 
пам’яті), В. А. Шнірельман уважає, що «в епоху націоналізму головними суб’єктами 
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історії стають нації, а оскільки прімордіальний підхід надає їм надзвичайно стійких 
культурних характеристик, то нації вільно або мимовільно починають ототожню-
ватися з етнічними групами, коріння яких губиться у старовині». Домінування 
в рамках інтелектуального співтовариства подібних стратегій сприяє тому, що 
«сучасна етнічність штучно нав’язується глибокій старовині» 37. чуваські історики 
особливу увагу звертали на державу хунну, яка негласно позиціювалася як про-
точуваська держава. чуваські історики були схильні доводити безпосередню спад-
коємність між гунами й чувашами, припускаючи, що чуваші виникли в результаті 
поступової консолідації декількох племен гунів 38.

Тому, немов поділяючи думку Е. Сміта про те, що «нації створюються в історичній 
уяві» 39, чуваські інтелектуали прагнули довести, що чуваші є власне тюркським на-
родом, що, імовірно, потверджує припущення Дж. Фрідмена про те, що «історія іс-
ториків є їхньою ідентичністю» 40, а також Ентоні Сміта про те, що «історія націона-
лізму — це тою ж мірою історія тих, хто про нього оповідає» 41. чуваські історики 
вказували на те, що безпосередні тюркомовні пращури чувашів контактували з різни-
ми етнічними спільнотами і це відбилося на розвитку чуваської мови, яка вирізняєть-
ся унікальним словниковим складом з-поміж інших тюркських мов 42. З іншого боку, 
мало місце також і помірковане захоплення ідеєю про зв’язок між тюркомовними 
пращурами чувашів та носіями арійських мов, для прикладу — персами.

Отже, у рамках моделі національної нарації чуваші позиціювалися як однаковою 
мірою тюрки і європейці. при вивченні історії Волзької Булгарії, яка неявно роз-
глядалася як чуваська держава, акцентувалося не лише тюркське значення цієї 
держави, але і її включеність у європейський контекст. Воднораз, під час аналізу 
особливостей тюркських підвалин чуваської мови, робили акцент також на асимі-
ляції тюрками місцевих східних фінів. Тому чуваську націю іноді підносили як націю 
тюркську щодо мови й культури, але угро-фінську антропологічно 43. Волзьку Бул-
гарію уявляли як першу чуваську державу, що лише посилювало полеміку між чу-
васькими й татарськими інтелектуалами. чуваські інтелектуали шукали власні іс-
торичні символи, які не планували поділяти з татарськими істориками 44. чуваські 
історики зосереджували увагу на землях, які в минулому належали Волзькій Булга-
рії і були значно більшими від території чуваської АРСР радянської доби. Вони 
позначали мешканців Волзької Булгарії як булгарську народність, яка позиціюва-
лася як пращури чувашів, а булгарська мова — як мова давньочуваська 45.

Ця спадкоємність і стала однією з головних теорій у чуваському інтелектуаль-
ному дискурсі та в чуваській історіографії радянського періоду. чуваші позиціюва-
лися як прямі нащадки булгар, а чуваська мова як безпосереднє історичне продо-
вження мови Волзької Булгарії; зокрема зазначалося, що татарська мова не містить 
такої значної кількості булгаризмів, властивих чуваській мові. чуваські інтелектуа-
ли зверталися до питання мови в полеміці з татарськими істориками, що прагнули 
витлумачувати історію Булгарії як частини виключно татарської національної іс-
торії. Ця дискусія потверджує тезу З. Є. Когута, що історіографія і сприйняття іс-
торії залишаються «полем битви за ідентичність» 46.
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Історизуючи	націю:	написання	історії	та	пам’ять

чуваські інтелектуали радянського часу доводили, що впродовж усієї історії 
чувашії існувала чуваська нація, яку було представлено різними формами. Тому 
чуваські інтелектуали підкреслювали схожість мови, фольклору, побутової культури, 
народного одягу чувашів і булгар, останніх позиціювали як перших і найважливіших 
історичних пращурів чувашів. З іншого боку, вони акцентували увагу на тому, що 
культура казанських татар унікальна, а отже, нічого спільного з культурою Волзької 
Булгарії не має. Якщо існування булгарських елементів у татарській культурі й ви-
знавали, то лише як наслідок позитивного впливу булгар-чувашів на татар. через 
прагнення максимально націоналізувати історію Булгарії та зробити її виключно 
чуваською, було висунуто припущення про те, що основи чуваської мови й культу-
ри виникли вже в період існування Булгарії.

Наратив про чуваську історію, яка починається у VIII ст., став одним із найваж-
ливіших. До його культивування й обстоювання в полеміку з татарськими історика-
ми було втягнуто майже всіх знаних чуваських істориків. Для прикладу, один з най-
відоміших істориків радянської доби В. Д. Дімітрієв хоча й визнавав, що інтеґрація 
чувашів як самостійної та окремої народності відбулася в xIII—xIV ст., формування 
основних рис, властивих чуваській культурі й чуваській мові, датував періодом 
VIII—xII ст. 47, тобто часами існування Волзької Булгарії. Таким чином, їй надавали 
статус першої чуваської держави.

Однак чуваська історична традиція й національна пам’ять у радянський період 
розвивалися в рамках радянської історіографії, і тому, якщо радянські російські іс-
торики писали про формування нації в xIХ ст., то й чуваські автори були змушені 
доводити, що чуваші як нація виникають у xIХ ст. Формування нації відповідно до 
радянського канону пов’язували із кризою феодалізму й розвитком капіталізму, 
а також (але меншою мірою) з національним рухом і тенденціями національної 
консолідації. Рівнобіжно чуваські інтелектуали розвивали й наратив про те, що 
формування нації тривало в умовах опору чувашів політиці зросійщення, яку про-
водила влада 48. проте критика зросійщення не звільняла чуваських істориків від 
вихваляння ролі Росії і росіян у чуваській історії.

«Російські»	lieux	de	mémoire	чуваських	інтелектуалів

чуваські інтелектуали були вимушені надавати значну увагу історії чувасько-
російських стосунків. Ірландський дослідник Б. Камерфорд уважає, що стосунки 
фахових істориків зі своїми суспільствами неминуче виявляються нелегкими 49. Без 
майже ритуальної згадки позитивного російського впливу було неможливим ви-
вчання сюжетів, пов’язаних безпосередньо з національною історією. Росіяни завжди 
виглядали розвиненішою і справедливішою силою, а чуваші позиціювалися як 
спільнота, яка пасивно приймала російський вплив. Однак чуваські інтелектуали 
дозволяли собі й критичні зауваги на адресу російських князівств — для прикладу, 

Максим Кирчанів. Європейські тюрки в радянській Росії та створення історичної пам’яті



88 Схід / Захід. Випуск 13–14. Спеціальне видання

з явним співчуттям на адресу своїх пращурів описували військові успіхи булгар 
у боротьбі проти Володимиро-Суздальського князівства, відзначали неґативні на-
слідки перемог російських військ 50. Але вивченню цих проблем приділяли незначну 
увагу, вважаючи за краще писати про мирне співіснування і про проґресивний вплив 
росіян.

У комплексі російських наративів, які належали до системних у рамках радянської 
моделі історичного знання й написання історії, найважливішим був наратив, 
пов’язаний із входженням території чувашії до складу Російської держави 1546 р. 
чуваські інтелектуали підкреслювали те, що ці події не стали наслідком завоювання, 
а відбулися в результаті антиказанського повстання і відправлення до Москви послів 
із проханням прийняти чувашів під російське підданство. пропонуючи саме таку 
інтерпретацію цих подій, чуваські історики прагнули підкреслити самостійний 
статус чувашів на етапі входження до складу Росії 51. Досліджування цієї теми демон-
струє роль ідеологічної цензури й усю методологічну безпорадність, властиву радян-
ській національній історіографії. приєднання до Росії оголошено однозначно по-
зитивною подією, а інші інтерпретації автоматично виключали, декларуючи, що 
«чуваші пов’язали свою долю з російським народом». події 1546 р. інтерпретували 
в категоріях панівної в радянській історіографії соціально-економічної парадигми: 
росіяни звільнили чувашів від «гніту казанських феодалів». Радянська історіографія 
найголовніше значення цих подій убачала в іншому: лише в Російській державі 
чуваші змогли спільно з «російським народом» почати боротьбу, спрямовану на по-
валення царату 52.

Однак чуваські інтелектуали дозволяли собі й критичні зауваги на адресу імпер-
ської російської політики щодо чувашів. Список претензій був значним: соціальний 
і національний гніт, недопущення чувашів на адміністративні посади, обмеження 
інших прав. Особливі претензії спричинила політика, спрямована на зросійщення, 
витіснення чуваської мови й культури. чуваські інтелектуали, віддаючи данину всім 
вимогам цензури, культивували принципово важливий і національно маркований 
наратив про те, що перебування чувашів у складі Росії не було кращим за казанський 
період, адже у цей час «чуваський народ знемагав у темряві та неуцтві» 53.

Створювався також неґативний образ християнства як релігії не лише соціаль-
ного (у великому радянському історичному каноні), але й національного (в контексті 
національних стратегій написання історії) пригноблення, яка не поважала чуваську 
культуру та традиції і була тяжкою душевною травмою для чувашів. Для прикладу, 
описуючи організацію на теренах чувашії системи релігійної освіти, зверталася 
увага на неґативні боки процесу: становище багатьох чувашів, що прийняли хрис-
тиянство, було гірким і навіть трагічним. Затвердився наратив про те, що в право-
славних школах чуваські діти зазнавали жорстоких тілесних покарань, «вели напів-
голодне існування, жили в антисанітарних умовах, хворіли та вмирали». Тези чу-
ваських істориків у такій ситуації набувають майже мікроісторичної точності: вони, 
для прикладу, довели, що лише за два роки, від 1756 до 1758 р., у православних шко-
лах помер 51 чуваський хлопчик 54.
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чуваські інтелектуали, виявляючи свою лояльність і прагнучи інтеґрувати свої 
наративи у великий радянський імперський ґранд-наратив, штучно підкреслювали 
особливе значення для історії чувашії подій, фактично важливих тільки для Росії. 
Яскравий приклад подібної спроби інтеґрації в радянський контекст — інтерпрета-
ція подій Вітчизняної війни 1812 р. чуваськими істориками: вони акцентували 
увагу на фактах звитяги вояків-чувашів 55, указуючи на високий ступінь інтеґрації 
чувашів до імперського контексту Російської імперії початку xIx ст. Ці сюжети об-
межувалися лише згадкою низки прикладів, практично не проаналізованих.

Татари	в	чуваській	історичній	пам’яті	радянської	епохи

Тоді як росіяни для чувашів були своєрідними головними «друзями» і «старши-
ми братами», то татари претендували на статус головних супротивників. Якщо ро-
сіян розглядали як визволителів, то щодо татар формувався образ завойовників 
і гнобителів. Такий антитатарський стимул був настільки сильний, що іноді татар 
звинувачували в знищенні першої чуваської держави — Волзької Булгарії. Відомий 
російський дослідник націоналізму В.А. Шнірельман, коментуючи подібні ситуації 
політичного використовування історії та маніпулювання історичною пам’яттю, 
уважає, що «залежно від найрізноманітніших чинників інтелектуали висувають 
й обстоюють певні версії минулого, які подають і оцінюють одні й ті самі події або 
процеси далеко не однаково» 56.

У чуваській і татарській історичній пам’яті в СРСР домінував етноцентризм. 
Сучасний татарський дослідник Діляра Усманова вважає, що для гуманітарних 
інтеліґенцій у національних республіках РРФСР, котрі були «частиною радянсько-
го інтелектуального співтовариства», «рівною мірою властиві уніфікованість іс-
торичного мислення та обмеженість методологічного кругозору» 57. Така ситуація 
сприяла тому, що історія перетворилася на важливий політичний чинник 58. Сприй-
няття минулого було формою етнічної мобілізації, леґітимації, політизування 
національної ідентичності. чуваські історики звинувачували татар у «варварсько-
му руйнуванні» міст Булгарії, а також у веденні такої економічної політики, яка 
відкидала реґіон на декілька сторіч назад 59. Вони також намагалися підкреслити, 
що татари тоді стояли на нижчій стадії розвитку. Немов пам’ятаючи про те, що 
татарські колеґи критично підходили до проблем історії чуваського етногенезу, 
чуваські інтелектуали, реагуючи на татарську національну аспірацію і претензії на 
те минуле, яке чуваські автори сприймали як «своє», акцентували те, що татари не 
є історично автохтонним населенням. Татар, які з Азії прийшли на історично чу-
ваські терени, змальовували як нерозвинених й аґресивних завойовників, які 
швидко асимілювали половців. Віддаленню татар від чувашів сприяло те, що та-
тари поступово приймали іслам. чуваські автори не обмежувалися визнанням 
особливої давньочуваської ролі в появі татар як нації. Вони стверджували, що зна-
чна частина татарської політичної верхівки мала чуваське походження 60. У такій 
ситуації деякі діячі ранньої татарської історії оголошувалися чувашами, що вкотре 
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підкреслювало залежність татар від чувашів і в культурному, і в історичному плані. 
Самих татар розглядали як націю тюркського походження, яка сформувалася в ре-
зультаті змішування булгар, татар, кипчаків і асиміляції ними частини угро-фінської 
спільноти. До того ж булгарський, тобто чуваський, елемент в етнічній історії татар 
розглядався як найважливіший, а половецький — як елемент, що визначив розвиток 
татарської мови 61.

Аналізуючи проблеми історії доби Золотої Орди, чуваські історики акцентува-
ли увагу на тому, що чуваші зберегли свою культуру й мову. Це витлумачували як 
наслідок того, що татарська культура була менш розвиненою, менш національною 
і тому неатрактивною для чувашів. чуваський вплив на татар, навпаки, сприймав-
ся як позитивне явище, і тому чуваські історики вважали за краще писати, що 
багато татар, рятуючись від «соціального пригноблення» 62 з боку ісламського ду-
хівництва, тікали в землі, заселені чувашами-поганами, приймали чуваську віру й 
асимілювалися.

Якщо чувасько-татарська полеміка, пов’язана з історичною й етнічною прина-
лежністю Волзької Булгарії та самих чувашів, тривала напружено, то період Казан-
ського ханства спричиняв ще більше обопільних претензій. Тоді як татарські істо-
рики були схильні інтерпретувати Казанське ханство в категоріях майже національ-
ної татарської держави, то чуваші бачили в ньому ворожу чувашам політичну 
структуру 63. В усіх чуваських дослідженнях радянської доби маємо звинувачення 
в насильницькій асиміляції чувашів татарами, а історія чувашів у Казанському хан-
стві зводилася до постійної боротьби за виживання — у ханстві чуваші вели «запеклу 
класову боротьбу трудових мас за соціальне й національне звільнення». Тут бачимо 
зв’язок між російськими й татарськими наративами: античуваська політика татар-
ської влади Казанського ханства позиціювалася як найважливіший стимул того, що 
чуваші перейшли під підданство Російської держави 1546 р. 64 Комплекс татарських 
наративів був покликаний виконати подвійну функцію: довести, що чуваші не є та-
тарами, і затвердити те, що чуваська історія має самостійний статус, а чітке долу-
чення її до подій татарської історії, про що писали татарські автори, зайве. У такій 
ситуації чуваську національну історію об’єктивно писали як певний концепт чувась-
кої ідентичності.

Радянський	період	у	розвиткові	історичної	пам’яті	в	Чуваській	АРСР

Висвітлення подій радянського періоду було важливим у контексті декларуван-
ня лояльності радянській владі, і йому приділяли особливу увагу. Історію завше 
використовували для леґітимації політичних процесів і станів — чуваський контекст 
сприйняття історії рядянської доби виявився не унікальним 65. Якщо сюжети ранішої 
історії мали неґативну оцінку, то національну радянську політику (окрім періоду 
репресій 30-х рр. ХХ ст.) майже завжди оцінювали позитивно. Аналізуючи радянську 
чуваську державність, місцеві автори розвивали наратив про особливий штиб на-
ціональної автономії. Створення на початку 20-х рр. ХХ ст. чуваської АО усвідом-
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лювалося радянськими чуваськими інтелектуалами як продовження розвитку 
диктатури пролетаріату та прояв особливої політичної лінії стосовно корінного на-
селення: автономія обернула радянську владу на «рідну і близьку до мас» 66 чувашії, 
а зміна АО на АРСР 1926 р. позиціювалася як відновлення чуваської державності, 
навіть більше — як початок нового етапу в політичній і культурній історії чувашів 67. 
Таким чином, історія використовувалася для леґітимації держави.

Радянський період позиціювався в радянській чуваській традиції як час станов-
лення і розвитку нового типу чуваської нації — соціалістичної. Сам факт створення 
соціалістичної нації був покликаний ще більш стимулювати й зміцнювати лояльність 
режиму. Дискурс сприйняття соціалістичної нації в чАРСР був статичним і майже 
не змінювався. Її поява пов’язувалася з перемогою соціялізму й ліквідацією капіта-
лістичного ладу, а також проґресивною роллю «великого російського народу», який 
надав чувашам допомогу щодо консолідації в «соціалістичну націю» 68. Цей дискурс 
було органічно інтеґровано в дискурс радянського народу. Тому в радянській тради-
ції чуваська культура позиціювалася як національна за формою, але соціалістична 
змістом.

Утілюючи	історію	в	тексті:	ілюстративний	матеріал		
у	контексті	розвитку	чуваської	пам’яті	в	СРСР

Радянський наратив, викладений у двотомовій «Історії чуваської АРСР», роз-
вивався як частина великої радянської історичної та політичної традиції. чуваський 
наратив мав усі родові ознаки офіційного радянського історіографічного канону. 
У радянській чуваській історіографії помітно всі прояви офіційної радянської пара-
диґми — пріоритет соціально-економічної історії, культивування міту про виключ-
но проґресивну роль росіян в історії чуваського народу, визнання революційних 
процесів як рушійної сили історії, штучний розрив історії на два етапи — дорадян-
ський і радянський. Такий ідеологічно витриманий текст супроводжувався не менш 
ретельно дібраним ілюстративним матеріялом, що демонструє ще один унікальний 
дискурс сприйняття історії в умовах радянського суспільства.

Увесь ілюстративний матеріал був покликаний підкреслити унікальність істо-
ричного процесу на теренах чувашії, показати те, що чуваська історія була саме 
чуваською історією. Деякі ілюстрації мали акцентувати увагу на тому, що чуваші 
були лояльні до Росії, а чуваська історіографія 60-х рр. ХХ ст. була інтеґрована в ра-
дянський контекст, розвиваючи й культивуючи ті наративи, які були властиві для 
всієї радянської історіографії. Для прикладу, у першому томі, коли йдеться про 
входження чувашії до складу Росії, міститься ілюстрація з підписом «перехід у ро-
сійське підданство гірських людей після спорудження міста Свіяжська». Інша ілю-
страція щодо цієї ж теми («Гірські люди пригнали худобу для військ Івана IV» 69) була 
покликана підкреслити те, що чуваші ввійшли до складу Росії добровільно.

Інші малюнки було теж відповідно ідеологічно витримано. Для прикладу, у роз-
ділі про чуваські повстання знаходимо фраґмент акварелі І. п. Ґур’єва («повсталі 
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чуваські і марійські селяни в місті чебоксари 1609 р. скидають з башти ігумена Ге-
ласія» 70), який має однаковою мірою соціальний та антирелігійний підтекст. В ана-
лізі історії повстання Степана Разіна є зображення однієї зі «звабливих грамот» 
(«Зваблива грамота С. Т. Разіна росіянам, татарам, чувашам і мордві Цивільського 
повіту» 71, які мали показати, що чуваші брали участь у соціальній боротьбі під ке-
рівництвом росіян.

У контексті історії повстання Є. пуґачова текст супроводжувала ілюстрація 
(«переправа загону Є. пуґачова через Волгу біля с. Нерядово 17 липня 1774 р. 
й зустріч його повсталими селянами» 72), яка зображає радісну зустріч повстанців 
чуваськими селянами, що мало підкреслювати участь чувашів у класовій боротьбі 
під керівництвом росіян. У двотомовій історії чувашії можна знайти також ілю-
страцію («Бій між повстанцями й урядовими військами 20 травня 1842 р. під 
с. Акрамово Козьмодем’янського повіту» 73) одного із зіткнень чувашів із росій-
ськими військами 1842 р.

Добираючи ілюстративний матеріал, чуваські історики звертали увагу на можли-
ву емоційну дію на читачів, але й тоді вони пам’ятали про відповідність офіційному 
радянському дискурсові. Виклад історії християнізації чувашів супроводжено малюн-
ком («Насильницьке хрещення чувашів у xVIII ст. За картиною художника Н. К. Свєрч-
кова» 74), з однаковою мірою антирелігійним й антиросійським підтекстом. Цей ма-
люнок висвітлює декілька аспектів проблеми: 1) християнізація чувашів була насиль-
ницькою; 2) чуваші не хотіли приймати християнство; 3) росіяни примушували їх 
приймати християнство; 4) християнізація — частина політики зросійщення. Зобра-
ження ж народного поганського ритуалу («Жертвопринесення “уй чÿк”. За картиною 
хужожника Н. К. Свєрчкова» 75), навпаки, позиціювалося як проґресивне явище, по-
кликане підкреслити опір асиміляції та прихильність до народних традицій.

Виклад соціально-економічної історії супроводжено малюнком («Збір податей 
у чуваському селі» 76), який у дусі радянського канону позиціює російську адміні-
страцію неґативно, зображаючи її як античуваську, але в цьому контексті матеріал 
подано спрощено та примітивно. Серед неґативних персонажів завжди зображено 
офіцера й місцевого поміщика. Інші ілюстрації («А. С. пушкін у чуваському селі» 77), 
навпаки, були покликані показати проґресивну роль росіян в історії чувашії.

Інтеґровані в радянський ідеологічний контекст, чуваські інтелектуали не могли 
уникнути звернення до образу Лєніна. Але фіґурі Лєніна в офіційній радянській 
ідеології було відведено особливу роль батька радянського народу і творця радянської 
держави. Свою причетність до образу Лєніна, прагнучи підкреслити лояльність, 
особливо ретельно культивували в неросійських республіках. Текст «Історії чувась-
кої АРСР» містить декілька зображень самого В. І. Лєніна та його батька І. Н. Улья-
нова. Ілюстрації, які супроводжують текст, мають тюркські риси. Для прикладу, 
портрет І. Н. Ульянова в двотомовій історії антропологічно близький до тюркського 
типу. Акцентується увага читача на участі І. Н. Ульянова («І. Н. Ульянов серед чу-
ваських селян в с. Ходарах. За картиною художника п. В. Сизова») в освіті чувашів. 
Образ Лєніна формувався як образ друга чуваського народу і прихильника його роз-
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витку. Текст, для прикладу, містить зображення сцени спілкування («В. І. Лєнін 
з Н. М. Охотниковим. За картиною художника Л. Н. Осінського» 78) молодого 
В. І. Лєніна з чуваським просвітителем Н. М. Охотниковим.

Мистецтво	історичного	спогаду	й	забуття

Історіографія була одним із найважливіших, після мови й літератури, каналів 
підтримки та культивування чуваської національної ідентичності й пам’яті в умовах 
існування авторитарного радянського режиму, який виключав можливості політич-
них проявів ідентичності, залишаючи місцевим неросійським інтелектуалам куль-
турну царину для розвитку національних наративів. Якщо література й мова по-
тверджували існування чуваської нації в реальному часі, то історичні дослідження 
були покликані довести те, що чуваші мають власну національну історію. Тому чу-
васький історичний наратив було інтеґровано до великого офіційного радянського 
контексту й підпорядковано всім вимогам і канонам офіційного радянського сприй-
няття національних історій неросійських народів.

Історичні дослідження доводили, що чуваші мають окреме минуле. Історію 
в такій перспективі підносили як одну зі значних сторін національної ідентичності. 
Саме історія була відокремлювальним чинником, котрий відділяв чувашів від сусідів 
і підносив їх як самостійну спільноту. Історичні наративи були важливими в контек-
сті будівництва особливого типу модерних націй — радянської нації. Історію по-
давали як доказ того, що, маючи власну історію, чуваші не лише в змозі, але й 
зобов’язані брати участь у будівництві радянського суспільства.

Історія демонструвала чуваським авторам національну велич у минулому. Мож-
ливість проявів помірного націоналізму в історії була компенсацією за неможливість 
його проявів у політиці. Радянська національна політика, яка зазвичай мала цілко-
вито декларативний і демагогічний характер, не ґарантувала реальної рівноправнос-
ті неросійських націй із росіянами. У такій ситуації історичні студії в національних 
реґіонах набували особливого значення. Історичні дослідження ґарантували лише 
зовнішню рівноправність неросійських інтелектуалів із російськими колеґами. 
У такій ситуації чуваські гуманітарії мирилися з методологічним і тематичним ро-
сійським диктатом, підпорядкуванням історичних національних наративів єдиному 
радянському канонові.

Значна частина чуваських національно орієнтованих наративів культувалася на-
вколо тези про виключно чуваську етнічну, політичну й культурну природу Волзької 
Булгарії. В умовах, коли політичні державні інституції в чуваській АРСР були цілко-
вито декларативними, історична пам’ять, яка культивувалася в історіографії, була дуже 
важлива. Булгарія усвідомлювалася як перша національна чуваська держава. У такій 
ситуації помітна тенденція примушування чуваських інтелектуалів російськими ко-
леґами, які в СРСР майже монополізували за російським народом право на державні 
традиції в минулому, принижуючи значення середньовічних держав неросійських 
народів і штучно перебільшуючи російський вплив на неросійські держави.

Максим Кирчанів. Європейські тюрки в радянській Росії та створення історичної пам’яті
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З іншого боку, доводячи історично зумовлений характер чуваської нації і дер-
жавності, чуваські історики суперечили татарським колеґам, схильним витлумачу-
вати волзько-булгарську спадщину виключно в категоріях татарської історії. Якщо 
чуваські радянські інтелектуали писали про приєднання як про добровільний акт, 
то татарські писали про завоювання. У такому контексті татаро-чуваська полеміка 
була полемікою між ідейними сепаратистами та вірнопідданськими авторами. Ра-
дянський період узагалі підносився як національний розквіт чуваського народу, що 
завершився створенням чуваської АРСР, яку розглядали як варіант національної 
держави. Такий настрій чуваських авторів зовсім не виключав того, що серед них 
розвивалися національні ідеї та націоналістичні настрої. чуваські історики залиша-
лися саме чуваськими істориками, які прагнули писати історію чувашії як націо-
нальну, але в чітких цензурних рамках. Історію успішно використовували чуваські 
інтелектуали для протистояння політиці зросійщення, яка стрімко почала набирати 
оберти в повоєнний період.

процес створення і функціювання історичної пам’яті в чуваській АРСР 
тривав як процес поступового затвердження одних історичних наративів, що 
спричиняло марґіналізацію інших. Більшість чуваських інтелектуалів розуміли, 
що вибудовують національну пам’ять в умовах ідеологічного диктату. Формуван-
ня і функціювання дискурсу історичної пам’яті тривало в рамках інтерпретації 
і реінтерпретації історичних подій, в умовах протистояння із зовнішніми опо-
нентами (чувасько-татарська полеміка) і в результаті марґіналізації внутрішніх 
критиків офіційного канону пам’яті. чуваська національна історіографія демон-
струвала значний націоналізм в описі, інтерпретації і реінтерпретації минулого. 
Значну роль у конструюванні національної ідентичності й історичної пам’яті 
традиційно виконували узагальнювальні історичні дослідження, які були спро-
бою виробити єдину схему написання та інтерпретації історії, запропонувавши 
один великий та інтеґрований ґранд-наратив або концепт національної пам’яті. 
Історичні дослідження, які створили матрицю функціювання історичної пам’яті, 
розвивалися в умовах домінування національного наративу й етноцентризму, що 
забезпечувало спадковість у розвитку історичних досліджень та інтерпретацій, 
витриманих у національних тонах, ґарантували вибух і пробудження, своєрідний 
ренесанс національної та забороненої пам’яті в чуваській Республіці 1990–
2000-х рр., де процеси політичного транзиту й демократизації стимулювали 
мистецтво згадувати та забувати, створюючи нові історичні міти, руйнуючи й ви-
тісняючи на марґінеси інтелектуального простору старі меморіальні історичні 
практики.
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Maksym kyrchaniv

european Türks in Soviet russia and creation of historical Memory
(national imagination and chuvash intellectuals, 1960–1980s)

Regional nationalisms played considerable role in the republics of USSR. The problems 
of nationalistic developments in the autonomous republics of RSFSR are studied less 
then nationalisms in Ukraine and other Union republics. The author analyses directions 
and trends of development and transformation of nationalistic discourse in Chuvash 
ASSR. The author pays considerable attention to the role of intellectual community 
in development of nationalism. Chuvash intellectuals were among makers of nationalistic 
version of Chuvash past. The attempts of writing of national history of Chuvashia were 
inferior to the requirements of communist ideology. History was the sphere for 
nationalistic imagination and development of Otherness concepts. The great role 
of communist doctrine in intellectual life did not lead to solution of national problems. 
Nationalistic imagination of Chuvash intellectuals became the main force assisted 
to saving of Chuvash identity during Soviet period.




