
ПАВЛО ПОПОВ.
( К и ї  в).

ДО ІКОНОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКІВ XVII В. МЕЛЕТІЯ 
СМОТРИЦЬКОГО ТА ЙОСИПА ВЕЛЯМІНА-РУТСЬКОГО.

Для історичних та історично-літературних дослідів корисно притя
гати ілюстративний матеріял, що не тільки їх освітлює, оживлює, конкре
тизує, але й нерідко збагачує на нові дані.

- Великі скарби історично-ілюстративного матеріялу у вигляді старо
винних портретів концентрують українські музеї. У Київі портретний 
матеріял збирає між иншим Лаврський Музей Культів та Побуту. В остан
ньому влаштовано 1923 року спеціяльну Портретну Галерію х).

Завдання цієї побіжної замітки—звернути увагу на три старовинні порт
рети Мелетія Смотрицького та Йосипа, Веляміна-Рутського. Два з цих 
портретів належать Портретній Галерії Лаврського Музею і один — Во
линському Музеєві (тимчасово в Харківському Музеї Українського Ми
стецтва).

Ці портрети цікаві як давнім часом, коли їх виконано (правдоподібно 
XVII в.), так і тим, що вони виображають дві яскраві постаті, що лишили 
по собі виразний слід у житті й письменстві України та Білоруси в пегшій 
половині XVII в., головним чином у звязку з тодішньою напруженою 
культурно-національно-соціяльною боротьбою поміж людністю православ
ною та латино-уніятством.

') До складу Портретної Галерії Лаврського Музею війшли збірки: самої Лаври,. 
Видубицького й инших київських маиастирів, Софійськогомитрополітанського дому, 
Церковно-Археологічного Музею при Київській Духовній Академії, Портретної залі 
цієї-ж таки Академії, а також окремі портрети, подаровані або придбані на кошти Му
зею. З  свого заснування 1923 р. і до р. 1926 Галерія функціонувала за нашим завіду
ванням у великій і меншій залях колишньої «трапези» лаврської, але тепер її згор
нено, поки відшукано буде якесь иншс помешкання. Загальна кількість всіх портре
тів на полотні олійними фарбами досягає в Галерії 350. В 1925— 1927 рр. своїми най
кращими 28 портретами, переважно з найстарішої доби, Портретна Галерія Лаврського 
Музею взяла участь у виставці українського портрету XVII— XX ст., що її улаштував- 
Всеукраїнській Історичний Музей ім. Т. Шевченка в Київі.



Мал. 1. Портрет Мелетія Смотрицького
(Портретна Галерія Лаврського Музею).
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Коли року 1620-го патріярх Єрусалимський Теофан відновив у Київ! 
православну ієрархію, то серед инших епіскопів поставлено було й Меле- 
тія Смотрицького на архієпіскопа полоцького. Відновлення православно ї 
ієрархії стало за привід для нового вибуху літературно-полемічної боротьби 
поміж православною партією й латино-уніятською. На чолі першої став 
Мелетій Смотрицький, тоді вже відомий письменник-полеміст, а на-чолі 
протилежної — уніятський київський мітрополіт Йосип Велямін-Рут- 
ський х).

Згодом Мелетій Смотрицький і сам зробився" уніятом. Приєднав його 
коло року 1627 * 2) той "Самий Рутський, Що раніш кидав на нього лайки 
й прокляття. Коли про перехід СмотрицЬКого до унії донесено було папі 
римському Урбанові VIII (1623— 1644), то останній шдіслав Смотриць- 
кому: булу («Breve Apostoli cum»), де привітав його на новому шляху і да
рував йому титул ‘„архієпіскопа ієрапольського (номінальний). На про
житок Смотрйцькому дано було Дерманськийманастир, Де, бувши його архі
мандритом, він і скінчив своє життя року 1633-го. . ' ч’

Портрет Мелетія Смотрицького, що належить Лаврському Музеєві, 
виображає його вже яїс уніяуа,-архієпіскопа ієрапольського і архіман
дрита дермансьйоґо, в чоркому круглому чернецькому клобуці і в чорній 
таки Мантії, 3 тДК ^Ранимц«Скрижалями» — чотирикутними нашивками зо
лотом ‘біля вороту ̂ (ма з них можна розглядіти образ якогось епі
скопа) Та з чбрв0й0-’бІлйм'&|«истаками» — смугами впоперек мантії. На 
грудях у СмотрицькоТб); чотирикутний архієрейський хрест. В правій 
руці Смотрицький тримає невелику табличку у вигляді книжки з написом 
поверх неї: Urb, ѴЛІІ / Meletio / Smotriscio/‘archieppo / Hierapolita /по. Ця 
табличка, очевидно  ̂Має виображати булу папи Урбана VIII Смотрйцькому. 
Ліва рука Мелетія театральнс^-бДІСинука вбік*.

Внизу на мальованій білою фарбою півуруТлій стьожці такий напис 
напівзруйнований у кількох місцях: Vera ełfigiśs servi Dei Melecii Smot- 
rzycki Archieppi Hierapolitani 0: D: В: M: 3) Archimandritae Dermanensis 
immanis parricidii divi Iosaphat. Archieppi. poloc: auethoris, ab Urbano 
VIII. Pont. Max. conversi et defuncti... [MDC] XXXIII:xbris die XXVII». 
(«Правдивий образ раба Божого Мелетія Смотрицького, Архієпіскопа Ієра
польського (Ордена сВ-. Василія Великого) Архімандрита Дерманського,

J) Докладніше про літературно-полемічну боротьбу в 20 роках XVII в.: Свящ. 
П. П о д в ы с о ц к і й, Западно-русскія полемическія сочиненія по вопросу о возста
новленіи православной іерархіи въ Западной Руси въ 1620 году. Могилевъ губ., 1915.

2) С. Г о л у б е в ъ ,  Петръ Могила и его сподвижники. Т. I, Кіевъ, 1883 р.* 
стор. 148; пор. у наших «Замітках до історії укр. письменства XVII—XVIII вв. 
I— III», Записки Істор.-Філологіч. Відділу Укр. Академії Наук, кн. IV, стор. 215 
і окремо: Київ, 1923 р., стор. 5.

3) Ініціяли: О: D: В: М:, гадаємо, треба читати: Ordinis Divi Basi Iii Magni.



Мал. 2. Портрет Йосипа Веляміна-Рутського.
(Портретна Галерія Лаврського Музею).
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призвідника страхітного батьковбивства святого Йосафата Архієпіскопа 
Полоцького, що його (Мелетія) навернув Урбан VIII і що вмер [року 
16]33, грудня 27 дня»).

До Портретної Галерії Лаврського Музею цей портрет М. Смотрицького 
передано з кол. Церковно-Археологічного Музею при Київській Духовній 
Академії*). Переховується він за № 9. Розмір його: 61 см. завширшки 
і 78,8 см. заввишки. Портрет знайдено в дуже поганому стані, з численними 
слідами руйнації, зовсім темним і нерозбірним від вікового бруду. Вміло 
й обережно його очистив, закріпив і наклеїв на нове полотно 1926 року 
вчений реставратор Лаврського Музейного Городка М. І. Касперович. 
В реставрованому вигляді і подаємо цей портрет на мал. 1.

Подаючи тут цей портрет М. Смотрицького, ми не маємо наміру вба
чати,в ньому повну новину. В подібній композиції він відомий був раніш, 
але, на жаль, в поганій передачі з третіх рук. Його звичайно вміщали до 
курсів української історії* 2), історії літератури 3), або в окремі моногра
фії 4) — з гравюри Мате 5 *), яка своєю чергою копіювала невдалу пізнішу 
малярську копію, що знаходилася в тому самому Церковно-Археологіч
ному Музеї при Київській Духовній Академії і ще не передавала найці
кавішого в старішій редакції цього портрету — ні обличчя Смотриць- 
ко го і, н і  напису під портретом 8).

Наведений напис під портретом Смотрицького тим цікавий, що, поперше, 
має повну дату його смерти: 27 грудня 1633 року, по-друге, підкреслює те 
сумне й трагічне становище, в яке попав і в якому скінчив своє життя Смот- 
рицький: православні осміювали й проклинали його, як Іуду зрадника 7), .

Ł) Указатель Церковно-Археологическаго Музея при Кіевской Духовной Акаде
міи, Составилъ Н. И. П е т р о в ъ .  Второе изданіе, испр. и доп. Кіевъ, 1897 р ., 
стор. 166, № 4798.

2) М. Г р у ш е в с ь к и й, Ілюстрована історія України, Київ, 1913 р., стор.279.
3) М. В о з и я к, Історія української літератури, т. II, Львів, 1921 р., стор. 225; 

й о г о - т а к и ,  Старе українське письменство. Вибір для середніх шкіл, Львів, 1922 р., 
стор.'245.

4) Напр.,в праці: A. J a b ł o n o w s k i ,  Akademja Kijowsko-Mohilańska, Kraków, 
1899^1900 pp., після стор. 72.

s) Про цього гравера: Р о в и н с к і й ,  Подр.словарь рус. граверовъ XVI—XIX  вв., 
СПБ., 1895 р. (однотомн.), стп. 429— 432.

®) В іконографії старих українських діячів і письменників подібні випадки, коли 
ігнорують старіші оригінали,—далеко не рідкі. Це великою мірою пояснюється з одного 
боку маловідомістю в літературі зібраних у музеях і инших сховищах скарбів,а з дру
гого боку—тим, що з пізніших і свіжіших копій, або навіть з фантастичних переробок 

(як це трапилося, иапр., з портретами П. Могили, І. Гізеля, Дмитра Ростовського 
й иншнми) далеко легше фотографувати, ніж з темних брудних старих оригіналів, які 
поперед здебільшого потребують спеціяльної та дорогої, а в инших умовах часто й не
безпечної реставрації.

7) Г(о л у б е в ъ), Памфлетъ на Мелетія» Смотрицкаго. Кіев. Епарх. Вѣдомости,
1875 р ., № 17.
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але й нові його друзі на посмертному навіть портреті не забули пом’я
нути його як убивцю Йосафата Кунцевича, хоча й розкаяного х).

Ту обставину, що в руці Смотрицького виображено на портреті папську 
булу, можливо, не зайво коментувати згадкою про чудо, що ніби утвори
лося підчас смерти Смотрицького і що про нього докладно розповідав у спе- 
ціяльному характерному обіжникові з цього приводу мітрополіт Рут- 
ський 2). Коли (за оповіданням Рутського) мертвому Смотрицькому вло
жили в руку папську булу, то покійник ніби так міцно схопив її, що аж 
«перкгаменъ поморщилъ се», і за цю булу можна було-б витягти його з труни. 
Тільки коли підійшов сам Рутський, Мелетій того листа пустив. «Заразъ 
ми — розповідає Рутський— пришло на память и крикнолемъ въ голосъ, 
же то есть справа Божая, подобна оной, кгды Алексей светый хартию зви- 
неную, которую умерлый держалъ въ рукахъ, не хотелъ никому дати, 
аж кгды пришолъ Іероѳей (?) папа римскій; подобного штось тотъ мужъ 
Божый учынилъ, же листъ папезскій нэ давши его первей никому, отдалъ 
тому, который есть наместникъ папезскій у Руси... Хотелъ то панъ Богъ 
особливымъ способомъ оказати въ той крайне, въ которой найострей про- 
тивко зверхности папезской воюютъ»2).

З напису під поданим портретом Мелетія Смотрицького видно, що цей 
портрет має претензію бути справжнім образом («vera effigies») цього пись
менника, хоча й був мальований уже по його смерті. Але ця версія порт
рету Смотрицького не єдина. До нашого часу зберігся ще один портрет 
М. Смотрицького, що раніш належав Дерманському манастиреві, яким 
Смотрицький управляв і в якому вмер і був похований. З Дермани цей 
портрет передано було до Волинського Єпархіяльного Древлесховища 4), 
звідки підчас евакуації 1915 р., разом з иншими волинськими найцінні
шими музейними скарбами, потрапив до Харкова, де й досі лишається 
(в Музеї Українського Мистецтва).

На цьому портреті виображено Мелетія Смотрицького також у пояс, 
повернутим на s/i наліво, в круглому чорному клобуці і в того-ж кольору 
мантії з «истоками». На двох «скрижалях» мантії нашито по одному святому

') 12 листопада 1623 року вбито було уніятського архієпіскопа полоцького Йоса- 
фата Кунцевича. Уніяти приписували організацію цього вбивства Мелетієві Смотриць
кому, тодішньому православному архієпіскопові полоцькому таки. Несподіване на
вернення до унії Смотрицького уніяти вважали за чудо, подібне до чуда з Савлом- 
Павлом. Це чудо приписували крові Йосафата Кунцевича, якого потім і канонізували, 
як святого.

-) С. Г(о л у б е в ъ), «Окружное посланіе уніатскаго митрополита Веніамина Pyr- 
скаго съ извѣщеніемъ объ обстоятельствахъ, предшествовавшихъ и сопровождавшихъ 
смерть Мелетія Смотрицкаго», Кіев. Епарх. Вѣдомости, 1877 р ., № 3.

®) Ibid., стор. 66.
') Путеводитель по Волынскому Епархіальному Древнехрапилищу, Житомиръ, 

1911 р., стор. 31, № 124.
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на цілий зріст, в єпископському одягові. Обома руками Смотрицький три 
має на грудях хартію, чомусь ніби розділену на дві, з невиразним написом 
зверху. Можна розібрати тільки такі окремі слова: «Venerabil... Meletio 
Archiepiscopo Hierapolitano»... Наліво стоїть червона мітра уніятсько-като- 
лицького фасону, орнаментована білими перлинами. Біля мітри видко 
верхню частину прихиленого до неї архієрейського «посоху». Вгорі, ліво
руч, на тому місці, де звичайно на старовинних портретах пишуть герби 
виображених осіб, вміщено ікону розп’яття на православний зразок.Роз
мір портрета: 69X 82 см. На звороті чорною фарбою невиразний напис, 
в якому проте можна розібрати слова: «Архиепископ Смотрицки» Ł).

Обличчя Смотрицького на останньому портреті далеко старіше, ніж 
на попередньому, бліде, аскетичне, очі ясніші, борода довша, сива 2), ніс 
і там і тут з горбом. На двох портретах у Смотрицького майже однаковий 
чорний чернецький одяг, тимчасом як уніятські епіскопи взагалі (почасти 
бачимо це й далі на портреті Рутського) любили вбиратися в пишну одежу, 
комбіновану з убрання православних епіскопів та католицьких біскупів, 
з нахилом до червоного «кардинальського» кольору. Порівнюючи скром
ний одяг Смотрицького на обох портретах, ніби натякає, що принаймні 
наприкінці свого життя він дійсно мав нахил до аскетизму 3), а може й 
прийняв схиму.

Як і на попередньому портреті Смотрицького, виображено, що останній 
тримає в руках хартію, тут тільки ніби розділену на дві. Не думаємо, щоб 
це мало щось спільне з іронією православних на адресу Смотрицького, 
що він після дволичного свого життя вмер, маючи в руках дві грамоти; 
патріяршу й папську 4).Це тому вже було-б неправдоподібно, що цей]портрет^ 
як і попередній, мальовано в уніятських колах. Якщо вірно, що цей портрет 
походить з Дерманського манастиря, де поховано було Смотрицького, то, 
можливо, він належить до так званих «надгробкових» портретів, що їх 
раніш ставили по українських церквах при могилах похованих там осіб 5).

Портрет Йосипа Веляміна-Рутського, ворога й антагоніста, а потім 
приятеля й однодумця Смотрицького, знаходиться в Портретній Галерії

') За доставку цих відомостей дякуємо П. М. Жолтовському.
2) Старіший вигляд Смотрицького, здається, більш відповідає дійсності.Ще 1629 р.,

коли Смотрицькому було 52 роки, він уже звав себе с и в и м  д і д о м ,  що стоїть 
одною ногою вже в могилі (К. Е л е н е в с к і й ,  Мелетій Смотрицкій, Правосл. Обозр., 
1861 р ., авг., стор. 448). ------

3) К. Е л е н е в с к і й, ор. c it ., стор. 447—8.
4) Я. Ф. Г о л о в а ц к і й, Бібліографическія находки во Львовѣ. Сборникъ 

отдѣленія рус. яз. и словесн. Ак. Н ., т. X , № 7, стор. 8 і 17.
5) Варто було-б подати тут і знімок з цього цікавого портрета Смотрицького, 

і ми зробили для цього всі заходи, але знімка не здобули, як повідомлено, через тем
ність портрету і незручність з нього фотографувати в теперішньому його стані.
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Лаврського Музею (№ 7). Вступив він туди з того-таки Церковно-Археоло
гічного Музею при Київській Духовній Академії, а туди подарував його 
«смотритель» Жировицького Духовного Училища Романський *). Як і обидва 
попередні, писаний він на полотні олійними фарбами. Розмір його: 53,3 см 
ушир, і 71,3 см увиш. Подаємо його на мал. 2 (також у реставрованому вже 
вигляді).

Рутського змальовано на портреті з одутлим рум’яним обличчям, 
з довгим, напівсивим волоссям і з такою-ж невеликою бородою, в білій 
шапці, оточеній того-ж самого кольору футром, у червоній мантії з червоно- 
білими смугами впоперек, з двома білими довгими кінцями, випущеними 
з коміру, і з білим-таки капюшоном на спині. Поверх одягу золотий хрест. 
Все це на тлі зеленого драпування.

Під портретом такий напис, напівзруйнований у кінці: Iasnie W. Isc 
X. Iozeph Wielamin Rucki ArcyBiskup Metropolita Caley [Ru]si Epp. 
Halifcki] Fundator Klasztoru Brzesk[iego] Bazilia[nskiego] Roku 163 [..].

Ця дата на портреті тепер частиною обсипалася, але в каталозі Церк.- 
Археологічного Музею 1 2) вона (ще, мабуть, ціла в 1897 році, коли склада
лося каталог) зазначена 1633-м роком.

Таким чином, Рутського тут виображено в той саме період його життя, 
кол'и (1633 року) він ховав Смотрицького. Зазначення на портреті про мі- 
трополіта Рутського, як фундатора Брестського базиліянського мана- 
стиря, дає привід гадати, що цей портрет походить з того самого манастиря 
і, мабуть, належить до так званих «фундаторських».

Досі в репродукціях звичайно знаходимо портрет Рутського в тракту
ванні, що з цим не має нічого спільного3). Портрета, подібного до цього, 
ми досі в літературі не пригадуємо.

1) Указатель Церковно-Археологическаго Музея при Кіевской Духовной Акаде
міи, Н. И. П е т р о в а ,  Кіевъ, 1897 р ., стор. 166, № 4792.

2) Указатель Церк.-Археол. Музея, стор. 166.
3) Пор. в гравюрній передачі А. Зубчанінова хоча-б у вищезгаданій праці А. Ябло- 

новського, після стор. 42.


