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ТАУФІК КЕЗМА І ЙОГО ПЕРЕКЛАД 
“ОПИСУ ПОДОРОЖІ МАКАРІЯ АНТІОХІЙСЬКОГО...”

У бібліотеці НАН України ім. В. І. Вернадського у фонді Т. Г. Кезми збері
гається відбиток статті академіка І. Ю. Крачковського про подорож патрі
арха Макарія в Україну і Росію. Своєму київському колезі, перекладачеві 

арабського тексту “Подорожі...” Т. Г. Кезмі (1882-1958) академік Крачковський 
присвятив теплі слова: “Дорогому Тауфику Гавриловичу, много потрудившемуся 
над книгой своего земляка” [Крачковский, /]. Це висока і цілком заслужена 
оцінка діяльності видатного українського арабіста. Адже- він — перший в Україні 
перекладач відомого арабського рукопису архідиякона Павла Алеппського (Булос 
ібн аз-Заїм ал-Халебі, нар. бл. 1627 р.), сина антіохійського патріарха Макарія 
III, що двічі разом із батьком відвідав Росію і двічі (під час першої подорожі) — 
Україну. Вперше в 1654—1656 рр. за гетьмана Богдана Хмельницького й царя 
Олексія Михайловича сирійські гості побували в Києві та Москві, а вдруге гості 
відвідали Московію через Грузію і Поволжя у 1666—1668 чи 1664—1669 рр. 
Макаріус ібн аз-Заїм ал-Халебі ал-Антакі походив з північної Сирії з бідної 
церковної сім’ї. 1635 року його обрано митрополитом у Алеппо, а 12 грудня 1647 
року — антіохійським патріархом з резиденцією в Дамаску. Патріарх і його син 
багато подорожували, обидва вели записи своїх мандрівок. Але найбільш відомі 
записи стосуються першої подорожі сирійських церковних діячів до Туреччини, 
Молдавії, Волощини, України й Московії. До речі, на сьогодні з тексту оригіналу 
в Україні здійснено лише два переклади “Подорожі Макарія...” — по одному ук
раїнською й російською мовами. Перший переклад російською мовою, як згаду
валося, належить Т. Г. Кезмі (на жаль, це переклад лише кількох розділів книги 
Павла Алеппського). Другий переклад розділів, присвячених Україні, здійснив 
нещодавно львівський дослідник Ярема Полотнюк [Ібн аз-Заїм].

У Макарія були попередники в його подорожі на північ серед земляків — си
рійських арабів. За часів царя Федора Івановича до Росії через Малу Азію, Мол
давію, Волощину й Україну проїздив антіохійський патріарх Іоаким Доу (1582— 
1592). У Москві він пробув два місяці (17.VI — 11.VIII 1586 р.). Запис його ман
дрівки до нас не дійшов, проте відомо, що патріарх Іоаким довго пробув у Льво
ві, де 1 січня 1586 р. видав грамоту львівській пастві арабською мовою. У Києві в 
митрополичих палатах Макарій і Павло бачили портрет Іоакима з грецьким на
писом. Як вважали І. Ю. Крачковський та Т. Г. Кезма, Павло чітко не уявляв, 
коли відбулася ця подорож. У своїх записах він нотує, що це було “95 років тому, 
за царя Івана”, а в іншому місці, що “з того часу минуло 72 роки”. Невірно й те, 
що, як пише Павло, “більше ніхто (в Україну й Росію) не приїздив” [Крачков
ский 1949, 187\.

Патріарх Євфимій (1635—1648) послав до Росії за царя Михайла Федоровича 
митрополита Аккара (Сирія) Ієремію (родом з Алеппо). Він помер у Путивлі, де 
в монастирі Богоматері поблизу цього міста його могилу відвідали Макарій та 
Павло.

1652 року через Сирію проїжджав майбутній келар Троїце-Сергієвої лаври 
Арсеній Суханов, посланий Москвою для “рписання св. місць і грецьких церков
них чинів” [Крачковский 1949, 188[. На зворотному шляху до Росії через Грузію 
він на один день (6 травня 1652 р.) заїжджав до Дамаска, де зустрівся з патрі
архом Макарієм. Потім відвідав Алеппо і, очевидно, саме тоді запросив Макарія 
до Москви. Міг Суханов зустрітися з Макарієм і у Волощині, а пізніше приймав
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патріарха в Троїце-Сергієвій лаврі. До Москви Суханов повернувся лише в черв
ні 1653 р., а Макарій вхе через два місяці після зустрічі з ним у Алеппо розпочав 
свою подорож на північ, що розтяглася на сім років (з 9 липня 1652 до 1659 рр.).

Маршрут першої подорожі Макарія добре відомий завдяки записам Павла 
Алеппського. Друга його подорож (1664? —1669) майже невідома, оскільки 1669 
року Павло на шляху додому помер у Грузії. Будь-яких його записів досі не 
знайдено.

* * *
Сьогодні нас найбільше цікавлять повідомлення Павла Алеппського про 

Україну XVII ст., оскільки це — єдиний арабський опис нашої історії тих часів.
У Молдавії і Волощині мандрівники перебували з січня 1653 р. до 10 червня 

1654 р. Тут вони мали змогу познайомитися з сином Богдана Хмельницького Ти- 
мошем, який невдовзі загинув в одній із битв. 10 червня 1654 р. Макарій і Павло 
переправилися через Дністер у Рашкові й ступили в Україну. В Богуславі (22 
червня) зустрілися з гетьманом Б. Хмельницьким, якого вони звуть “гетьман 
Хміль”, і 26 червня 1654 р. виїхали до Києва, де зустрілися з митрополитом 
Сильвестром Косовим. У Києві гості перебували лише два тижні (до 10 липня) і 
вже 20 липня 1654 р. вони були в Путивлі — єдиному на той час пункті, через 
який дозволялось зі Сходу прибувати до Московської держави [Крачковский 
1949, 188[.

28 травня 1656 р. Макарій і Павло виїхали з Москви додому. 12 червня вони 
були на кордоні України в Путивлі, а 28 червня — у Києві. Тут гості знову прове
ли два тижні й продовжили за новим маршрутом шлях по Україні. 27 липня 1656 р. у 
Чигирині вони вдруге зустрілися з Б. Хмельницьким, а 15 серпня, знову біля 
Рашкова, переправилися в Молдавію. Таким чином, сирійський патріарх і його 
син пробули в Україні близько чотирьох місяців.

Саме тому великий інтерес для нас становлять описи1 Павлом Алеппськи' 
його зустрічей з генеральною полковою старшиною українського козацтва та 
стану церковних, військових і громадських справ в Україні.

Сирійські гості відзначали, зокрема, високий рівень освіченості в Україні, ми
ролюбність і гостинність її жителів. Про запорозьких козаків Павло Алеппський 
писав: “Козаки стійкі й завзяті на війні: вони ніколи не відступають і не тікають 
[з поля бою]. Вони мають великий хист у влаштуванні табору чи таборів, якого 
вони навчились за останні два роки в ляхів, перебуваючи спільно з ними... Проте 
вони дуже мучаться і бідують і в походах задовольняються малим: крім черствого 
чорного хліба і води, вони нічого не знають. Немає у них ні наметів, ні гарного 
одягу, ні чогось подібного, і в той же час вони дуже стійкі та завзяті” [Ібн аз- 
Заїм, 1Щ .

І ось як описав Б. Хмельницького наш сирійський мандрівник: “Щодо геть
мана Хмеля, то він стояв зі своїми полками за цим містом [Богуславом], а тому 
вони послали йому звістку [про приїзд патріарха], і в середу рано-вранці прий
шла звістка, що він сам їде привітати нашого владику патріарха... Цей Хміль є 
старим чоловіком, але він дуже щасливий благословенням Бога, а тому він є 
проводирем, що уважно вислуховує людей, не перебираючи ними, [і] всіма спра
вами займається сам [особисто], він є помірний в їжі та питві, невибагливий до 
одягу... Як нам повідомили, у європейських країнах вже склали вірші та хвалебні 
оди на честь його походів, воєн за віру та завоювань” [Ібн аз-Заїм, 120—12І\.

Цікавий опис Києва подає Павло Алеппський в тому самому творі: “Знай же, 
що на цьому місці було старовинне місто Київ, і досі [тут] видно його ворота, 
сліди земляних валів та ровів. Ще й досі залишилися в ньому величезні ворота з
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кам’яною вежею, які називають Золотими воротами, тому що вони [колись] були 
покриті золотом. Аж потім їх спалили татари — коли несподівано напали на 
місто й запалили його. Місто було дуже велике й гарне. Печерський монастир [і 
тоді] був поза його мурами, а ця церква Святої Софії разом з монастирем Свято
го Михайла, що навпроти неї, купол якої й досі прикритий золотом, стояла по
середині міста. Навколо них було багато величезних церков, тому що воно [місто 
Київ] у давнину було столицею царства цих країв, як вони самі повідомили нас 
[про це]” [Ібн аз-Заїм, /22].

Макарія і Павла як людей освічених цікавив стан науки в Україні. Ось що 
Павло писав про це: “Та ніщо нас так не здивувало, як врода маленьких хлопча
ків і їхній спів від усього серця разом із дорослими. [Почавши] з цього міста та 
по всій землі русів, тобто козаків, ми помітили у них гарний звичай, який привів 
нас у подив, а саме: усі вони, крім небагатьох, уміють читати і знають порядок 
молитов та [церковні] співи, навіть більшість їхніх жінок та дочок. При цьому 
священики навчають навіть дітей-сиріт і не залишають їх тинятися [вулицями] 
без знань, тому що сиріт і вдів у цьому краї не злічити, бо як ми помітили самі, з 
часу появи гетьмана Хмеля і досі [цей край] є у жахливих війнах” [Ібн аз-Заїм, 11Я\.

Очевидно, ці спогади Павла Алеппського — один з найцінніших творів про 
Україну XVII століття.

З текстів, перекладених Т. Г. Кезмою, слід виділити переклад описів 
Павлом Алеппським храму Святої Софії у Києві; на жаль, це єдині фрагменти 
перекладів Т. Г. Кезми, які мені вдалося знайти в київських архівах.

“Церковь Святой Софии построена по плану подлинной знаменитой Святой 
Софии; такие же, как у той арки, окружность и крыша. Ум человеческий не в 
силах обнять ее по причине разнообразия цветов ее мрамора и их сочетаний, 
симметричного расположения частей ее строений, большого числа и высоты ее 
колонн, возвышенности ее куполов, ее обширности, многочисленности ее 
портиков и притворов” [Кезма, /] \

Як ми побачимо далі, від пильного ока патріарха Макарія і його сина Павла 
не приховалася боротьба між православними і уніатами в Україні за церкву 
Св. Софії: “Здание ее четырехугольное и все сводчатое, из камня, кирпича и из
вести... С западной стороны она наполовину в развалинах. Рассказывали, что по
жары в древнее время ее разрушили и сожгли, и она оставалась в разрушении 
около ста лет. Была убежищем для скота и вьючных животных. Потом она была 
отстроена, но ее разрушили униаты, т. е. русские последователи папы: они выло
мали все плиты ее пола и мозаику и поместили в своих церквях. Пам рассказы
вали, что вся церковь со всеми своими притворами и галереями сверху и снизу 
была укреплена мозаикой. Говорят, в ней было семьдесят алтарей сверху и снизу. 
Когда ее разрушили упомянутые ляхи, она оставалась в развалинах семьдесят 
лет, пока не появился вечной памяти Петр по прозванию Могила, брат Моисея, 
господаря Молдавии. Сделавшись митрополитом стран русских, он постарался, 
по силе возможности, реставрировать ее и привести в ее теперешний вид. Бог да 
помилует его” [Кезма, 2[.

Про вівтар храму Св. Софії Павло Алеппський писав: “Величественный ал
тарь подобен прославленному алтарю [Константинопольской] Святой Софии по 
своей длине, обширности, ширине, по подбору цветов мозаики на его стенах и 
на полу. В нем от верху абсиды до низу по всей ее длине, в высшей степени пре
красное изображение Владычицы во весь рост с платком у пояса, с раскрытыми 
дланями, подняв руки. Она сделана из разноцветной, блестящей мозаики с позо
лотой. В подлинном храме Св. Софии мы видели Господа Христа, стоящего во 
весь рост и благославляющего, изображенного с великим совершенством и кра
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сотой. Здесь хе  над Непорочною Девою изображен стол Тайной вечери, окру
женный ангелами” [Кезма, 3\.

Очевидно, навіть у напівзруйнованому вигляді собор Св. Софії у Києві справ
ляв незабутнє враження, якщо сирійсь» гості постійно порівнювали його з Кон
стантинопольським храмом Св. Софії.

Наприкінці розділу про Св. Софію у Києві Павло Алеппський натякає на те, 
що йому довелося багато попрацювати “у землі козаків”. Сама згадка про землю 
козаків окремо від Речі Посполитої і Росії засвідчує, що цю землю вже тоді бага
то хто усвідомлював як самостійну політичну одиницю: “Вот что мы собрали и 
изложили — над чем я прилежно потрудился, бодрствуя по ночам с усилиями и 
беспокойством — касательное описание строения Св. Софии, которая находится 
в земле казаков и не имеет себе подобной, кроме соименной” [Кезма, 7\.

* * *
Слід сказати декілька слів про арабські тексти рукопису Павла Алеппського. 

На сьогодні таких списків відомо чотири. Перший список зберігається у Британ
ському музеї і складається з чотирьох зошитів загальним обсягом 379 аркушів. Як 
вважав академік І. Ю. Крачковський, тільки лондонський рукопис “дає найбільш 
повну редакцію твору” [Полотнюк 1990, І2Щ. Цей список датовано 1765 роком.

Паризький рукопис із Національної бібліотеки, описаний Г. Деренбургом, та
кож добре відомий. Він писаний двома почерками, і деякі вчені (зокрема, румун
ський арабіст В. Раду) вважають першу частину цього тексту автографом самого 
Павла Алеппського.

Т. Г. Кезма користувався третім списком праці Булоса ібн аз-Заіма, вивезе
ним А. Ю. Кримським під час його подорожі до Лівану, Палестини, Сирії і Ту
реччини у 1896—1898 рр. [це скорочена редакція]. Ще один список зберігається у 
відділі рукописів Петербурзького відділення Інституту сходознавства АН Росії і є 
також скороченою редакцією твору. Текст списку чіткий. Очевидно, його пере
писали послідовники Павла Алеппського. Петербузький рукопис датовано 1700 
роком.

Історична заслуга Т. Г. Кезми полягає у тому, що він перший в Україні і дру
гий в Росії переклав з арабського оригіналу цей цінний текст. Першим російсь
кою мовою текст “Подорожі” за петербузьким списком переклав на початку 
XX сг. професор московського університету Г. А  Муркос. Як вважали І. Ю. Крач
ковський і сам Т. Г. Кезма, переклад Муркоса хибував на деякі неточності, зо
крема щодо українських реалій. Другі відвідини Макарія і Павла (їхня дорога до
дому через Україну) у Муркоса практично не перекладені і їхній опис замінено 
кількома реченнями [Полотнюк 1990, 128[.

Певну роль у популяризації “Подорожі” на Західній Україні відіграв українсь
кий переклад цього твору українським географом В. П. Огоновським (1896— 
1970). Проте слабкою стороною публікації було те, що переклад здійснено не з 
оригіналу, а з російського перекладу Г. А. Муркоса, зробленого, як зазначалося 
вище, за рукописом скороченої редакції твору Павла Алеппського.

Отож, Т. Г. Кезма був першим в Україні, хто з оригіналу переклав твір Павла 
Алеппського, хоч і російською мовою.

Принагідно зауважимо, .щ о, на жаль, цей переклад так і не опубліковано в 
Україні. Він зберігається у ЦНБ ім. В. І. Вернадського. Проте ознайомитися з 
ним практично неможливо: у списках фондів Т. Г. Кезми і А. Ю. Кримського 
цей твір не значиться — він схований десь у запасниках. Мені вдалося ознайоми
тися лише з частиною цього перекладу у Центральному музеї-архіві літератури та 
мистецтва України в Києві. Проте цього, звичайно ж, замало. З сумом доводить



С ергій  Г уцало 87

ся констатувати, що й автор першого з мови оригіналу перекладу “Подорожі” 
українською мовою Я. Полотнкж, судячи з усього, з перекладом Т. Г. Кезми не 
знайомий, бо не пише про цей текст у журналі “Дзвін” за вересень 1990 р., де 
опубліковано перекладені ним уривки з “Подорожі”. Навіть ім’я Т. Г. Кезми не 
згадується у львівському часописі.

Треба нарешті утвердити ім’я Т. Г. Кезми як автора першого в Україні пере
кладу твору Павла Алеппського, опублікувавши й сам переклад, зробити Його 
доступним для дослідників, якщо це взагалі сьогодні можливо. 1

1 Текст свого перекладу Т. Г. Кезма звіряв з перекладом арабсько-російського дослідника Г. Муркоса: 
“Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сы
ном архидиаконом Павлом Алеппским". Рукопись Московского Главного Архива МИД. Выпуск 11 
(От Днестра до Москвы). М., Университетская типография. 1897, с. 67—72.
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