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ПРОФ. В. Б1ДНОВ.

йдам і ііоіо догматичш тдактати.
Серед православних богословіе друго'і половини XVII ст. 

найбільш визначним являеться Адам Зерникав, автор зна
менитого твору—девятнадцати трактатов „Ое ргосеййіопе8рі- 
гііпз 8апсН а зоіо Раіте". Головним джерелом відомостей про 
його життя та діяльність есть ті власноручно ним писані ав- 
тобіографичні замітки, які, після 80-ти літ од смерти Адама 
Зерникава, було знайдено в бібліотеці КиТво-Софійського 
митрополитального дома, й які видавець трактатів Зерника
ва в 1774 р. використав для біографы нашого богослова. 
На жаль, ці автобіографичні замітки, як свідчить згаданий 
видавець, були не докінчені й в де-якіх місцях, під впливом 
часу, попсовані настільки, що й прочитати не мож»на. Та 
друковане життя неэовсім відповідае оригиналов!. Видавець 
не дав того, що трудно було прочитати, а, крім того, нав- 
мисно викинув ті уступи, де Адам Зерникав говорив „про 
подіТ, що не мали загальноТ цікавости" 1). Редакторська рука 
видавця, значить, вільно роспоряжалася текстом автобіогра- 
фі'і й викидала все, що не подобалося ій! Варварство, яке 
дозволяють собі й де-які видавці нашого часу... Таким не- 
повним текстом життя Зерникава користувалися ті, що пи
сали про Адама Зерникава, як то: Митрополит Евгеній Бол
ховитинов (Т 1837 р.) в своему „Историческомъ словарѣ ду
ховныхъ писателей'1, Архиепископ Филарет Гумилевський 2), 
Ол. Родоський 3) та автор статті „Зерникава Адам" в „Пра
вославной Богословской Энциклопедіи" А. Лопухина 4).

1) Російський переклад Б. Давидовича, т. I, стр. 3.
2) „Исторія Русской Церкви", ч. IV (Черниговъ, 1862), стр. 97-99. 

— „Обзоръ русской духовной литературы" (Харьковъ, 1859), стр. 293-294.
3) Родосскій, /А., Описаніе 432-хъ рукописей, принадлежащихъ 

С.-Петербургской Нкадеміи, СПБ. 1894, № 146, стр. 174 і 177.
4) Томъ V, СПБ., 1904, колл. 693-695.

В половині XIX ст., підчас перевірки бібліотеки КиТво- 
Софійського собора, серед рукописних памьятників, знайде-
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но було писаний кількома руками сшиток, в якому містила- 
ся автобіографія Адама Зерникава, чи правдивійше — зроб- 
лений ним самим опис свого життя та подорожів. Тільки це 
був не оригинал, а копія, зроблена з останнього настільки 
точно, що навіть зоставлено прогалини на місцях, де, під 
впливом часу, вже неможливо було прочитати оригинала. 
Сшиток, в четверту долю аркуша, мае текст на 37 7* стор. 
і на початку трохи зіпсований 5). Текст містить оповідання 
Адама Зерникава про себе самого від народження до 21-го 
вересня 1683 р. В третьему томі „Трудовъ Кіевской Духов
ной Академіи" за 1860 р. (стор. 175-204) передано зміет зга- 
даного рукопису в російському переклад!. Частину подано в 
скороченню, частина ж з оповіданням про побут Зерникава 
на Украіні в повному переклад! на російську мову (стор. 
^85-200). Завдяки цьому есть можливіеть подати біографич- 
ні відомости про Адама Зерникава повніше, ніж знаходимо 
іх в кенігсбергському виданню трактатів Зерникава.

5) «Труды Кіевской Духовной Академіи", 1860 р., кн. III, 174.

Адам Зернакав народився 18 вересня 1652 р. в Кенігс- 
берзі. Батько його, Христіан Зерникав, переселився до Ке- 
нігсберга з Голштініі й що до професіі був золотарем; мати 
його Марія була дочкою теж золотаря, на прозвіще Тамм. 
3 того вже видно, що батьки нашого вченого належали до 
заможних міщанських родин Кенігсберга. Підтвердженням 
цьому служить і довголітне мандрування Адама Зерникава 
по ріжних культурних осередках західньоі Свропи. Самі на- 
лежучи до лютеранства, батьки виховували сина в лютеран- 
ському дусі; разом з тим вони дбали про його шкільну ос- 
віту, інтерес до якоі настільки прищепили своему Адамові, 
що той, зоставшися в 1666 р. круглим сиротою, сам вже 
дбав про свою освіту. 1669 року він вступив до Кенігсберг- 
ського університету (т. зв. Альбертово! АкадеміТ), де слухав 
філософію та богословіе. Останнім його зацікавили профе- 
сорі Дрейер і Седлер, що користалися великою повагою й 
в своіх теологичних поглядах настільки „росходилися й з Лю
тером, і з иншими західними визнаннями, що, здавалося, 
проповідували якусь нову форму релігіі'“. Під впливом зга- 
даних професорів у Зерникава зародився скептицизм що-до 
лютеранства. Лютер для нього не мав вже авторитета, й він
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шукае істини у Вселенській Церкві, в Отців Церкви та по
становах Соборів. Як раз у цей час Зерникав прочитав ви- 
дане в Гельмштадті „визнання Східноі Церкви** Митрофана 
Критопула, й це визнання викликало в ньому симпатіі до 
Східньоі Церкви.

Пробувши чотирі роки в Кенігсбергському Універси- 
теті, Адам Зерникав в травні 1673 р. (через Гданськ, Ште 
тін, Берлін, Вітенберг, Лейпціг) направлясться до Іени й тут 
один рік студіюе римське право. Тут же він задавався пи
таниям про вибір для себе спеціальности й роду життя та 
діяльности. На нього зробило сильне вражіння . зауваження 
одного коментатора на книжку Бексгорна „Бе ітрегіо Во- 
тапо** такого рода: „багато значить, вийшовши з літ юнац- 
тва, вибрати собі для життя місце; і найліпше вибірати в 
чужих кра’інах, де часто швидче бувас в пошані те, на що 
в рідному кра’і й уваги не звертають,—де ти через те своім 
знаниям досягнеш більшоі поваги та богатства .

Під впливом ціх слів і за прикладом инших німців, 
Зерникав рішив місцем своеі діяльности вибрати далеку 
Московщину, яка тоді закликала до себе учених та техни- 
ків. Разом з тим він старасться ознайомитися з краіною 
свое!’ будущоТ діяльности й читас все, що давало відомости 
про віру та звичаТ московитів. Не обмежуючися студіюван- 
ням римського права, Зерникав переходить і до „полити
ки", себ-то до наук політичних, а разом з тим учить гео
метрію, астрономію, військову архитектуру й астрологію. I 
все таки інтереси духовно-релігійні його захоплюють най- 
більше; він постійно читас твори Отців Церкви та „Книги 
Соборів", себ-то Асіа Сопсіііогпт. В них Зерникав шукав 
відповіді на ті питания, що найбільш його цікавили, а се
ред них найголовнішими були походження Св. Духа, форма 
відправи таТнства охрещення (окропления чи погружения) й 
причастя немовлят. Захоплений такими питаниями Зерникав, 
після трьохлітнього перебування в Іені, мандруе до Оксфор
да, в Англію, бібліотека якого тоді славилась багатими збір- 
ками святоотецьких творів. До АнгліТ він думав попасти че
рез Гамбург. Військові подіі, бурі на морі та грошові спра- 
ви задержали кільки місяців Зерникава в Гамбурзі; в той 
час він працював у Гамбургській бібліотеці. Звідци він му- 
сив ’іхати в Голандію, одвідав тут Амстердам, Гагу, Лейден,
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і 18 квігня 1677 р. вже був на англійській теріторй. Одразу 
він направився в Оксфорд і тут на протязі трьох місяців 
щодня відвідував знамениту Бодлеанську бібліотеку, де пе
речитав потрібних для нього Отців Церкви, видання Собор- 
них Мктів, старохристіанських церковних істориків та захід- 
них богословів, що виступали проти східних. СтудіТ в Бод- 
леанській бібліотеці переконали Зерникава в тому, що істи- 
на знаходиться в Церкві Східній, і він рішив стати право- 
славним христіанином. .Ліпше бути серед православних по- 
сліднім рабом",—писав Зерникав, „а ніж після цього жити 
десь інде, хоч би й на найвизначнійшому становищі". Тоді ж 
він вирішив ніколи не вертатися до свого рідного міста, се
ред яких би лихих умов не довелося йому жити. Такі на- 
слідки для Зерникава мала його подорож до Оксфорда. В 
другій половині липня 1677 р. Зерникав переТхав до Кем
бриджа, де перші шість тижнів переписував своТ богослов- 
ські трактати, а потім оддав свій час місцевим бібліотекам, 
працюючи в области богословія та инших наук. 3 Кембрид
жа в кінці грудня переТхав до Лондона й пробув тут півро- 
ку. За той час він продовжував свою наукову діяльність, 
одвідував бібліотеку КаттонанськоТ колегіТ, виправляв своТ 
богословські трактати, вчив англійську мову, а потім перей- 
шов і до французськоТ, бо збірався відвідати й Францію. 
На початку липня 1678 року бачимо Ндама Зерникава в 
Парижі. Без малого рік він пробув в Парижі, віддаючи свій 
час та сили удосконаленню в французській мові, военній 
архитектур! та військових науках, якими тоді саме славила- 
ся Франція; перечитував і куповав новійшу спеціальну лі- 
тературу, писав, доповнював і виправляв своТ політичні ко- 
ментаріі. Богословію тоді він мало оддавав часу; часом тіль- 
ки досліджував Мпокаліпсис і знайшов в ньому „точне про- 
роцтво про турецьку тиранію". До того він додав ще іта- 
лійську мову, яку вчив як тому, шо вона вживалася при 
дворах та в науці, так і тому, що збірався відвідати ще й 
Італію. Останню він хотів одвідати не стільки в наукових 
цілях, скільки в практичних. Він сподівався там знайти ко- 
гось з східних (греків), хто б міг рекомендовати його 
московському правительству, або знайти московське по
сольство й під якимсь приводом пристати до нього. 
Перед своТм виТздом з Парижу Зерникав ще раз огля-
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нув Версаль, резіденцію короля-сонця — Людовика XIV.
Покинувши 3 червня 1679 р. Париж, Зерникав через 

Ліон направився в Італію; тут він одвідав Турин, Милан, Бо
лонью, Ферару, Венецію, Падую й знову Венецію. Ніде він 
не зустрів а ні цікавих для нього греків, а ні московського 
посольства. За те Зерникав тут вчився італійській мові, чи
тав нові книжки в области військовоі техники, перероблю- 
вав і доповнював своі трактати, присвячені військовим спра
вам, і закончив трактат про знищення турецькоі тіраніі. В 
другій половині серпня рішив іхати до Відня, щоб там 
застать московське посольство, та замісць Відня поіхав до 
Інсбрука, а звідти через Авсбург до Праги (бо в Відні лю
товала пошесть, од яко! багато людей тікало з Відня). Те- 
пер в нього виникла думка іхати до Польщі, бо та буласу- 
сідкою МосковськоТ держави, й звідти, на думку Зерникава, 
легче буде перебратися до Москви. Тому-то він з Праги по
іхав до Вратіслава (Бреслава), а далі через Ченстохову до 
Варшави, куди й прибув 27 жовтня 1679 р. У Варшаві наш 
учений мандрівник познайомився з якимсь литовцем, що ви- 
іздив до Вільна й запропонував Зерникаву іхати разом з 
ним. Можливість зустрінути в Вільні московських купців та 
познайомитися з визнавцями „стародавньоі" (себ-то право
славно!) віри потягла його до Вільна. Живучи в свого но
вого знайомця, згаданого вище литвина, Зерникав читав 
богословські та инші книги й робив з них виписки та зна- 
йомився з православними священниками; від одного з них 
він достав рекомендательний лист до Чернигівського Архи
епископа. Таким чином, замісць Москви, Адам Зерникав Тде 
на Украіну. 16 квітня ст. ст., в пятницю на Великодньому 
Тижні 1680 р.6) Зерникав покинув Вільно й направився до 
Чернигова.

б) В 1680 р. Православна Пасха була 11 квітня.

Імени Чернигівського Архиепископа, до якого Адам 
Зерникав мав рекомендательного листа, він в своіх запис
ках не називае, хоч називае його „мужем велико! вчености 
та чеснот“. Це був знаменитий Лазарь Баранович, що мало 
не сорок літ (1657-1693) займав Чернигівську катедру. Архи
епископ звернув увагу на визначну для того часу ерудіцію 
Зерникава, хвалив його намір іхати до Москви, тільки ра-
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див спершу вивчити „языкъ русскій". 3 огляду на знакомство 
Зерникава з воснними науками, Баранович рекомендовав 
йому обовьязково побувати в гетьмана Івана Самойловича, 
бо й тут для Зерникава могло одкритися широке поле ді- 
яльности, для більшого ж успіху в службі серед козаків ра
див прийняти православну віру. Де-який час Зерникав жив 
в архирейському домі, й з доручення Лазаря Барановича, на
писав свое визнання віри, в якому спростував „усі лютеран- 
ські догмати", розібрав працю Ціховського про походження 
Св. Духа, доповнив трактати про антихриста (розібрав погля
ди Корнелія а Іарісіе) та про охрещення. Крім того, напи
сав, „що потрібно було, протабори та кріпости", й учив сла- 
вянську мову, роблячи виписки з славянських словників. /Ар- 
хиепископ Лазарь Баранович прийняв /Адама Зерникава в 
лоно Православно! Церкви через миропомазаніе, в храмі 
Свв. князів „російських" Романа та Давида (себ-то Бориса 
та Гліба). Оповідаючи про цей важний акт в його життю, 
/Адам Зерникав підкреслюе те, що Баранович не погружав 
його „непогруженого" (т. е. не повторяв над ним охрещен
ня, визнав силу лютеранського охрещення), й що сам він 
читав Символ Віри не по-славянському, а по-латинському. 
Незабаром після вступу до Православно! Церкви для Зер
никава явилася нагода попасти в Москву. Баранович виси- 
лав до Москви цареві Федорові Олексійовичу свою книгу 
„Мечъ духовный", присвячену цареві й оздоблену „родо- 
словним древом" царським. Книгу віз спеціальний посла
нецъ Лазарів з немалою урочистостію. 3 ним міг поТхати й 
Зерникав. На цей раз він не по'Гхав, бо йому хотілося від- 
відати спершу Ки'ів, поклонитися св. мощам і порозмовляти 
з КиТво-Печерським /Архимандритом, про ученість та люд- 
ськість якого багато чув Зерникав. 27 жовтня він вже був 
у Киіві й відвідав печері лаврські. /Архимандрит прийняв 
Зерникава дуже добре й благословив його св. хрестом з 
мощами. Для нього Зерникав переписав де-що з сво’іх 
праць. 9-го листопада Зерникав знову був в Чернигові, а 
перед Різдвом, за згодою Лазаря Барановича, разом з ігу.- 
меном Крупицького монастиря (очевидно, Феодосіем Гугу- 
ревичем)7) по’Гхав до Батурина, щоб там одговітися в мона-

7) Феодосій Гугуревич був ігуменом Крупицького, в Батурин!, 
монастиря в 1671-1681 рр. (Филаретъ, Истор.-Статистич. описаніе Чер-
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стирі й представитися гетьманові Іванові Самойловичу. В 
Крупицькому МиколаТвському монастирі, в Батурин!, Зерни
кав вперше сповідався (в згаданого вже ігумена) й прича- 
стився по православному в день Різдва Христового. Тут же, 
в Батурин!, на нього звернув свою увагу гетьман Самойло
вич. Зацікавлений знаниям Адама Зерникава, гетьман став 
умовляти його, щоб не Тхав до Москви, а остався при ньо- 
му в Батурин!, як людина, потрібна для нього. Спершу Зер
никав не погодився на пропозіцію гетьмана, потім, коли 
йому сказали, що гетьман його не пустить, вирішив зали- 
шитися на УкраТні. В своТх автобіографичних записках Зер
никав росповідае про ті мотиви, які довели його до рішен- 
ня відмовитися від подороже до Москви. Коли гетьман не 
хоче його відпустити від себе, то й Архиепископ Лазарь Ба
ранович не дасть йому згоди на виі'зд до Москви. Служачи 
на УкраТні, він може зробити те саме, що й в Москві, гим 
паче, що не знае МосковськоТ мови та звичаі'в, не мае там 
звязків і підтримки з боку впливових людей, а меж тим 
„нарід козацький не тільки являсться союзником москови- 
тів, а й вороже ставиться до римлян, та й самі московити 
слухають порад запорожського гетьмана41. Далі, як би тра- 
пилося йому, Зерникавові, „якесь лихо, то патронами й за
ступниками його були б Чернигівський Архиепископ або Пе- 
черській Архимандрит, які мали велике значіння для гетьма
на та тутешніх значних людей44. Заслуги його перед Украі- 
ною будуть відомі через гетьмана й в Москві. От же, здава- 
лося Зерникавові, можно було зостатися й на Украіні, а 
тому він заявив Самойловичу, що згожуеться вступити до 
нього на службу. Гетьман був дуже задоволений згодою 
Зерникава, дякував і обіцяв йому свою ласку. Після цього 
Зерникав по'іхав до Чернигова (гетьман дав йому на доро
гу 30 талерів). Лазарь Баранович благословив його на служ
бу гетьманові й дав йому до Самойловича свій рекоменда- 
тельний лист. 4 січня 1681 р. Адам Зерникав вже передав 
гетьманові лист Чернигівського Архиепископа, й з того дня

ниговской епархіи, кн. III, 283-84). Вказівку на його службу в инших 
монастирях знаходимо в Св. Димитрія Ростовського („Сочиненія", ч. I, 
Кіевъ, 1869, стр. 451-452). Вмер він 25 грудня 1690 р. Не зовсім вигідні 
для Гугуревича відомости можна знайти в „Описаніи Старой Мало
россіи" О. Лазаревського (Т. II, ст. 153-156).
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Зерникав віддав себе „під протекцію" гетьмана й роспочав 
у нього свою службу. Зараз же дістав від гетьмана ломеш- 
кання й харчове втримання. Що до грошей, то вони йшли 
не в певній якійсь кількости, а в міру потреби, себ-то тоді 
й стільки, скільки давав Самойлович з ласкі свос’і.

В своіх записках наш учений занотовуе, коли й скіль
ки він доставав од гетьмана талярів, флоринів або злотих. 
Так, 16 січня 1681 р. дістав од гетьмана 50 флоринів, 28-го 
—5, 4-го лютого—б на пиво, 7-го—4 талярі на рибу, бо на
ступав піст, 9-го березня 10 флоринів на шаблю й 40 фло
ринів на одежу, а 13-го десять флоринів на додатки до 
одежі“. Або—„19-29 (вересня) дано мені 15 флоринів, 8-18 
листопада знову 15, а 30-го — верхню й нижню одежу, й по
правлено стару". Такого рода нотаток зустрічасмо немало. 
Гетьман не тільки сам давав гроші Зерникавові, а наказував 
і де-яким полковникам робити те саме. Так, в грудні 1682 
року, коли Зерникавові була потрібна тепла одежа, гетьман 
послав його до Стародубського полковника 8). Зерникав по- 
іхав до Стародуба, а звідти до Почара й там дістав сто фло
ринів та на одежу сукна. Підчас цеі подорожі він одвідав і 
Спасо-Преображенській монастирь в Новгороді-Сіверському.

В 1680 р., коли Адам Зерникав прибув на УкраТну, 
Москва, а разом з нею й Гетьманщина, чи лівобережна 
Украіна, знаходилися в стані війни з Туреччиною та Кри
мом. Татарські загони що року нападали на УкраТнську те- 
ріторію, а тому гетьманські полки та Московське військо 
мусили ставити перешкоди татарським нападам. Правда, зи
мою 1680-81 р.р. Московський посол В. М. Тяпкин в Вахча- 
сараі вів переговори з татарами. Та наслідки ціх перегово- 
рів були ще невідомі, а тому гетьман, як і Московське пра
вительство, вважав необхідним укріпити КиТв, тим паче, 
що наближався кінець тринадцяти-літній умові (в Андрусові 
1667 р.) між Москвою та Польщею. Зерникавові було дору- 
чено виробити план оборони Киіва від сильного ворога, й 
той виготовив плани укріпленого лагеря (табора), форпо- 
стів, підкопів, чи підземних мин, та ин. Ці проекти оказа-

Стародубським полковником в 1680-1685 рр. був син гетьмана 
Самойловича Симеон, що в травні 1685 р. вмер (Лазаревскій Ял., 
„Описаніе Старой Малороссіи", т. I, 21-25).
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лися не потрібними, бо весною 1681 р. було підписано Бах- 
чисарайську умову. Зерникав був прихильником боротьби 
христіан з турками, мріяв про знищення Туреччини, й тому 
згода з Кримом йому не подобалася. Все таки він вироблю- 
вав всякі проекти на випадок війни й виготовив плани кіль- 
кох кріпостей „по голандському способу й новому методу". 
По-за службовими обовьязками Зерникав присвячував бага- 
то часу літературній роботі: писав нові трактати, давав оста- 
точну редакцію старим та переписував Тх, про все це він 
говорить в своіх записках. Тепер він написав трактат „про 
викорінення турок", виготовив два примірники трактата про 
антихриста, остаточно редагував своі трактати „Ве ргосез- 
аіопе йрігііиз Йапсіі а зоіо Раіге", виправив працю про бу- 
дову кріпостей, в 8-ми книгах; зробив виборку (з ріжних 
ісзу'ітських риторок) всякого рода промов та віршів на ріж- 
ні випадки життя, на привітання, зустріч гостей та ин. Зер
никав помітив інтерес до таких річей, „необхидних"—як він 
каже, ,деб я не жив, а особливо в Москві". На свято Ус- 
піння БожоТ Матері Зерникав двічі Тздив до КиТва й зій- 
шовся з Печерськими отцями. 3 них, можна думати, най- 
більш прихильно ставився до ученого чужинця Вар
лаам Ясинський, що, за слабістью Іннокентія Гізеля в 
1680-83 рр., був намістником ПечерськоТ Лаври, з 1683 р. и’ 
/Архимандритом, а потім і Митрополитом КиТвським (1690- 
1707). Варлаам Ясинський намовляв Зерникава йти в мона
хи. Та в нього були своТ плани; він мав намір оженитися, 
для свого забезпечення й зміцнення свого суспільного ста
новища, з дочкою когось з козацькоі старшини, в чому й 
гетьман виявляв охоту допомогти йому; найбільше ж він 
мріяв про Москву. Иому здавалося, що там він матиме кра- 
ще становище, ніж на УкраТні, й тому Москва сильно тягла 
його до себе, хоч Зерникав і зробив спостереження, що 
„московити не поважають чужинців та вчених і думають, що 
самі в силах зробити те, що зроблять останні". Він покла- 
дався на свій хист та знания військових справ, а потім на 
прихильного до чужинців царя Ѳеодора Олексійовича. Смерть 
останнього засмутила Зерникава, бо „від царя-отрока“ (Пе
тра) не можна було сподіватися чогось, бо його відношення 
до чужинців і вчених були невідомі.

Мріючи про Москву, Зерникав сам не наважувався про-
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сити Самойловича, щоб той відпустив його в Москву, а хо- 
тів добитися такого дозволу від гетьмана через когось „з 
Киівських отців“. Щоб мати Тх на своій стороні, Зерникав 
старався ім догождати; для того готовив для них один при- 
мірник трактатів „Е)е ргосевзіопе Зрігііиз 8апсіі“ й „по уси
ленной просьбѣ" іх роспочав писати проти ісзуТта Рутки.

На початку 1683 р. гетьман Самойлович відпустив Ада
ма Зерникава в Москву. 18 січня він ви’і’хав з Батурина, а 
6-го лютого був у Москві. Та предмет його давних, юнаць- 
ких ще, мрій приніс Зерникаві тільки розчарування. Ознай- 
омившися з місцевими обставинами, він рішив вернутися на 
УкраТну й 14-го березня покинув Москву. 3 автобіографич- 
них записок Зерникава бачимо, що він не зустрів у Москві 
того, на що сподівався. „Я сподівався" — пише наш Зерни
кав,—„що московити, як тільки побачать мене, захотять за- 
тримати мене, та цього не було". Запитали лише меж ин- 
шим, чи не хоче залишитися в Москві, справді ж давали 
йому й положения непоказне, й малу платню. Придививши- 
ся до обставин в Москві, Зерникав побачив, що тут він бу- 
де „рабом многих", „попихачем (ігапзіаіогет)", платню ма- 
тиме невелику, без надіі на подвищення та якесь впливове 
значіння, бо вони (московити) не дозволяють чужинцям ста
вати вище своі’х і не допускають Тх в раду. „Вони горду- 
ють над тими, хто не походить з визначних родин, учених 
не люблять, творять партіі". Втримувало Зерникава й не
знания мови, а головне те, що царь (Петро) був занадто 
молодий, що Зерникав не мав протекціі серед боярських 
впливових родин. „Вони тішилися миром, ім не було потре
би думати про *воснні справи та, в наслідок недоброго зви- 
чаю, не дбали про воснне мистецтво (технику)". Зерникав 
вбачав волю Божу на те, що б оставатися йому на Укра- 
іні, а тому й вернувся до Батурина. Перед виТздом з Мо- 
скви він дістав до 90 талярів 9).

9) ,Тр. К. Д. Якад.“, 1860 р., т. 3, 196-197.

Виіхавши з Москви 14 березня, він 24 вже був в Ба
турин! й роспочав свою звичайну працю. На протязі літніх 
місяців Зерникав Тздив разом з гетьманом до Глухова, При- 
луки та Киіва. 21-го квітня 1683 р. він закончив свою поле- 
мичну працю проти Рутки. Нею він був, очевидно, задово-
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лений, бо з приводу ззкінчення іГ він ^іисав у своіх запи 
сках: „Невимовно дякую Богові за цю Иого ласку, за дару- 
вання здоровья та засобів, з якими я закінчив ту справу . 
Як і перед тим, він пробуе розрішити важне для нього пи
тания, як йому далі жити: чи піти в чернці, чи жениться? 1е- 
пер він визнае себе нездібним до черненого життя, а твер
до рішив, за порадою свого батуринського духовника, ©дру
житися. Йому переказували, що чернигівський полковник 
Василь Борковський 10) хоче віддати за нього двоюродну 
сестру свое! жінки. Зерникав зібрав про неТ відомости; ви- 
явилося, що та дівчина небагатого й простого роду. Гетьман 
ніби то співчував такому шлюбові, й через те Зерникав мав 
намір одружитися з родичкою Борковського, коли той по
родиться прийняти Зерникава за сина (у Борковського не 
було дітей), а родичку віддасть, як свою рідну дочку, и 
дасть згоду, щоб молоді жили не в Чернигов], а в Батури- 
ні. На инших умовах Зерникав не думав женитися. „Убогоі 
брати я не хотів, бо чим будемо втримуватися? де знайдемо 
пристановище в лиху годину?“-так міркував собі наш Адам 
Зерникав. Та з планів його нічого не вийшло. Борковський 
заявив, що за родичкою свое!' жінки нічого не дасть, а 
гетьман не співчував такому шлюбові. Така невдача пригні- 
тила Зерникава, він був цілком дезоріентований, почувас 
потребу „порозмовляти з ки'івськими отцями“. 2-го вересня 
гетьман Самойлович поі'хав до Ки’іва, з ним іде й Зерни
кав, а 21-го вертаеться до Батурина 11).

На цьому вриваються власноручні записки Адама Зер
никава, й далі ми не маемо вже відомостеи про нього. Що 
сталося з ним, яка доля спіткала його далі, нам невідомо з 
певністью, зосталися тільки якісь суперечливі звістки. 3 на- 
веденого вище бачимо, що Зерникав стояв близько догеть-

ю) Василь Борковський потім був генеральним обозним. Зерни
кав про нього каже, що він був бездітним. 3 доноса Кочубея на Ма
зепу знаемо, що після Борковського зосталося два не повнолітних 
хлопці (Костомаровъ, Собр. сочин., кн. VI, 597). В Спасо’ПР^Ра>кен- 
ському соборі в Чернигов! збереглися пожертвовані ним в 1683, 1683, 
і 1687 рр. Евангеліе та два потіри (Филаретъ, Истор.-Статист. описаніе 
Черниг. епархіи, кн. V, 25-27). В написах на ціх предметах він сам се
бе називае нДунинъ-Борковскій“.

и) „Тр. К. Д. Якад.“, 1860 р., кн. 3, 197-200.
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мана Івана Самойловича й, можливо, звязав свою долю з 
долею останнього, а відомо добре, що сталося з Самойло
вичем. На початку 1686 р. дійшло до порозуміння поміж 
Москвою та Речью Посполитою: в квітні цього року було 
підписано в Москві т. зв. „вічний мир", або умову Гржи- 
мультовського, на підставі якоі Речь Посполита й Москва 
припиняли своТ довголітні суперечки й спільно, як члени 
священноі ліги проти Турок, повинні були провадити на
ступ на Крим та Туреччину. В силу цього договора, Москва 
й УкраТна підготовляються до походу на Крим, а весною 
1687 р. роспочинають самий похід. Відомо, що цей, перший, 
похід іх на Крим кінчився невдало. Московсько-украТнські 
сили опинилися в тяжких зовнішних умовах, понесли вели- 
кі втрати й, дійшовши до Перекопу, вернулися назад. Ви- 
нуватим визнано було не головного начальника військ, кня
зя В. В. Голіцина, а гетьмана Самойловича, занадто непо
пулярного серед укра’інського козацтва й всього населения. 
В літі 1687 р. його було скинуто з гетьманства й вислано в 
Сібір. На його місце гетьманом вибрано Івана Мазепу. Ми- 
моволі навьязуеться думка, чи не приятельськими відноси- 
нами поміж Самойловичем і Зерникавом треба пояснювати 
той факт, що так мало знаемо про життя останнього на 
Украіні після 1683 р. Для категоричного твердження одначе 
не маемо ніяких підстав. /Автор „життя" Зерникава й вида- 
вець його трактатів не знае нічого певного про долю його 
від того часу, як Зерникав написав головні своТ богослов- 
ські праці. Згадавши кілька разів про власноручні записки 
Зерникава про свое життя та подорожи, які він називае то 
„щоденником" (стр. 3), то просто „оповіданням" (стр. 16), 
той же видавець свідчить, що /Адам Зерникав Тх „до кінця 
не довів, чи не міг довести", а тому й „ми"—говорить він 
—„нічого вірогідного про ці моменти життя його сказати не 
можемо". Видавцеві відомі тільки „непровірені чутки", що 
на-при кінці свого життя /Адам Зерникав прийняв монаше
ство, але де? Одна версія твердила, що в Крупицькому мо- 
настирі, в Батурині, а друга—в КиТво-Печерській Лаврі 12). 
Здаеться, вірогідною треба вважати першу версію, за яку 
стоіть /Архиепископ Филарет Гумилевський. Иому відомо бу-

12) Переклад Б. Давидовича, т. I, стр. 16.
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ло рукописне „житіе" Св. Димитрія Ростовського, що свого 
часу був ігуменом Крупицького монастиря. Янонимний ав
тор згаданого рукопису, говорячи про час ігуменства Св. 
Димитрія в Батуринському монастирі, зауважус: „Идѣже за 
его игуменствомъ преставися парижскій учитель Ядамъ Зер
никав" 13). 3 діаріуша Св. Димитрія відомо, що ігуменом Бату- 
ринського монастиря він був двічі — перший раз від лютого 
1682 року до 26 жовтня року 1683-го, а вдруге—від лютого 
1686 р. до 14 лютого 1692 року. Тому, що в 1682-83 р.р. 
Зерникав був ще на гетьманській службі, смерть його від- 
носять до другого ігуменства Св. Димитрія, й роком смерти 
Зерникава вважають 1691 рік. Приблизно до того самого 
року смерть Зерникава відносить і Феофан Прокопович, 
коли в 1713 р. писав, що Ядам Зерникав вмер „у нас в 
Малі'і РосіТ (се б то в Гетьманщині) літ коло двадцати перед 
тим" 14). Видавець трактатів Зерникава „Ве ргосевйіопе 
йрігііиа 8апсіі а зоіо Раіге"..., які вийшли з друку в 1774 р., 
говорить у передмові до 1 тому, що автобіографичні замітки 
про життя та подорожі його, на підставі яких він, видавець, 
склав „життя" Зерникава, знайдено в бібліотеці Киіво-Со- 
фійського собора „через вісімдесят літ після смерти“ Зерни
кава 15) Якщо справді Феофан Прокопович писав це в 1713 р., 
а рукописні замітки Зерникава знайдено перед самим ви- 
данням його трактатів, то обидві вказівки пристосовують 
смерть Ядама Зерникава приблизно до показанного вище 
часу. В історичній літературі звичайно вважають роком його 
смерти 1691 рік16). Все таки треба зазначити, що, коли Ядам 
Зерникав помер в Крупицькому монастирі, в Батурині, за 
ігуменства Св. Димитрія (Савича), — то зовсім не зрозуміло, 
чому останній не згадус в своТх „Дневныхъ запискахъ“ про 
смерть тако! визначноі’ людини й такого великого свого 
часу ученого, як Ядам Зерникав. Цей факт ніби то свід-

13) Филаретъ, Ист. Русск. церкви, ч. IV, 98, прим, (видан. 1862 р.).
14) Филаретъ, Обзоръ русской духовной литературы (Харьковъ, 

1859 г.), стр. 294.
15) Переклад Давидовича, т. I, стр. 3.
16) Филаретъ, Ист. Рус. Цер., IV, 99, прим.—Шляпкинъ И., Св. Ди

митрій Ростовскій, стр. 246, прим. І-ша.
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чить проти того, що Зерникав помер в Крупицькому мона- 
стирі* * * * * * 17).

17) Видавець трактатів Зерникава дае зрозуміти, що нашому вче-
ному на УкраТні жилося недобре. Він говорить так на підставі заяв
Феофана Прокоповича, який, покликаючися на оповідання сучасників
Зерникава, пише, що Зерникава, „найбільш учену лкэдину з тих, що
памьятае історія", за його життя „не тільки мало цінили, а навіть під-
давали насмішкам". Видавець дае зрозуміти, що Зерникав жив в ли
хих матеріальних обставинах (Переклад Б. Давидовича, т. I, 1—3).

18) „Тр. К. Д. Нкад.“, 1860 р., кн. III, 198-199.
19) Петровъ Н., Описаніе рукописныхъ собраній..., вып. III, 233, 

№ 544.
20) Ще в 1680 р. Зерникав виготовив трактат, в якому спросто- 

вував „всі докази Ціховського (СісЬоѵіі) що до походження Св. Духа”.— 
„Тр. К. Д. Нкад.“, 1860 р., кн. III, 186.

И.
Мало знаемо про життя Зерникава; не багато відомо 

нам і про літературну діяльность його. В своТх автобіогра- 
фичних записках Зерникав згадуе про своТ військово-тех- 
ничні, політичні та богословські праці. Та, на підставі при- 
ступних нам матеріалів, ми нічого не можемо сказати про 
перші з них, знаймо й можемо говорити тільки про його 
автобіографію та богословські трактати, праці-ж військово- 
техничні та політичні, очевидно, загинули, а, може, в ліп- 
шому випадкові, залишаються десь в архивах невідомими 
для вченого світа. Через те й огляд літературноТ діяльности 
Зерникава доводиться обмежити тільки відомостями про 
полемичний твір його проти ісзуТта Феофила Рутки, про 
його автобіографію та девятнадцать трактатів „Бе ргосезеіопе 
ЙрігіШз Запсіі а йоіо Раіте“.

Ш,о-до трактата проти Рутки, то його написано, як вже 
згадувалося, в 1682 і 1683 роках; про закінчення цеі праці 
сам Адам Зерникав так пише: „Нарешті за допомогою 
Божою 21 квітня (1683) закінчив я свій твір проти Рутки. 
Несказанно дякую Богові за цю Иого ласку, за дарования 
здоровья та засобів, з якими я перевів цю справу18). Іезуі'т 
Феофил Рутка походив з православн-их, був „попович з Бро- 
варів"19) (коло КиТва), й написав проти Православних твір 
про походження Св. Духа від Отца й Сина. Ось проти за- 
значеного Рутки, з доручення киі'вських „старцев", Зерни
кав і написав свою працю в оборону православно!' науки 
про походження Св. Духа від одного тільки Отця20). Руко-
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пис згаданого твору в 1770-х роках ще переховувався в 
бібліотеці КиТво-Софійського собора21)- Що сталося з ним 
потім, нічого з певністью сказати не можна. Невиключено, 
що ним являеться той самий рукопис, про який подае відо- 
мости акад. Мик. Петров у III вип. свого „Описанія руко
писныхъ собраній../, стр. 233, № 544. Далеко більше маемо 
звіеток про „життя“ Адама Зерникава. 3 того, що знаемо 
про нього, можна бачити, що то по части автобіографичні 
замітки, а по части діаріуш (щоденник) Зерникава, писаний 
у Батурині. Як свідчить видавець трактатів Зерникава, це 
нарис життя та подорожів його; знайдено його в бібліотеці 
КиТво-Софійського собора через вісімдесят літ піеля смерти 
автора. В оригинал! де-які міеця настільки зіпсувалися під 
впливом часу, що Тх вже не можливо було прочитати. Міс- 
цями автор говорив про такі „поді’і, що не мають загальноі 
цікавости". Тому то й складений видавцем нарис життя 
Зерникава не передае всього зміету рукопису. До всього 
иншого треба додати, що записки доведено тільки до 21-го 
вересня 1683 р.22). Коли звернемося до III вип. „Описанія 
рукописныхъ собраній, находящихся въ г. Кіевѣ" (Москва, 
1904), Мик. Петрова, то побачимо, що „життя" Зерникава 
сбереглося аж до XX ст. в тій самій бібліотеці Софійського 
собора. Воно мае такий заголовок (даний не самим автором 
його): „Ѵііа Хегпікаѵіі рег ірзит сопзсгіріа зед попдит ад 
Гіпет регдисіа (регдисіа изцие 21 зерѣ 1683 аппо). Нос 
ехетріаг, поп ипа тапи зегіріит, ѵідеіиг еззе ех огі^іпаіі 
регзегіріит Іетроге гесепііогі (Тогзііат щззи теігороіііае 
Затиеііз); ѵіде поіаіа ад Ііпетѣ Такий заголовок дав 
протоіерей I. М. Скворцов (/ 1863). Рукопис № 4 на 20 ар- 
кушах і походить з цругоТ половини XVIII ст. Так свідчить 
акад. Мик. Петров23) і для докладнійшого ознайомлення з 
зміетом згаданоТ „Ѵііае" відсилае до „Трудовъ Кіевской Ду
ховной Академіи" за 1860 р., де в 3-му томові вміщено ано-

21) „Тгасіаіиз 1Ьео1о§ісі огіѣосіохі" в перекладі Б. Давидовича, 
т. I, 16.

22) Російс. переклад, т. I, 3 і 15—16.
23) „Описаніе рукописныхъ собран., находящ. въ г. Кіевѣ", вып. III, 

стр. 208, № 490.
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нимну статтю: „Адамъ Зерникавъ (описаніе рукописи, со
держащей въ себѣ автобіографію его)". Про самий руко- 
пис анонимний автор показано! статті говорить не багато; 
за те він докладно передас зміст його—частину (до прибуття 
Зерникава в Чернигів) коротко, в загальних рисах, а частину 
(відомости про життя його на УкраТні)—цілком текст в пере- 
кладі на російську мову. Вартість це’і передачи змісту руко- 
пису полягас в тім, що анонимний автор подас точні хроно- 
логичні дати (день, місяць і рік) та назви тих міст, які від- 
відував Адам Зерникав. Меж тим кенігсбергський видавець 
трактатів Зерникава в поданому ним нарисі життя його все 
це викинув. Завдяки цьому, при відсутности латинського 
текста автобіографы, згадана стаття „Трудовъ Кіев. Дух. 
Дкад.“ мае надзвичайно важне значіння для біографѣ Зер- 
накава.

3 усіх праць Адама Зерникава найбільш відомим явля- 
еться твір про походження Св. Духа від Одного тільки Отця, 
той твір, про який Феофан Прокопович говорить, що він 
повний тако! вчености, що нічого більшого не зосталося 
сказати по данному питанию, рішуче нічого иншого ба- 
жати24). Праця складаеться з девятнадцяти трактатів, з яких 
перші сім переважно дають історичний огляд питания, а 
останні містять росправи догматично-полемичного характера; 
до них додано росправу Марка Ефеського, відомого оборон- 
ця Православія на Флорентійському соборі 1439 року. Для 
цих трактатів Адам Зерникав використав той багатий мате- 
ріал, що зібрав в ріжних бібліотеках заходу. Мова трактатів 
була латинська, прекрасно знайома й представникам украТн- 
ського громадянства, бо вона була викладовою в Киіво- 
Могилянській колсгіТ. На жаль, цінна й зразкова праця 
Адама Зерникава, з невідомих причин, свого часу не була 
надрукована, й довго зоставалася в рукопису. Тільки в 
1774-1775 р. р. СамуТл Миславський, Епископ Крутицький 
(а пізніше — 1783-1796 р. р. митрополит Киі’вський) видав Ті 
в Кенігсберзі. Титул книги такий: „Тгасіаіпз ІЬеоІо^ісі 
огіЬосІохі сіе ргосеззіопе йрігііиз Йапсіі а воіо Раіге, еІаЬо- 
гаѣі аисіоге Асіашо Хоегпікаѵ, Ваіигіпі іп Рагѵа Киззіа 
аппо 1682. Рага 1 еі II. Ве^ітопіі, 1774-1775. 3 таким самим

24) Російський переклад Б. Давидовича, т. I, 16.
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титулом заховалися й рукописи трактатов Зерникава. Вида- 
вець тільки розбив Тх на дві частини, або томи, та до пер- 
шоТ частини додав „передмову до прихильного читана" 
й „життя Адама Зерникава, вельми вченого мужа, стисло 
викладене й подане в короткому нарисі, на підставі опо- 
відання, яке колись власною рукою написав Адам . Завдяки 
таким доцільним додаткам, читан знайомиться в коротких 
рисах з життям та діяльністью нашого визначного богосло
ва, тими обставинами, серед яких зьявилися оці трактати й 
з поглядами на них давних украТнських богословів, а голов- 
ним чином — Ѳеофана Прокоповича (ф 1736) та самого ви- 
давця. Останній трактаты Зерникава ставить дуже високо, 
захоплюеться грунтовністью Тх змісту та високо-науковим 
способом Тх викладу25), й все таки, в інтересах об’ективно- 
сти, не відмовляеться вказати на одну недостачу в них, а 
саме ту, що Зерникав не мав можливости користуватися 
ліпшими та виправленними виданнями Св. Отців, бо таких 
точних і добрих видань, як, наприкл., Бенедиктинські в Па
риж!, в часи Зерникава ще не було. „Справді, ми помітили”,— 
пише видавець, — „що автор в багатьох випадках міг би 
звільнити себе від невдячноі роботи, як би йому були при- 
ступні" гарні видання Св. Отців. Думку свою видавець під- 
твержус прикладом з 3-оТ книги Св. Василія Великого проти 
Евномія.26)

25) Див. переклад. Б. Давидовича, т. I, 5-6.
26) іыа., т. і, б.

Завдяки кенігсбергському виданню трактатів Адама 
Зерникава, весь богословський світ Свропи міг знайомитися 
з виданним твором православного богослова XVII ст.

Хоч трактати Адама Зерникава „Бе ргосеввіопе Врігііив 
8апс1і а воіо Раіге“ довший час зоставали недрукованими, 
а про те вони були відомі ки'івським богословам мало не 
від часу Тх написания: Тх знали й використовували. В бібліо- 
теці КиТво-Софійського собора переховуеться рукопис-частина 
курсу богословія, який читав в Киі’вському колегіумі Стефан 
Яворський (ф 1722) 1695-1697 рр. На рукопису, на початку 
його, написано: Нос орив Ніео1о§ісит всгіріит еві аппо Но- 
тіпі 1696, Ііпііит аппо Нотіпі 1697, тепве }и1о 13. Серед 
ріжних трактатів, вміщених в зазначенному рукопису, маемо:
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„Сопігаѵегзіа сопіга Котапоз де ргосеззіопе 8рігііиз 8апсІі“, 
а до того додано виписки з трактатів Адама Зерникава * 27). 
3 цього видно, що Стефан Яворський був ознайомленний 
з твором Зерникава ще тоді, коли був профессором Киів- 
сько-Могилянського колегіума. Вже згадувалося про те, що 
другий знаменитий ки'івський учений Феофан Прокопович 
високо цінив працю Зерникава. Він мав під руками й кори- 
стувався примірниками, писаними самим автором наших зна- 
менитих трактатів. Латинські списки Тх збільшувалися й були 
росповсюджені в немалій кількости серед нашого громадян- 
ства. Акад. М. Петров подас опис кількох примірників, що 
зберігаються до наших часів в киі'вських бібліотеках. Так, 
крім виписок з ціх трактатів в курсі богословія Стефана 
Яворського, маемо два списки початку XVIII ст.—один іп 8°, 
на 652 стор. з написом в кінці — „йепіеп 8еші§ановскій“, 
а другий іп Гоііо, на 732 стор.28). Од половины XVIII ст., 
правдоподібно, від 1749 р., маемо список трактатів Зерни
кава, зроблений 35 студентами Академі’і для киівського ми
трополита Тимоѳея Щербацького. Це рукопис іп 4о, 4-4-651 
картка, складаеться з 82 зшитків. На кожному зшиткові ба- 
чимо підписи тих студентів, що переписували рукопис. Де-які 
імена відкраяно інтролігатором, багато ж збереглося, й серед 
них находимо імя украінського філософа Гр. Сковороди, 
пізднійшого видавця трактатів СамуТла Миславського та ин. 
Що рукопис належав митрополитові Тимофею, видно з на- 
пису на ньому: „Ад пишегшп ІіЬгогит Кііоѵо-СаіЬедгаІіз 
ВіЫіоШесае ізіе ІіЬег арріісаіиз аЬ іііизігіззіто МеігороШа 
Кі]оѵіепзі Гітоійео ЗхегЬаскі"29).

27) Петровъ Н., Описаніе рукописныхъ собраній, находящихся въ
г. Кіавѣ, вып. II, стр. 51, № 149.

28) Петровъ Н., Описаніе рукописныхъ собраній, находящихся въ 
г. Кіевѣ, вып. II, Москва, 1897, стр. 48-49, №№ 137-138.

29) Петровъ Н., Описаніе рукописи, собр., находящихся въ г. Кіе
вѣ, вып. III, Москва, 1904, стр. 208, № 489. — „Труды Кіев. Дух. Дкад.“, 
1902 р., № 12, стр. 590, стаття. Н. Петрова: „Первый (малороссійскій) пе
ріодъ жизни и научно-философскаго развитія Григорія Сковороды”

В церковно археологичному музе! КиУвськоі Духовно! 
Академі’і знаходиться три рукописних примірники трактатів 
Зерникава в латинській мові. Два з них мають вже нераз 
наведений заголовок: „Тгасіаіпз Шео1о§ісі огШодохі..." і т. д.,
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третій-же трохи змінений: „Асіат Хоегпікахѵ XIX ігакіаіиз 
ае ргосевзіопе Зрігііиз Запсіі а воіо Раіге," до того Додано 
відомости „про автора (Зерникава) мало чи не Ф 
Прокоповича". Кінець в третьему примірникові писано тою 
самою рукою, яка переписувала й риторику Феофана Про- 
коповича 1706 р. Перший примірник в аркуш, в 1042 стор., 
без заголовного аркуша та оглаву. Рукопис належав колись 
іеремонахові Парфенію С., а в библіотеку Духову Якадемп 
перейшов від смоленського епископа Димитр,я Устимовича 
(+ 1805 р.). Другий примірник мае 602 стор. формата арку 
ша рукопис XVIII ст. Нарешті третій примірник в 4-ту ча
стину аркуша, в 1058 стор.; до бібліотеки Киівськоі Якаде- 
міі його передав 15 листопада 1783 р. киівськой митрополит 
Гавриіл Кременецький (т 1785) ).

Що трактати Адама Зерникава знаходили со і чита 
серед православного христіанства, про те свідчать переклади 
Тх на грецьку та російську мову. На грецьку мову переклав 
Тх бувший архиепископ Словенський і Херсонськии Евгеніи 
Булгаріс. Коля в 1775 р. з бувших запорожських володінь 
утворено було окрему епархію, то іі було доручено ць у 
ученому грекові, з наданням йому титула *І“ск°па ' 
Та на цій катедрі Евгеній пробув недовго. в л" 
шов „на покой" й осів в Петербурзі в °"е™°'?Гчас 
лаврі, де й жив до само! смерти (2 травня 1806 р.). Час 
свій присвятив тут він науковій праці; меж иншим тут ш 
зробив в 1796 р. переклад на грецьку мову тракгатів „11 
ргосевзіопе Врігііиз Запсіі а ЗОІО Раіге“... Примірник цього 
перекладу, писаний власноручно архиеп. Евгеніей, перехову 
вався в бібліотеці ПетербургськоТ Духовно! Якадемп и мав 
такий титул: „’АЗар.
ІЫбратос іх р-бѵоо той Патрос". В 1797 рощ Росіиська акаде
мія Наук видруковала грецький переклад Евгенія улгаріса,

30) Петровъ, Н. Описаніе рукописей церковно-археологическаго 
музея при Кіевской духовной Якадеміи, Кіевъ, 1874 (вид. І-ше), стр. 
53-54, №№ 122-124.

31) Херсона в 1775 р. ще не іетнувало, а Славянином названо 
бувшу Запорожську Січ на Підпільній, що піеля нед0ВГ°Г° 
називатися селом Покровським. Місцем перебування Нрхиещ Е.вгенія 
тимчасово було призначено Хрестовоздвиженськии монасгирь у По 
таві.
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32)
33) 

вып. III,
34)
35)

в двох томах. До свого перекладу вчений Архиепископ-грек 
додав багато приміток та доповнень32). Серед його додатків 
„НроХоуо?" (передмова) настільки цікава, що и можна зустрі- 
чати^в російських рукописах початку XIX ст. Так, росій- 
ськии переклад тоТ передмови знаходиться в рукописному 
збірникові митрополита Евгенія Болховитинова (ф 1837 р.).33 *) 

Та далеко більше звертали уваги на твір Зерникава 
наші Киівські, а за ними й Московські вчені. Наскільки ві- 
домо, велику вартість за ним визнавав Феофан Прокопович, 
що в часі свого ректорування в КиТвській АкадеміТ (1711- 
1716 рр) користувався ним з власноручного рукопису самого 
Адама Зерникава. Коли Прокопович став епископом псков- 
ським (1718 р.) і близькою до царя Петра людиною, то за- 

КЭВИВ тРактатаіѵ>и Зерникава вищі російські духовні сфери. 
1718 р. Петро наказав митрополитові Іоасафу Кроков- 

ському (1707-1718 рр.) вислати згаданий рукопис до Петер
бурга 34). Арешт митрополита Іоасафа (в ночі з З го на 4-те 
липня 1718 р.) в справі царевича Олексія Петровича помі- 
шав йому, митрополитові, виконати царське роспорядження, 
бо незабаром після того його було повторено на імя адмі- 
ністратора митрополіі Григорія Гошкевича. Про те рукопису 
чомусь- не було вислано35). Та, мабуть, рукопис все таки до 
Петербурга попав: в 1728 р. трактати Зерникава вже було 
перекладено на російську мову. Наказом своТм од 26 листо
пада 1728 р. Св. Синод, що саме тоді перебував у Москві, 
требував вислати з Петербурга переклад „з латинськоТ книги 
Адама Зерникава про походження Св. Духа від Одного 
Отця“; в тому-ж наказі говорилося, що переклад „писанъ 
бѣлорусскимъ письмомъ", містить в собі тринадцять трак
тата Зерникава, а ввесь рукопис мае 51 зшиток. 3 доку- 
ментів синодального архива видно (справа 2 березня 1725р.), 
що рукопис цей прийнято від архимандрита Чудова мона- 
стиря в Москві Феофила Кроликова, якому посилалося для 
закінчення перекладу всіх девятнадцяти трактатів Зерникава 
Очевидно, архимандрит Феофил Кроликов перекладу не за-

Родосскій Ял., Описаніе 432-х рукописей..., ,,№ 146, стр. 174-75.
Петровъ Н„ Описаніе рукописи, собран., находящ. въ г. Кіевѣ 

191, (л. 64-71).
Російський переклад Б. Давидовича, т. I, стр. 7.
Родосскій Я., „Описаніе 432-хъ рукописей"..., 176-177.
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кончив, бо 5 грудня 1728 р. переслано тільки згадані 13 трак- 
татів. Вираз „письмомъ бѣлорусскимъ" ще не дае підстави 
думати, що трактати було перекладено на мову білоруську. 
3 опубликованих вже документів „приказа Малыя Россіи", 
видно, що московські „дьяки" XVII ст. називали білоруським 
письмом папери, що надходили з Укра'іни, власно з Геть- 
манщини.

Це перший відомий нам зразок перекладу трактатів 
Ндама Зерникава „на русскій языкъ". Далі йдуть инші пере- 
клади. Так, в бібліотеці КиівськоТ духовно'! семинаріі збе- 
рігся рукопис в 681 аркуш, що містить в собі украі'нський 
переклад твору Зерникава. Титул рукопису такий: „Трактаты 
православные богословскіе о похожденію Святаго Духа отъ 
Единаго Отца, составленные трудомъ автора Ндама Зерни- 
кавы въ Батуринѣ лѣта Господня 1682. Переводъ съ ла
тинскаго на россійскій языкъ" зроблено 1752 р., „за благо
словеніемъ высокопреподобнѣйшаго господина отца Луки 
Бѣлоусовича, святыя Кіево-Печерскія Лавры намѣстника". 
Переклад цей роблено „чрезъ недостойнаго и всенижай
шаго послушника святыя Печерскія Лавры, Василія Добран- 
скаго февраля отъ 9 дня". В цьому перекладі брав участь і 
„Григорій Малѣновскій". На 24-ій картці рукопису читаемо: 
„Року 1754, мѣсяца февраля дня 21, сію книгу привезено 
мнѣ з богоспасаемаго града Кіева священноіереемъ Ѳеодо
ромъ Бубновскимъ; даровалъ ея пречестны іеромонахъ 
Копенскій котори Богомъ спасается на дальни пещерѣ. 
И даровал ея мнѣ, священноіерею Евстафію Пашутѣ, пре- 
звитеру Лодижанскому"36).

36) Петровъ, Н. Описаніе рукописныхъ собраній, находящихся въ 
г. Кіевѣ, вып. I, Москва, 1892, № 184, стр. 258.

Хоч в титулі й читаемо, що це переклад на „россійскій 
языкъ", справді-ж то не російська мова, а власне укра- 
Тнська, се б то та, якою писали наші ки’івські вчені першоі 
половини XVIII ст.

Князь Гр. Потьомкин, що завжди цікавився релігійними 
та церковними справами, звернув увагу на наші трактати 
Зерникава й, коли був Новоросійським генерал-губернато
ром, доручив перекласти Тх на російську мову. Переклад 
робив колежський секретарь Бистрицький. 3 листа правителя



24 Проф. В. Біднов

Катеринославського намістництва Ів. М. Синельникова, від 
8 грудня 1784 р., видно, що Бистрицький мав ордер Потьом- 
кина „о поспѣшной преложеніи на россійскій языкъ книги 
Ндама Зерникавы", й що той переклад вже був „окончен
ный въ чернѣ"37). Переклад Бистрицького до друку не по
пав, і доля його нам невідома.

37) „Записки Одесскаго Общества Исторіи и Древностей, т. IX, 
Одесса, 1875“, стр. 267-268. „Письма правителя Екатеринославскаго 
намѣстничества Ивана Максимовича Синельникова правителю канце
ляріи для доклада свѣтлѣйш. князю Г. Я. Потемкину-Таврическому14.

38) Петровъ, Н. Опис. рукопис. собр., наход. въ г. Кіевѣ, вып. II, 
Москва, 1897, стр. 49, № 139.

39) ІЬісІ, вып. II, стр. 49, № 140.
40) Передмова до російського перекладу трактатів, т. I, стр. VIII.

В КиТво-Печерській Лэврі зберегалося два рукописи 
перекладу трактатів Зерникава, кінця XVIII ст. Один з них 
мае довгий заголовок: „Книга Ндама Зерникава о исхожде
ніи Святого Духа отъ Одного Отца". 3 заголовку видно, що 
книгу перекладено „съ латинскаго языка на россійскій 
Кіево-Печерской Лавры учеными монахами, подъ непосред
ственнымъ смотреніемъ и исправленіемъ тоя-же Лавры со
борнаго старца, Ближнихъ Пещеръ блюстителя, іеромонаха 
Іеронима Концевича". Рукопис іп іоііо, в 609 аркушів. 
В рукопису знаходимо й відозву про твір Зерникава, яку 
згаданий вище архиеп. Евгеній Булгаріс подавав цариці 
Катерині в квітні 1795 року38). Другий рукопис іп іоііо, на 
761 аркушах, міетить в собі переклад трактатів, тільки без 
відозви архисп. Евгенія39). Це, мабуть, той самий переклад 
киівських монахів кінця XVIII ст., який невигідно характе- 
різуе Б. С. Давидович тому, що він занадто „буквальний", а 
його російську мову „читати далеко труднійше, ніж латин- 
ський оригинал* 40).

Нема підстав твердити, що наведенними прикладами 
обмежуються спроби перекладів трактатів Зерникава на ро
сійську мову. Инші спроби зостаються поки-що невідомими 
в відповідній літературі. Останній, найближчий до нашого 
часу, переклад ,Це ргосеззіопе Йрігііиз 8апсіі а аоіо Раіте“ 
зроблено бувшим преподавателем ВолинськоТ Духовно) Се
минары Боголюбом Степановичем Давидовичем (ф 1915 р.). 
Боголюб Давидович, що по документам називався Феофи-
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лом, а звичайно, як свідчать його бувші учні41), називав 
себе Боголюбом, —походив з Волині, був сином священника; 
середню освіту добув у Волинській семинаріі, а з «филосо
фичного класу поступив на історично філологичний факуль
тет Петербурського Університету. По закінченню Універси- 
тету де-який час служив у Міністерстві юстиціі, а в 1880 р. 
вступив на службу в Кременецьку духовну школу; з 1881 р. 
до само! смерти викладав у Волинській семинаріі (свіцьку) 
історію та французську мову42). Як заявляв сам Бог. Дави* 
дович, думку про переклад трактатів Зерникава подав во* 
линський архиепископ Модест Стрільбицький (1889-1902), бо 
вважав твір Зерникава потребним для православного духо
венства. Той же самий архиепископ підтримував переклад
чика в його роботі43). Спочатку було перекладено першу 
частину трактатів. Завдяки матеріальній допомозі Почаів- 
ськоТ Лаври, цю частину було надруковано в лаврській дру- 
карні в 1902 р. під таким заголовком: „Церковно-богослов
скія изслѣдованія объ исхожденіи Святаго Духа отъ Одного 
только Отца, Ндама Зерникава". Переводъ съ латинскаго 
подъ редакціею Б- Давидовича. Томъ 1, Почаевъ, 1902, 
стр. Х1+604+11, іп 8о. В першому томі вміщено складені 
видавцем латинського тексту (в 1774 р.) передмову й „життя“ 
Лдама Зерникава та перших сім трактатів. Переклад т. 1 
зроблено Б. Давидовичем при участи преподавателів Волин- 
ськоі семинаріі Г. Я. Крижановського та С. П. Новоселець- 
кого, але більша частина праці лягла на Б. Давидовича, 
якому належить загальна редакція перекладу та примітки 
до нього44). Він же написав і вступну статтю до перекладу 
(стр. І-ХІ), де подае короткі відомюсти про Ндама Зерникава, 
його трактати й вияснюе значіння Тх та мотиви й обставини 
перекладу. Переклад ѴИ1-Х1Х трактатів дае зміст другому 
томові, що вийшов 1906 р. в Житомирі, під тим самим за-

41) Покликуюся на протопресвитера Тер. Теодоровича, протоіерея 
Дав. Бичковського та 6в. Юр. Саковича, що зараз перебувають в 
Варшаві.

42) Теодоровичъ, Н. „Волынская Духовная Семинарія..., Почаевъ, 
1901“, стр. 714 і 887.

43) Рос. переклад Б. Давидовича, т. I, стр. ѴТ1І. Порівн. „Холмско 
Варшавскій Епархіальный Вѣстникъ", 1903 р„ № 6, стр. 74.

44) ІЬісІ, т. 1, стр. XI.
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головном (ІП+І-621+І-ХѴІІ-НІ стор.). Над ним працював 
сам Б. Давидович, а до перекладу додав коротеньку перед- 
мову (І-ІІІ стр.) та покажчик імен особових (1-ХѴІІ стор.). 
Другий том присвячено волинському спископові Ннтонію 
Храповицькому, а це дае підставу думати, що останній до- 
поміг матеріальній стороні видання другого тома. При не- 
можливости достати кенігсбергське видання трактатів Ндама 
Зерникава, російський переклад Тх Б. С. Давидовича робить 
доступним для читачів цей визначний памьятник православ- 
ноТ богословськоТ думки кінця XVII ст.
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