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ТАУФІК КЕЗМА І ЙОГО ПЕРЕКЛАД ОПИСУ ПОДОРОЖІ
ПАТРІАРХА МАКАРІЯ АНТІОХІЙСЬКОГО...

У бібліотеці НАН України ім. В. І. Вернадського у фонді професора
Тауфіка Гавриловича Кезми (1882, Дамаск - 1958, Київ) зберігається
екземпляр статті видатного академіка-арабіста І. Ю. Крачковського (1883
1951) про подорож патріарха антіохійського Макарія III в Україну і в Росію.
Своєму київському колезі, автору перекладу арабського тексту Подорожі...
Т. Г. Кезмі академік І. Ю. Крачковський присвятив теплі слова: Дорогому
Тауфику Гавриловичу, много потрудившемуся над книгой своего земляка1.
Ця висока оцінка діяльності видатного українського арабіста цілком ним
заслужена. Адже він - автор першого в Україні перекладу історично
важливого арабського рукопису архідиякона Павла Халебського (Булос
ібн аз-Заим аль-Халебі (нар. близько 1627 р.), сина антіохійського патріарха
Макарія III, який двічі разом із батьком відвідав Росію і двічі (під час першої
мандрівки) - Україну. Перший раз у 1654-1656 рр. за часів гетьмана Богдана
Хмельницького і царя Олексія Михайловича сирійські гості побували у
Києві та Москві і вдруге гості відвідали Московію через Грузію і Поволжя
у 1665-1668 рр. чи 1664-1669 рр. (точні дати цього візиту не встановлено).

Відомий релігійний діяч Макарійус ібн аз-Заим аль-Халебі аль-Антакі
(Макарій III) походив з північної Сирії з бідної церковної сім ї. У 1635 р.
його було обрано митрополитом у Халебі (Алеппо), а 12 грудня 1647 р.
він став антіохійським патріархом з резиденцією у Дамаску.

Прикро, що широкий український загал мало знає про те, що Антіо-
хійська православна церква була заснована ще у 37 р. Св. апостолами Петром
і Павлом та належить до шести перших і досі найвпливовіших православних
церков, які вважають колискою християнства. Згідно Нового Заповіту, після
проповідей Павла і Варнави в Антіохії з колишніх язичників утворилася
община віруючих, які прийняли християнство і вперше назвалися
християнами (Дії Апостолів 11:26). Халкідонський собор 451 р. поставив
Антіохійську церкву на третє місце в ієрархії церков (після
Константинопольської і Александрійської). Місцеперебуванням глави цієї церкви
тривалий час було місто Антіохія (нині Антакія або Хатай в Туреччині).
Переважна більшість з 18 єпархій церкви нині знаходяться в Сирії, а також
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на території Лівану та Іраку. Резиденція антіохійського патріарха декілька
разів змінювала своє місцезнаходження. Так у роки середньовіччя, крім
Антіохії, у ХІП ст. її переносили в монастир Дейр аз-Заафран поблизу міста
Мардін (Туреччина), в XVII ст. резиденція знаходилася у Дамаску і з 1959 р.
вона знову знаходиться в Дамаску2.

* $ *

Незважаючи на постійну завантаженість складними церковними
справами, Патріарх Макарій III і його син Павло багато подорожували.
Обидва вели записи під час своїх мандрівок. Але найбільш відомі записи
стосуються першої подорожі сирійських церковних діячів до Туреччини,
Волощини, Молдови, України і Московії. На сьогоднішній день з тексту
оригіналу в Україні в повній мірі професійно виконано лише один можливо
повний переклад Подорожі патріарха Макарія...  - на російську мову.
Він, як вже зазначалося, належить Т. Г. Кезмі (на жаль, це переклад лише
декількох розділів книги Павла Халебського).

Варто відзначити, що переклад розділів, присвячених Україні,
нещодавно видано українською мовою у Києві під егідою Подільського
об єднання Благо України  (1995 р.). Згаданий текст упорядковано і
прокоментовано подільським дослідником Миколою Рябим, який
використав переклад з російської Миколи Сливинського, виданий у 1988 р.
видавництвом Молодь  у серії Пригоди. Подорожі. Фантастика 3.

У роки перебудови  до текстів Павла Халебського звернулися у
Львові (1990 р.)4.

Торкаючись безпосередньо питань подорожі патріарха Макарія,
відзначимо, що у нього були попередники серед земляків. Так за часів царя
Федора Іоановича до Росії через Малу Азію, Волощину, Молдову і Україну
приїздив антіохійський патріарх Іоакім Доу  (1582-1592), який став одним
з перших східних патріархів, які відвідали РПЦ. У Москві Іоакім Доу  пробув
два місяці (з 17 червня по 11 серпня 1586 р.). Запис його мандрівки до
нас не дійшов. Проте відомо, що патріарх Іоакім довго пробув у Львові,
де 1 січня 1586 р. видав грамоту львівській пастві арабською мовою. У
Києві, в митрополичих палатах, Макарій і Павло бачили портрет Іоакіма
з грецьким написом. Але, як вважали І. Ю. Крачковський і Т. Г. Кезма, Павло
не мав чіткого уявлення про те, коли відбулася ця подорож. Так 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 і те, що як пише Павло,
більше ніхто (до України і Росії) не приїздив 5.
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Додамо також, що патріархом Євфимієм (1635-1648 рр.) було
направлено до Росії за часів царя Михайла Федоровича митрополита Аккара
(Сирія) Ієремію (родом з Халеба). Він помер у Путивлі, де в монастирі
Богородиці, поблизу Путивля, його могилу відвідали Макарій та Павло.

Певну роль в підготовці мандрівки Макарія III на північ відіграв
майбутній келар Троїце-Сергієвої Лаври Арсеній Суханов (якого багато
хто вважає своєрідним неоднозначним церковним дипломатом), посланий
Москвою для описания св. мест и греческих церковных чинов  [3]. У
1652 р. він побував у Сирії. На зворотному шляху до Росії А. Суханов на
один день (6 травня 1652 р.) заїздив до Дамаска, де зустрічався з патріархом
Макарієм. Потім він відвідав Халеб і, очевидно, під час своєї подорожі
запросив Макарія до Москви. Міг А.Суханов зустрітися з Макарієм пізніше
у Волощині, а врешті решт він прийняв патріарха у Троїце-Сергієвій Лаврі.
До Росії А.Суханов повернувся через Грузію лише у червні 1653 р., а Макарій
вже через два місяці після зустрічі з ним з Халеба розпочав свою мандрівку
на північ, що розтяглася на 7 років (з 9 липня 1652 р. по 1659 р.)".

Маршрут першої подорожі Макарія добре відомий завдяки записам
Павла Халебського. Друга подорож (1664?-1669) майже невідома тому що
1669 р. Павло на зворотному шляху помер у Грузії. Він вів записи, проте
досі їх не знайдено.

Відзначимо, що зі своєї сторони глави РПЦ відвідували Антіохійську

церкву лише у XX столітті, а саме в 1945, 1960, 1972 і 1991 рр. З 1948 р.

в Москві існує Антіохійське подвір я7.
Сьогодні ж нас найбільше цікавлять повідомлення Павла Халебського

про Україну середини XVII ст. Це - єдине арабське джерело інформації

про нашу історію тих часів. Утримуючись від викладу існуючих варіантів

перекладу фрагментів Подорожі. .  Павла Халебського (з ними можна

ознайомитися і вони вказані в списку літератури), звернемося до деяких

важливих історичних фактів відвідання патріархом Макарієм III України,
а також Росії.

У Волощині і Молдові мандрівники знаходилися з січня 1653 р. по

10 червня 1654 р. Тут вони мали змогу зустрітися з сином Богдана

Хмельницького Тимошем. 10 червня 1654 р. Макарій і Павло переправились

через Дністер у Рашкові і ступили в Україну.

У Богуславі (22 червня 1654 р.) їх прийняв гетьман Богдан

Хмельницький, якого вони зовуть гетьман Хміль , і 26 червня гості 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
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у місті Путивлі - єдиному на той час пункті, через який дозволялося зі Сходу
прибувати до Московської держави8. (Додамо, що був і другий маршрут зі
Сходу - через Грузію, але про нього саме в ті часи мало відомо. Втім, згодом
лише в Тифлісі і Києві було створено подвір я одного з найдавніших грецьких
православних монастирів - монастиря Святої Катерини, розташованого біля
підніжжя гори Сінай. Ці подвір я сприяли мандрівникам, прочанам та
церковним діячам у відвіданні святих біблійних місць Сінаю та Палестини).

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, де гості знову
провели два тижні і далі продовжили за новим маршрутом свій шлях по
Україні. 27 липня у Чигирині вони вдруге зустрілися з Богданом
Хмельницьким, а 15 серпня 1656 р. переправились у Молдову знову ж таки біля
Рашкова9.

Очевидно, що спогади Павла Халебського - один з найцінніших творів
про Україну часів середньовіччя. Особливий інтерес викликають описи
зустрічей сирійських гостей з керівництвом українського козацтва та
змалювання стану церковних, військових та громадських справ у тодішній
Україні.

З текстів, особисто перекладених професором Т. Г. Кезмою, слід
виділити переклад описів храму Святої Софії у Києві. На жаль, лише
ці фрагменти перекладів Т. Г. Кезми вдалося знайти мені у київських архівах.
Наведемо найцікавіші з цих фрагментів:

Церковь Святой Софии построена по плану подлинной знаменитой
Святой Софии: такие же, как в 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 строения, большого
числа и высоты ее колонн, возвышенности ее куполов, ее обширности,
многочисленности ее портиков и притворов ".

Як ми побачимо далі, від пильного ока патріарха Макарія і його сина
Павла не могла приховатися боротьба між православними й уніатами в Україні
за Софіївський собор: Здание ее четырехугольное и все сводчатое, из камня
и извести... С западной стороны она наполовину в развалинах. Рассказывали,
что пожары в давнее время ее разрушили и сожгли и она оставалась в

разрушении около ста лег, убежищем для скота и вьючных животных. Потом
она была отстроена, но ее разрушили униаты, т.е. русские последователи
папы: они выломали все плиты ее пола и мозаику и поместили в своих

церквях. Нам рассказывали, что вся церковь со всеми своими притворами
и галереями вверху и внизу была укреплена мозаикой. Говорят, в ней было
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семьдесят алтарей вверху и внизу. Когда ее разрушили упомянутые ляхи,
она оставалась в развалинах семьдесят лет, пока не появился вечной памяти
Петр по прозванию Могила, брат господаря Молдавии. Сделавшись
митрополитом стран русских, он постарался, по силе возможности,

реставрировать ее и привести в еетеперешний вид. Бог да помилует его .

Про вівтар Софійського собору Павло Халебський писав:
Величественный алтарь подобен прославленному алтарю Святой Софии по своей

длине, обширности, ширине, по подбору цветов мозаики на его стенах и
на полу. В нем от верху абиды до низу по всей ее длине, в высшей степени
прекрасное изображение Владычицы во весь рост с платком у пояса, с
раскрытыми дланями, подняв руки. Она сделана из разноцветной, блестящей мозаики
с позолотой. В подлинном храме Святой Софии мы видели Господа Христа,
стоящего во весь рост и благословляющего, изображенного с великим
совершенством и красотой. Здесь же над Непорочной Девой изображен стол
Тайной вечери, окруженной ангелами 12. Очевидно, що навіть у
напівзруйнованому стані Собор св. Софії у Києві справляв незабутнє
враження, якщо сирійські гості постійно порівнювали його з
Константинопольським храмом св. Софії.

У кінці свого розділу про Софіївський собор у Києві Павло Халебський
натякає на те, що йому довелося багато попрацювати у землі козаків 13.
Саме неодноразова згадка в тексті про землю козаків окремо від Речі
Посполитої та Росії говорила про те, що цю землю тоді, як і дещо раніше (наприклад
в спогадах арабського мандрівника XIV століття Абу Аль-Фіда14) багато
хто усвідомлював як самостійну, як мінімум, територіальну одиницю
(незважаючи на те, що в тексті Павла Халебського також говориться і
пояснюються причини підпорядкування землі козаків Москві). Вот, что
мы собрали и изложили - над чем я прилежно потрудился, бодрствуя по
ночам с усилиями и беспокойством - касательно описания строения Св.
Софии, которая находится в земле казаков и не имеет себе подобной, кроме
соименной 15, - писав син патріарха Макарія HI.

Треба сказати декілька слів про арабські тексти оригіналів рукопису
Павла Халебського. Вже широко відомо, що на сьогодні таких списків є
чотири. Перший список зберігається у Британському музеї і складається
з чотирьох зошитів загальним обсягом 400 аркушів. Даний список
датовано 1765 роком.

Паризький рукопис із Національної бібліотеки також добре
відомий. Він написаний двома почерками, і можливо, перша частина цього
тексту є автографом самого Павла Халебського.
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Т. Г. Кезма користувався третім списком праці Булосаібн аз-Заима,
що був вивезений академіком А. Ю. Кримським (1871-1942) під час
його подорожі до Лівану, Сирії і Туреччини у 1896-1898 рр.

ЕЦе один список зберігеється у відділі рукописів Петербурзького
відділення Інституту сходознавства Російської АН і є скороченою редакцією
твору. Петербурзький літопис датований 1700 роком. З того факту, що
текст списку чіткий, можна зробити припущення, що згаданий документ
був переписаний послідовниками Павла Халебського.

Історична заслуга професора Т. Г. Кезми полягає в тому, що він
першим в Україні і другим, якщо брати до уваги територію колишньої
Російської імперії, переклав з арабського оригіналу даний цінний текст.
Першим на російську мову текст Подорожі...  за петербурзьким списком
переклав на початку XX ст. професор Московського університету Г. А. Мур-
кос. Переклад дав змогу більшому числу дослідників ознайомитися з твором
Павла Халебського. Але, як вважали І. Ю. Крачковський і сам Т. Г. Кезма,
переклад Г. А. Муркоса страждав рядом неточностей. Зокрема це стосується
українських реалій. Другий же візит Макарія і Павла (їх дорога додому
через Україну) у Г. А. Муркоса практично не перекладений.

Певну роль у популяризації Подорожі...  на Західній Україні відіграв
український переклад цього твору прогресивним вченим, українським
істориком В. П. Огоновським (1896-1970). Проте слабкою стороною
публікації львівського історика було те, що переклад здійснений не з оригіналу,
а з російського перекладу Г. А. Муркоса, зробленого у свою чергу, як
зазначалося вище, за рукописом скороченої редакції твору Павла
Халебського. На дані обставини звернув увагу у 1990 р. львівський дослідник
Я. Полотнюк16.

Як вже відзначалося, Т. Г. Кезма був першим, хто з тексту оригіналу
переклав твір Павла Халебського в Україні, хоча й російською мовою. Тут
доречно підкреслити, що, на жаль, переклад Т. Г. Кезми не опубліковано.
Переклад зберігається у ЦНБім. В. І. Вернадського у Києві. Проте
ознайомитися з ним сьогодні практично неможливо: у списках фондів Т. Г. Кезми
і А. Ю. Кримського цей твір не значиться. Він схований десь у запасниках.
Мені вдалося ознайомитися лише з частиною перекладу в Центральному
музеї-архіві літератури і мистецтва України в м. Києві. Проте цього,
звичайно, замало.

Загалом треба подолати несправедливість щодо ролі професора
Т. Г. Кезми як арабіста-сходознавця, який мешкав в Україні, став
українським арабістом, викладав, зокрема, і в Київському державному університеті.
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Треба утвердити ім я Т. Г. Кезми як автора першого в Україні тексту
перекладу історично важливого твору Павла Халебського. Бажано
опублікувати і сам текст перекладу Т. Г. Кезми, зробивши його доступним для
дослідників, якщо це взагалі нині можливо.
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