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Спомин про Володимира Івановича Кадєєва

Дуже важко писати спогади про людину, яка була досить віддалена від 
тебе за багатьма життєвими параметрами (відстань у просторі, вік, 

життєвий і науковий досвід, статус), але справила на твоє життя величезний 
вплив, яка тепер зовсім віддалилася від тебе, відійшла за Вічну межу, і вже 
ніколи не почуєш від неї ні доброго слова з приводу твоїх успіхів, ні мудрої 
поради, ні, навіть, «розгромної» критики. Але залишилася пам’ять.

Автор цих рядків не може похвалитися тим, що слухав лекції або скла-
дав заліки та іспити у професора В. І. Кадєєва (за одним, але важливим 
виключенням — аспірантський екзамен зі спеціальності), працював під 
його керівництвом на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків 
чи в археологічній експедиції. Проте так вийшло, що Володимир Іванович 
став для мене Провідником у світ Науки, проводирем у таємничому і пре-
красному світі історичної науки про античність.

Коли в 1999 році я став студентом Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, у мене майже не було вагань стосовно 
вибору кафедри для написання курсової роботи на першому курсі. На відміну 
від більшості студентів, я не міняв її з початку навчання і до отримання 
диплому. Я розумів, що мені хотілося б займатися історією стародавнього 
світу й саме на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків, в цьому 
я пересвідчився вже під час перших занять, зосереджено найкращі наукові 
кадри істориків.

Однак, переступивши поріг кафедри, я ще не знав, чим же конкретно 
хочу і можу серйозно займатися як майбутній дослідник. Я мав досить при-
близне уявлення про наукову роботу, методи та методологію історичного 
дослідження. Так вийшло, що на той час теми курсових робіт, що пропо-
нувалися викладачами кафедри, вже були розібрані студентами. Про-
те вони чомусь боялися записуватися до завідувача кафедри, суворого 
й вимогливого викладача В. І. Кадєєва. Лаборант кафедри Л. І. Котова 
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запропонувала мені список тем, серед яких обирати доводилося між «Кон-
стантин Великий та впровадження християнства» і «Культура та мистецтво 
етрусків». Якщо відносно першої теми у мене були непевні шкільні знання, 
то щодо другої у пам’яті спливло лише «Загадкові етруски» — таку назву 
мав розділ науково-популярної книжки В. Драчука «Дорогами тисячоліть», 
де розповідалося про історію писемності. Я вибрав тему про етрусків і виз-
начився, коли зможу особисто зустрітися зі своїм науковим керівником.

Тепер дуже шкода, що пам’ять, котра послужливо підкидає дати 
історичних подій, зраджує, коли мова йде про точний час цієї доленосної 
для мене зустрічі. Дуже хвилюючись, я перебирав все, що до цього часу знав 
про людину, з якою мені доведеться працювати. В. І. Кадєєв був видатним 
археологом і досліджував Херсонес Таврійський, а я ніколи не брав участі 
в розкопках і майже не бував у Криму, переді мною повинен був з’явитися 
завідувач провідної в Україні історичної кафедри, яку він сам і заснував, 
доктор історичних наук, професор, автор багатьох монографій, спеціаліст 
із античної історії вищого ґатунку, а я ніколи в житті не написав жодного 
рядка, крім шкільних творів на задану тему. І ось він з’явився: звичайна, на 
вигляд, літня людина сухорлявої статури, за якою, проте, відчувалася якась 
невидима сила.

Потім я зрозумів, у чому була ця сила. Це була сила знання, що склада-
лася з наукового таланту і життєвого досвіду. Смішно тепер згадувати, але 
навіть назву народу, про який збирався писати курсову роботу, я вимовляв 
неправильно, з наголосом на перший склад. Виправивши мене, Володимир 
Іванович запитав, чому я обрав саме цю тему. Плутано я почав переповідати 
статті з популярних радянських журналів, де писалося про етрусків, про 
таємницю їхнього походження, загадкову писемність, мову і складну 
історичну долю. Одразу стало зрозумілим, що історичного в моїх знаннях 
небагато, оскільки про історію як науку я теж мав посереднє уявлення. Тим не 
менше, мене вразило, що ця поважна і заслужена людина прислухається до 
мене, є досить простою у спілкуванні й, водночас, тримає певну дистанцію.

Я вирішив одразу «розправитися» з усіма складними проблемами 
етрускології, написавши курсову роботу про етногенез етрусків. Яке ж було 
моє здивування, коли я дізнався від В. І. Кадєєва, що етногенез — це перш 
за все походження певного народу, а не процес існування етносу за певний 
історичний період, згідно концепції Л. М. Гумільова, якого я тоді мало не 
обожнював. Ось із таких маленьких «відкриттів» почалися моє спілкування 
і праця з В. І. Кадєєвим. Мені здалося, що Володимир Іванович погодився зі 
мною працювати, можливо, через те, що він, як я дізнався згодом, так само 
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як і автор цих рядків, починав свій трудовий шлях не істориком, а інженером 
на виробництві.

Знаменно, що професор Кадєєв не заперечував проти написання роботи 
про походження етрусків, але одразу ж спрямував мої зусилля на вивчен-
ня безпосередньо етруської цивілізації, якою вона сформувалася в Італії. 
Наступні курсові я писав про релігію, мову і писемність етрусків, але мій на-
ставник досить твердо спрямовував мене на написання роботи з соціально-
політичної історії етрусків. Так з’явилися мої бакалаврська та магістерська 
роботи з цієї проблематики. Характерним є те, що коли В. І. Кадєєв запро-
понував мені стати здобувачем кафедри і писати дисертацію про соціально-
політичну організацію етрусків, одним із головних його побажань було те, 
що як і попередню магістерську, я повинен написати її українською мовою. 
Дивно, але більшість спеціалістів-істориків, з якими в мене заходила мова 
щодо дисертації про етрусків, дуже скептично відносилися до моїх починань. 
І лише Володимир Іванович був упевнений, що все буде гаразд.

Під час роботи над дисертацією я вповні пересвідчився, що для 
В. І. Кадєєва немає першочергових і другорядних справ, особливо щодо 
роботи з аспірантами і здобувачами. Незважаючи на велику зайнятість, він 
завжди міг приділити належну увагу молодому досліднику. Зворушливим 
було й те, що ще під час першої зустрічі він відразу дав свою домашню 
адресу і номер телефону, тому спілкування з ним було завжди невимуше-
ним. Запам’яталася його фраза: «Звони, Андрей. Не часто, но звони». Можу 
сказати, що я бував у Володимира Івановича вдома, телефонував йому за 
необхідності й ці розмови запам’ятаю на все життя.

Лише під час роботи над дисертацією для мене стало зрозумілим, 
що В. І. Кадєєв не випадково додав до тематики курсових робіт культуру 
та мистецтво етрусків. Не зважаючи на те, що головною сферою його 
наукових інтересів була історія та археологія Північного Причорномор’я 
в античну добу, вчений цікавився й історією Західного Середземномор’я, 
напрацьовував матеріал із етруської проблематики. Саме Володимир 
Іванович надав мені можливість користуватися авторефератом дисертації 
радянського етрусколога О. І. Харсекіна, праці якого стали бібліографічною 
рідкістю. Йому ж я зобов’язаний першою в моєму житті книгою іноземних 
дослідників у оригіналі: збіркою праць італійських фахівців. Промовистим 
є й такий факт: книгу німецького етрусколога Г. Мюлештейна з історії 
етрусків мовою оригіналу в науковій бібліотеці університету замовляли 
лише В. І. Кадєєв у 1970 (відразу після виходу її з друку) та автор цих 
рядків у 2007 рр. Неоціненними були поради Володимира Івановича 
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щодо зародження і розповсюдження чорної металургії, які допомогли 
мені прояснити цю проблему в етрусків.

Примітним у нашому спілкуванні було й те, що коли я надто захоплювався 
теорією певного дослідника, наприклад, О. Й. Немировського, Володимир 
Іванович завжди остуджував мене, намагаючись прищепити не лише повагу 
до авторитетів, а й критичне ставлення до їхньої наукової спадщини. Вид-
но було, що йому особисто більше імпонує зовні менш помітний доробок 
О. І. Харсекіна (його спроби дешифрувати етруські написи), а не широко 
розрекламована свого часу теорія етногенезу етрусків О. Й. Немировсь-
кого, слабким місцем якої якраз і була відсутність прогресу в інтерпретації 
етруської мови. На мій погляд, тут яскраво видно наукові принципи самого 
В. І. Кадєєва, прихильника чітко доведеного історичного факту на підставі 
всебічного критичного вивчення існуючих та впровадженні у науковий обіг 
нових історичних джерел. Такими він хотів бачити і своїх учнів, тому його 
критичні зауваження були завжди влучними, інколи дошкульними, але 
справедливими й обґрунтованими.

Коли у листопаді 2012 р.відбувся захист дисертації про соціально-
політичну організацію етрусків, моїм науковим керівником був уже 
І. П. Сергєєв. Володимир Іванович дізнався про успішний захист одним із 
перших і щиро привітав мене. Без його діяльної участі ця робота ніколи б не 
з’явилася. Невдовзі його не стало. В. І. Кадєєв був моїм першим науковим 
керівником, Ученим та Істориком, на якого варто бути схожим, простою 
і чуйною людиною.
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