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«Французький слід» в археологічній науці

В статті розглядається один із аспектів діяльності французьких переселенців на Півдні 
України, а саме їх роль у становленні археологічної науки. Особливу роль автор виділяє 
у розвитку наукової думки герцога Армана Еммануїла де Ришельє та графа Олександра 
Федоровича Ланжерона.
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На початку XIX століття французька аристократія 
відіграла значну роль в становленні і розвитку окре-
мих галузей господарства Півдня України, що було ви-
світлено в попередніх дослідженнях [1, 2]. У той же час 
герцог Арман Еммануїл де Ришельє і граф Олександр 
Федорович Ланжерон проявляли певний інтерес до 
розвитку місцевої археологічної науки.

У цей період було відсутнє цілеспрямоване дер-
жавне фінансування охорони і реставрації археоло-
гічних пам’яток. Але, в даний період часу починають 
формуватися перші мережі державних археологічних 
зібрань, які перебували в Миколаєві (Кабінет рідко-
стей Чорноморського депо карт) і Харкові (Кабінет 
рідкостей Харківського університету).

У 1805 році на підставі розпорядження міністра 
внутрішніх справ В. П. Кочубея, герцог А. Е. де Рише-
льє видає указ про заборону вивезення за кордон ан-
тикварних речей [3]. Цей указ був адресований тав-
рійського губернатора Дмитру Борисовичу Мертвому. 
Дослідник А. Стевен, аналізуючи припис Дюка, відзна-
чав, що французький аристократ зіграв значну роль в 
збереженні предметів старовини. Дюк заборонив ви-
возити будь-які цінні предмети, які були знайдені на 
території державних земель [4].

У той же час ад’ютант герцога був І. А. Стемпков-
ський, який знаходився біля витоків одеської археоло-
гічної науки. Під час закордонного походу Олександра 
I він був обраний член-кореспондентом Паризької 
Академії написів і словесності. Цей дослідник є авто-
ром відомої записки «Думки щодо вишукування ста-
рожитностей...», яка була надана генерал-губернатору 
М. С. Воронцову. У цьому виданні пропонується створи-
ти спеціальне сховище для старожитностей [5].

В результаті І. А. Стемпковський (займався дослі-
дженням Пантікапея, Мірмекій і Парфеніума; запо-
чаткував історіографії Боспорського царства; член 
Паризького азіатського суспільства і Імператорського 
Товариства сільського господарства Південної Росії) 
отримає від герцога А. Е. де Рішельє, після його від’їз-
ду до Франції, 150 тисяч рублів, маєток Гурзуф і дачу 
в Одесі [3]. Дані кошти сприяли подальшому розвитку 
археологічної науки.

Помітну роль у розвитку «південної» археологічної 
науки зіграв граф Олександр Федорович Ланжерон, 
який шукав домігся виділення субсидій для археоло-
гічних розкопок. У 1816 році цей французький арис-
тократ надав субсидію відомому іноземному дослід-
нику Полю Дюбрюкс в розмірі 100 рублів [6]. Також 
він виділив цього ж вченому 500 рублів субсидій на 
прохання канцлера Російської імперії Н. П. Румянцева. 
Хоча граф, розуміючи недостатність такої матеріально 
допомоги, намагався залучити до збору коштів люби-
телів старожитностей [7].

Таким чином, французька аристократія звертало 
увагу на становлення археологічної науки на Півдні 
України. Герцог Арман Еммануїл де Ришельє і граф 
Олександр Федорович Ланжерон не тільки надавали 
фінансову допомогу фахівцям з давніх-давен, а й ви-
користовували адміністративні важелі управління.
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