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Першими поселенцями Таврії були ногайці, але у 1782-1783 роках, після російсько-

турецької війни їх було примусово виселено до Північного Кавказу. На початку XIX століття  

на цій території  поселяються «духобори», близько 60 поселень та «меноніти» близько 40 

поселень .  

«Духобори», – одна з релігійних течій ,так званих, духовних християн, які називають 

себе "борцями за дух та істину". «Духобори» не визнають Біблію як Святе Письмо, 

вважаючи православ'я спотвореною вірою, Вони порвали з ним, відмовилися від церков, 

храмів, заперечували духовенство, чернецтво, таїнства, обряди. Намагалися наслідувати 

принципи та побут ранньохристиянських  громад. постійно зазнавали депортацій, їх 

направляли на важкі примусові роботи, засилали на каторгу. За указом імп. Олександра I 

«духобори» були переселені в Мелітопольський повіт Таврійської губернії. Там була 

створена перша колонія з 1899 тисяч мешканців. Засновано такі села: Терпіння, Троєцьке, 

Богдановку ,Спаське, Горіле та багато інших. У 1858 році вони емігрували до Північного 

Кавказу  а у 1898 до Канади, де створили свої поселення, які існують і нині. 

З приходом до влади більшовиків, які були зацікавлені в повернині «духоборів», 

оскільки іх релігія була схожа з комуністичною ідеологію. Повіривши агітації більшовиків 

«духобори» поверталися , але були підкорені режимом і більша частина репресованою. 

«Меноніти» - християнський протестантський рух, що сповідує одне з вірувань 

голландських протестантів-анабаптистів. Засноване Менно Сімонсом віросповідання 

пропагує мирне співжиття в світському суспільстві, відсутність насильства, ненасильницькі 

методи протесту та розв'язання проблемних питань, пацифізм. Щоб заохотити переселенців 

освоювати незаселені степи Півдня, Катерина II надала їм чимало пільг: вічну свободу від 

рекрутської повинності, звільнення від податків впродовж 10 років, 65 десятин землі 

кожному сімейству, по 500 рублів на проїзд і придбання, матеріалів для будівництва та на 

закупівлю сільгоспінвентарю. З 1789 -1920 роки жили на р. Молочній. Побудували 8 

цегельних заводів, завод годинників і механізмів, 30 водяних млинів, оцтовий завод, 

металургійні виробництва і 17 машинобудівних заводів. Їхні будинки залишилися і досі, що 

свідчіть про їх вміння  у будівництві та архітектурі . Після Лютневої революції 1917 р. для 

них настали складні часи. Їх постійно грабували  представники різних влад, а віра не 

дозволяла брати до рук зброї. Тому у 20-х роках XX  століття  майже  всі іммігрували до 

Канади.  
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«Компаративістика», або «Компаратистика» частіше відома як наукова дисципліна, 

метою якої є виявлення міжлітературних зв'язків на основі зіставлення творів та явищ 

національних письменств одного чи різних історичних періодів [3]. Паралельно з нею 

розвивалося порівняльне мовознавство (в українській мові вживають термін мовознавча 

компаративістика), що упродовж свого існування отримувало різні визначення [1]..  

Початок порівняльного літературознавства  було покладено в XVI ст., коли 

створювались граматики національних мов Європи. Порівняльно-історичне мовознавство 

з'явилося після відкриття європейцями санскриту, літературної мови давньої Індії.  Ще в XVI 

столітті італійський мандрівник Філіппо Сассетти зауважив схожість індійських слів з 

італійськими і латинськими. Початок порівняльно-історичного мовознавства було покладено 

в XVIII столітті Вільямом Джонсом [2, с.25]. 

 В Україні  компаративістика формується в останній третині XIX ст. Вітчизняні 

зачинателі – М. Драгоманов, М. Дашкевич, І. Франко та ін. (праці з фольклористики й 

літератури) [3]. Перший або ранній (чи класичний) етап розвитку (остання третина XIX –

 поч. XX ст.) звертає на себе увагу недосконалістю компаративістських технік у роботах 

тогочасних науковців.  

Другий етап розвитку компаративістики – 20-ті рр. XX ст. (С. Маслов, В. Перетц, 

А. Шамрай та ін.). М. Возняк розвиток української літератури (до XVIII ст.) висвітлював як у 

контактно-генетичному, так і в типологічному аспектах («Історія української літератури»). 

О. Білецький та його учні визначали головні аспекти подальших компаративістських студій в 

Україні, вважаючи обов’язковим урахування суспільно-історичних, соціальних і художньо-

естетичних критеріїв при оцінці та встановленні впливів, спільності й своєрідності процесів. 

Порівняльне мовознавство ж зазнало розвитку в області лексики: глосарії до текстів на 

класичних мовах.  Дані глосаріїв зводилися в словники двох видів: глосарії на окремі тексти і 

глосарії на багато текстів, так як запозичення в масовому порядку проникали в рідну мову.   

Третій  і четвертий етапи розвитку – 30-ті – поч. 50-х рр. ХХ ст.; 1953 – кінець 80-х рр.: 

розпочався тиск на вітчизняну компаративістику («псевдонауку») паралельно з процесом 

розгрому української культури, учені-компаративісти нерідко зазнавали репресій [3]. П’ятий 

етап розвитку компаративістики в Україні: початок  90-х  – наші часи. Усередині 

мовознавства  і літературознавства сформувалися спеціальні дисципліни. Бажано вказати на 

порівняльно-історичний підхід [1], що передбачає аналіз літературних явищ на основі 
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