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тягалася на Палестину ,бо там панував 
Ірод Великий, „цар — союзник". Коли 
однак Ірод на власну руку розпочав без 
дозволу Августа війну з Арабами, тоді 
цісар дав йому відчути своє негодуван- 
ня і заповів, що не другом, але рабом 
уважати буде його;10) і приказав розтяг
нути перепись на Палестину. Щоб пере
просити Августа, Ірод висилав два рази 
посольство до Риму і вкінці удалося йо
му остільки злагіднити зарядження ціса
ря, що перепись в Палестині перепрова
дили урядники Ірода і по жидівському 
звичаю, як приписує Мойсеева книга 
Чисел І, 2—46 і XXVI, 2—63. Лист Ав
густа до Ірода походить з 8 або 7 р. пе
ред Хр. Дочислити треба ще час на чо
тири морські подорожи подвійного по
сольства до Риму; надто Ірод не дуже 
спішився перепроваджувати ту, таку 
невигідну йому а обурюючу цілий жидів
ський нарід, перепись, так що вона не 
була скорше як в 5 або 4 р. перед Хри- 
стом: отже якраз тоді, коли мав наро
дитися Ісус Христос.
4. Публій Сульпіцій Квіріній, намісник 

Сирії.
Нема сумніву, що Сульпіцій Квіріній 

був .намісником ‘Сирії від 6—12 р. по Іс. 
Хр. і тоді перепроваджував перепись в 
Палестині, котра викликала велике не- 
годувания і навіть розрухи, передовсім 
у Галилеї. Про се є'згадка в Діяніях V, 
37. Як отже погодити се з тим, що пише 
той сам Лука в євангелію: „Ся перша
перепись (т. з. в часі народження Іс. Хр.) 
була ,коли Сирією правив намісник Кві
ріній" (II, 1). Неможливо припустити, 
щоб євангелист сам собі противорічив 
і не спостеріг такої похибки.

Для пояснення того мнимого проти
венства подають учені біблісти аж три 
ріжні розвязки:

1) Перша, найменше правдоподібна, 
така : Перепись, заряджена Августом, 
розпочалася в Сирії за Кая Сентія Са

турнія, котрий був намісником Сирії від 
9—б р. перед 1с. Христом.11) В областе 
Ірода В., т. є. в Палестині, продовжалася 
.за Публія Квінтілія Вара, котрий по 
Сатурнію правив Сирією від 6—4 р. пе
ред Хр. Одначе він був дуже отяжілий 
і недбалий. Длятого Сульпіцій Квіріній, 
котрий, цілий той час був найвисшим 
вождом військовим, по Варі обняв також 
цивільну вдасть над Сирією і Палести
ною. 1 він властиво докінчив перепись, 
котру розпочато гце за життя Ірода в р. 
6—4 пер. Христом, а дійшла вона до 
кінця доперва між 6—10 р. по Хрисгі. 
Звідси то й цілу перепись приписуємо 
Квірінієви і називаємо його іменем.12)

2) Друга розвязка твердить, що 
Сульпіцій Квіріній був два рази наміс
ником Сирії. Перший раз перед 751 р. 
в. о. Р., а другий раз між 6—12 р. по 1с. 
Хр. Ту думку піддержує головно Т. Мом- 
зен і Е. Щірер і оба на ствердження 
свого погляду подають катальоґи на
місників Сирії13)', 14). З того слідує, що 
в році народження Христового за пер
шої префектури Квірінія розпочалася 
перепись, а докінчено її доперва около 
10 р. по Христі, за другої його пре
фектури.

3) Третя розвязка, котру подають 
Кепплєр, Кальмет, Ляґранж а з про
тестантів Евальд, основується на грама
тичнім поясненні тексту. Нема сумніву, 
що в гелєнськім „койне", „протос" так у 
бв. Письмі як і в світських авторів 
уживається нерац замість „протерос". 
(Порів. IV. Царств XIX, 49; Іоан І, 15...). 
В такім разі грецький текст Луки в єван-

10) Іов. П ау. Апіічи. 16, 9, 4; 16, 10, 8; „зе- 
ешп Каїиівзе о ііт  іпіег атісоз, іл розіегіїт уєго 
рго вегуо ЬаЬІІигит".

11) Тегіиііап А4уєгз(, Магсі IV, 19.
1е) Ь. Ропск, Ос Еуап^еіііз, (Кошае 1909)

Є. 59.
13) Сї, Т. М отаеп, Лез £ез1ае 4 т  Аи^изііз 

(Вегоііпі 1883) 162—166.
и ) Е. ЗсЬйгег, СевсЬісЬіе 4. )ц4. Уоікез і т  

2еіІа1івг Л  С. І  .  3 -І  (Ьеіргій 1901) 320—327.

гелію (II, 1) требаб перевести так: „Ся 
перепись була скорше, як Сирією правив 
намісник Квіріній". Тим самим не лиш 
відпадає всяке противенство, але надто 
з текстів св. євангелисти Луки слідує, 
що в Палестині були дві переписи. Пер
ша за володіння Ірода Вел., перепро
ваджувана урядниками Ірода і після жи
дівського звичаю, по поколіннях. Колиж 
однак по смерти Ірода і по усуненню 
його сина Архиляя, Римляни прилучили

І.
Такою лаконічною запискою почав 

■наш найдавніший літописець рік 6538 
від .сотворіння світа, що відповідає ро- 
кови 1030 Христової ери. Ярослав Му- 
дрйй, син Володимира Св., здобув тогді 
Белз.-Одночасно — отеє вперше в історії 
названий наш город над Солокією, лі
вою притокою Буга, й в слід за тим, 
його горожане мають повне право свят
кувати. в сьому році ювилей 900-літного 
історичного життя.

Так, радіти з довговікового іс н у 
вання мають Белжане незаперечене пра
во; та чи й із поступу за той час? Хто 
не мав кагоди оглядати нинішного Бел- 
за власними очима, тому можна пору- 
чити прекрасну французьку повість бра
тів Таро „Тінь хреста", (іеап ес Зеготе 
ТагапсЬЬ’отЬге (іе 1а Сгоіх)Прочитавши її, 
не затре він у своїй памяти сеї нужден
ної провінціональної діри, славної лише 
двома річами: клясичним жидівським
геттом і безмежним болотом...

Що. до сього останнього, щодо бо
лота, то й не-історик може заризику- 
вати твердження, що й 900 літ тому на
зад воно мусі-ло пишатися в цілій своїй 
величі. Значить, небогато змінився Белз 
продовж свойого поважного віку.

Зате про Жидів у Белзі 1030 р. ні
чого не знаємо. Можна навіть з 99 про
цент певносте здогадуватися, що того
часні Белжане про синів Ізраіля не .мали 
яснішого поняття ніж теперішні, про 
синів Магомета. Тогочасні — певно всі 
були хрещені (більше очевидно на тілі, 
а менше на душі; тогді почалося було 
щотілько друге людське покоління по 
Володимировім охрещенню Руси!), 
отже порівнуючи з сьогоднішним днем, 
говорити про поступ за 1030—1930 має 
право не так автохтонний споконвічний 
елемент, як той захожий..,

Жахливйй символ отсеї переміни 
історичних роль ось у чому: В першій 
половині своєї минувшини, до кінця 
XIV в., Белз стояв під покровом Мате- 
ри Божої, та коли її чудотворна ікона 
перейшла до Ченстохови, почалась ин- 
ша слава Белза: його рабінів-чудотвор- 
ців... Сусідня країна, що тогді дісталася 
в опіку Матери Божої, Польща, увійшла 
одночасно на шлях блискучого всебіч
ного розвитку; натомість на покинену 
землю налягла темрява й неволя, а бел- 
зький цадик з того часу благословить 
непроглядним полкам своїх вірних, що 
безупинно виступають у своєрідний по
хід на завоювання світа (читайте згада
ну повість братів Таро!).

Трагедією в історії Белза був ко
пець галиіцько-володимироької держави. 
Як Галич: і Володимира, не пережив дов
го й Белз сього упадку політичної са
мостійносте своєї країни. До того часу 
він був. першорядною твердинею на за
хідних окраїнах Руси, а кількома наво- 
ротами і столицею поважного князів-

Юдею до римської провінції Сирії, тоді 
намісник Сирії С. Квіріній перевів другу 
перепись, вже по римському звичаю, 
поголовно, і вона то викликала розрухи 
між жидами. 1 про ту другу перепись 
згадує Лука в Діяніях V., 37.

З того слідує, що рік народження 
Іс. Христа припадає на першу перепись, 
заряджену цісаром Августом, то зна
чить ,на час між 6—4 р. перед Ісусом 
Христом.

ства, опісля зійшов на становище осе
редки польського воєвідства, щоби сьо
годні задержати лише ранту жалю до
стойного повітового місточка. Та з дру
гого боку, не треба думати, щоб сама 
лише затрата нашої національної дер
жавносте була причиною знидіння Бел
за і деяких инших свойого часу слав
них і великих городів. Не лише Київ 
воскресав раз-у-раз неначе фенікс; із 
близших нам осередків Перемишль дер
жався добре у всіх часах доброї і злої 
долі; Львів, правду сказати, зацвив на 
правду аж під чужою державою; вкінці 
такий Тернопіль або Станиславів були 
в добі нашої державної самостійносте 
звичайними селами або чистими, поля
ми. Одним, словом, окрім державно-по
літичних причин, в історії зросту й у- 
падку міст грають велику ролю моменти 
господарські, торговельні, промислові й 
комунікаційні.

А втім, Белз вийшов ще не най
гірше. Не далекий від нього Червен над 
Гучвою, колись найважніший центр на 
захід від Буга, на території сучасної нам 
Холмщини, зазнав ще сумнішої долі. 
Сьогодні, він незначне сільце (Чермно), 
а потонув в історичній темряві ще за 
княжих часів, і то так основно, що ще 
сьогодні деякі історики шукають його 
не там, де він зправди колись був. А 
другий, старинний славний город — Зве- 
нигород? З якою завиетю його дух-ґе- 
ній мусить кидати очима на сусідний, 
новий і пишний Львів! Отже, коли сьо
годнішні села Чермно і Звенигород мо,- 
жуть признаватися до старинного Чер- 
вена й Звенигорода лише як до давно 
вже покійних предків, то Белз, хоч як 
убогий і винародовлений, має таки пов
не право голосно сказати: В сім році 
святкую девятьсоті історичні уродини; 
при всіх моїх злиднях, я гордий на ко
лишню мою славу і силу; від сьогодні 
доложу всіх зусиль, щоби сю свідомість 
своєї історичносте удержати і перека
зати будущим поколінням — без огляду 
на племінні чи релігійні ріжниці між 
ними! %

А разом із Белзом, вся земля бел- 
зька і вся галицька Україна грімким хо
ром повинні гукнути: Свято Белза — се 
наше свято! Х то  н е з н а є ,  не  ц і н и т ь  
і не  п л е к а є  с п о м и н і в  с в о й о г о  
в л а с н о г о  м и н у л о г о ;  у к о г о  н е 
ма  п і є т и з м у  д о  і с т о р і ї  р і д н о ї  
з е м л і ,  д о  д о л і  й н е д о л і  н а ш и х  
п о п е р е д н и к і в  на  н і й  — т о й  не 
з а с л у г у є  на  п о ш а н у  в і д  и н 
ши х ,  т о й  не  м а є  пра і ва  д о  н а з 
ви н а ц і ї .  'Нехай отже Белз, хоч і не 
найперше В’ нашій бувальщині згаданий 
город, та буде першим містом, якого го- 
вилей обходитиме все громадянство. 
Та вернім думкою 900 літ назад.

ІІ.
Ярослав Мудрий здобув у 1030 р. 

Белз... На кому? Якої держави власніс
тю був тогді надсолокійський город? 
Дивне питання — скаже в сім місці чи
тач. Невже в кождім, без найменшого 
виїмку, в кождім підручнику історії У-

Ст. ТОМ .М Щ ВСЬКПЙ

Девятьсот літ тому
(1030- 1930)

З приводу ювилею міста Белза.
„В л’Ьто 6538 Яро

слави Белзь взя“.
(Повгьсть времень- 
них літ).
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країни-Руси, або Польщі не стоїть ви
разно, що Белз був здобутий на Ляхах 
і що Польща володіла цілою тою зем
лею цілих 12 літ, себто від 1018? О, так 
дійсно пишеться у всіх історичних книж
ках, одначе нехай нам, у сім ювилейнім 
році, буде вільно висловити . сумнів, чи 
се чиста правда, що написано досього- 
часними істориками. А щоб сей сумнів 
умотивувати, не будемо в особливому 
клопоті.

Наперед, ніяке історичне жерело, ні 
руське, ні польське, ні чужинне, не го
ворить, що Белз у 1018 р. припав був 
Польщі. Під тим роком записано в на
шім найдавнішім літописі тілько те, що 
Болеслав Хоробрий вертаючи зі свойо
го походу на Київ, зробленого в інте
ресі його зятя Святополка, „городи 
Червеньскьія зая соб'Ь", натомість про 
Белз цілком нема згадки. Ми не маємо 
жадної оправданої підстави впевняти, 
що Белз то один із „Червенських горо
дів", навпаки, найповажніші учені, у- 
країнські і польські, відокремляють сі 
два поняття: територія „Червенських 
городів" лежала на північ від Белза, між 
Бугом і Вепром, в напрямі Холму. Зна
чить, з факту заняття Болеславом Ве
ликим „Червенських городів" цілком не 
випливає, що й Белз з усею приналеж- 
ною до нього землею по сім боці Буга‘, 
від Бужська на сході по Раву і Томашів 
на заході, також дістався під Польщу.

Так само й літописна записка під 
р. 1030, одинока яка'про сей факт є, не 
дає достаточного права твердити, що 
Ярослав саме від Ляхів відбив тогді 
Белз. Щоправда, під тим самим роком 
читаємо про бунт і реакцію поганства, 
про вибивання'духовенства й боярства, 
в* Польщі по смерти Болеслава, одначе 
ся записка ні текстом ні змістом не вя- 
жеться з наведеними на самім початку 
трьома словами про Белз. Вона — то 
найочевидніший вступ до безлоеередно 
дальшої літописної записки, датованої 
1031 роком, про те як Ярослав разом з 
братом своїм Мстиславом учинили ве
ликий воєнний похід на Польщу, силь
но повоювали її, взяли великий полон 
і при сій нагоді „заяста гради Червень- 
скьія опять" — відобрали назад ту саму 
землю, що її перед 13 роками анектував 
був Болеслав. Словом, мова тут про ціл
ком иншу війну Ярослава, про иншого 
суперника і инший предмет. Що здобут
тя Белза не мало, здається, нічого спіль
ного з Польщею, се виходить також із 
сього, що між ляконічною згадкою про 
Белз і ширшим оповіданням' про „мя- 
тежь“ у Польщі і похід князів на неї, 
всунені окремі записки про похід Яро
слава на Чудь (нинішну Естонію) і про 
заложення городу Юрієва.

Як бачимо, ніщо не дає нам права 
впевняти, що'Белз в рр. 1018—1030 на
лежав до Польщі і тцо на ній здобув йо
го Ярослав тому 900 літ. Досьогочасні 
твердження історіографії мали своє же
рело в тому, що раніше назву „Червен- 
ські городи" ототожнювано з пізнішим 
польським терміном „Червона Русь" і 
з австрійською Східною Галичиною, о- 
дначе сьогодні' не може бути наймен
шого -сумніву, що саме треба розуміти 
під іменем „Червенських городів" — 
Холмщину і ніщо більше.

Коли так, коли Белз, по всій правдо
подібносте, не був відбитий від Польщі, 
то куди він належав в 1018—1030? Те
оретично беручи, є дві можливосте. А- 
бо Белз з усім південним -Передбужам; 
так само як і Перемишль з Посянням і 
горішним Підністровям оставали й на 
дальше при Київській Руси; або̂  вся та 
територія дісталася в 1018 р. якійсь тре
тій державі. Щодо першої альтернати
ви, то дивно булоб, чому в 1030 Ярослав 
мусів здобувйти Белз. Не маючи  ̂ні най
меншої вказівки на те, щоб сей город 
був тогді в руках якого непокірного 
руського князя, мусимо відкинути пер
шу догадку. Щодо другої “ — то тою 
третьою державою, що в означенім часі 
володілаб Галичиною (термін новочас-

ний), могла цілком добре бути Угорщи
на, що стілько разів у пізнішій історії 
сягала на північний бік Карпат, останнім 
разом в добі 1772—1918.

Угорський король Стефан Святий 
помагав був у 1018 Бол-еславови чи там 
Святополкови в поході на- Київ, отже й 
легко могло бути, що у висліді цілої ак
ції Галичина дісталася Угорщині. Така 
гіпотеза прекрасно поясняє одну досі 
нерозвязану загадку з угорської історії. 
Іменно, король Стефан мав сина Генри- 
ха, що в 1031 р. трагічно згинув на ло
вах; він був „князем Русів". Яких Руси
нів? Очевидно тільки галицьких, подіб
но як опісля ріжні инші угорські коро
левичі! І згідно з пізнішими галицьки
ми князями й королями з дому Арпадів, 
також сей перший королевич стратив 

свою волость. Якраз у 1030 Угорщина бу
ла в війні з Німеччиною, а наш Ярослав 
М. був союзником німецького короля 
Конрада... Облога і здобуття Белза були 
саме висловом спільної акції Німеччи
ни й Руси проти Угорщини. Ситуація 
цілком ясна. В к о ждім разі, більше вка
зівок промовляє за поглядом, що Га
личина належала тогді до Угорщини, а 
менше за приналежністю її до Польщі.

Инше питання, чи здобуття Белза в 
1030 було однозначне в новим пересу
ненням границь Київської Руси за Ви- 
слок і на Карпати. Недостача згадки про 
Перемишль насуває думку, що Посяння 
й гор. Підністровя могло й на дальше 
лишитися за Угорщиною, та є одна вка
зівка, яка веде до противної думки. I- 
менно, початок города Ярославля над 
Сяном походить без сумніву з часім Я- 
рослава М. (поширений в історіографії 
погляд, що творцем його був галиць
кий Ярослав Осмомисл, цілком хибний), 
а хиба Ярослав М. не мав красшої на
годи і потреби будувати новий город 
над Сяном, як саме в тих роках 1030— 
1031. (Таким способом, разом із Белзом 
також м. Ярославль має право святкува
ти в сих двох роках ювилей свойогсі 
900-літного історичного віку!). Отже по 
всій правдоподібносте, вся пізніша Га
личина вернула тогді до звязку з Киє
вом. За Карпати Ярослав певно не сяг
нув, хоч його батько Володимир мабуть 
володів там; границею стали гори, а У- 
горщина надолужила свою страту ане
ксією Словаччини, що до того часу вхо
дила у склад Польщі. Та вернім до 
Белза.

III.
Як уже на самім початку зазначе

но, старшої вістки про Белз як з 1030, 
не знаємо. Судячи з положіння сеї 
твердині на багнистій ріці і з її назви, 
він стояв уже довго-довго перед тим 
роком. Він певно старший не лише від 
київо-руської держави, а й від словян- 
ської людносте сеї землі. Про старинний 
передсловянський початок Белза (що 
докладніше встановити може тілько 
протоісторична археольоґія) тут' згадую 
не тому, щоб йому продовжити історич
ного віку (ніякі 1-ІОВІ досліди не всилі 
вже означити иншої докладної хройо- 
льогічної дати ніж 1030); згадую про се 
тілько тому, що дехто з польських лін
гвістів намагався на назві Белза оперти 
стару теорію про племінно-польський 
характер первісної людносте ,.Червен
ських городів" (під якими вони часто і 
очевидячки хибно розуміють не лише 
саме Передбужа, а й цілу Галичину). 
Язикова форма „Белз", мовляв, поль
ська; по руськи повинноб бути „Болз“.

■ На такий „аргумент" можна заміти
ти: а) 3 язикового боку взявши, форму 
„Белз" можна-би признати польською 
тільки в такім разі, якби се слово .взагалі 
було слов'янське, якби „белз" значило 
щось-не-будь у польській мові і якби ’В 
руських мовах був йому відповідник 
„болз“; всього того в дійсносте ;нема 
і ми тут маємо очевидно до діла з ста
рою нееловянською назвою, б) Поділ 
словянських племен на західні („ляд
ські") і східні („руські") не є в дійсносте

первісний, лише доконався щотілько 
після повстання відповідних держав 
польської і руської, і то в наслідок тих- 
же; отже всякі догади про етнографічні 
границі між Поляками і Русинами-Укра- 
їнцями в часах доісторичних не мають 
жадної підстави, в) А втім, найповажні
ші польські історики не приймають по
глядів про корінно-польських жителів 
„Червенської землі", хоч іще не всі зре
клися нахилу поширяти сю територію 
на дальші простори, ніж вона дійсно 
обіймала.

Головна помилка, в яку звичайно 
попадають польські історики, лежить у 
тому, що вони ідентифікують терито
рію „Червенських городів" у рр. 1018 і 
1031 — не повім уже, з пізнішою „Чер
воною Русю“ — а з  тими землями, що їх 
Володимир В. мав забрати в.ід Польщі 
в 981 р. Мова тут про те славне місце в 
нашім першім літописі: „В лівто 6489 и- 
де Володимерь к Ляхомь и зая градьі 
ихь, Перемишль, Червень и иньї гра
ди, иже суть до сего дне подь Русью".

Отся літописна записка, що містить 
у собі найстаршу знану хронольогічну 
дату про нашу територію над Сяном і 
на захід від Буга, стала історичною дог
мою для майже всіх польських учених 
дослідників, ну, і вигідним, часто досі- 
даним, та ще частіше надуживаним ко
ником ріжних польських політиків, пу
бліцистів, а навіть белетристів. По нашім 
натомість, боці вона й досі ще не доче
калася такої наукової уваги, якої вона 
справедливо заслугує. Одні Історики, 
йдучи слідом польських, признають їй 
повну документальну стійність та хиба 
висилюються на здогади, коли й як ті 
західні окраїни Київської Руси дістали
ся Ляхам, поки їх відобрав Володимир 
В.; другі дослідники піддають у сумнів, 
а то й просто заперечують віродостой- 
ність даного місця літопису, не подаючи 
одначе достаточно переконуючих аргу
ментів в сім напрямі. У висліді отже, 
польська теза про сей многоважний і- 
сторичний момент має вигляд солідні
шої ніж українська чи російська, і тому 
не диво, що раз-у-раз поновляються зу
силля доказувати не тілько політичну 
приналежність Посяння й Передбужа до 
Польщі в Х-ім віці, а й польський етно
графічний характер сих земель у тім 
часі.

Не можливо мені, очевидно, перево
дити тут докладнішої аналізи літопис
ної записки під р. 981. В біжучім році, 
маю надію, вийде моя спсціяльиа студія 
про Русь і Польщу в X й XI віці і там ці
каві знайдуть докладний розбір і спро
бу розвяаки всіх питань знизаних із сею 
справою. На оім місці обмежуся до кіль
кох загальних висновків.

Лоперед усього, історично-жерель- 
на стійність літописної записки під р. 
981 далека від того непомильного ха
рактеру, який приписує їй польська ї- 
сторіоґрафія, хоч із другого боку не є 
вона видумкою чи помилкою літописця, 
як се дехто з наших хоче видіти. ‘Сеї за
писки не було в першій редакції літопи
су, вона зявилась щотілько опісля, н'а 
початку XII в., прийшовши правдоподіб
но з Перемишля, і була вложена хибно 
під р. 981, хоч своїм змістом вона нале- 
яіить до 992. Щодо свого змісту, то тог- 
дішне прилучення Перемишля, Червена 
й.сусідних .городів (коротко: Гиличини 
і Холмщини) до Київської Руси не йшло 
в парі з війною проти властивої (пястів- 
ської) Польщі. По всьому судячи, ті 
землі входили у склад окремої держави, 
що обіймала горішнє Повисля (Мало- 
польщу), Закарпаття, Посяння, частину 
Подністровя і, Передбужа. Як звона на- 
правду називалася, не знаємо; здається, 
прикладано до неї ріжні імена. Наша пі
зніша традиція назвала сю прикарпат
ську країну загадковим іменем „Ляхів", 
яке з  того часу давано цілій Польщі на 
Руси й Угорщині, якого одначе коріння 
Польща, ґнєзнєиська, пястівська, ніколи 
не вживала і яке не було знане ні у Че
хів, ні у Німців, ні у Скандинавів. Полі-
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тично, то „Ляхи“ 981 р. мабуть ідентич
ні з „Хорватами" нашого літопису під 
р. 992 (глуха згадка про похід на них 
Володимира). У сім році ота прикар
патська держава впала, видимо, жер
твою розбору між Русю і Польщею, при 
чому обі останні держави мабуть сяг
нули за Карпати.

Такий стан був до. смерти Володи
мира Великого. Потім, у 1018 р., руська 
частина „Хорватії" була поділена: Беле 
і все на південь від нього увійшло у 
звязок з Угорщиною, все на північ, ма
буть із Берестям, з Польщею. Та сей 
стан, як уже знаємо, не довго тягнувся. 
Внутрішня криза в Польщі по смерти її

1.
ЩО ТАКЕ МЕМУАРИ,

Мемуари — француське слово (ме- 
тоігеї від латинського тешогіа- намить) 
і по українськії значить: історичні
записки або спомини. Се записки або 
оповідання автора про те, іщю він пере
жив; про те, в чім він сам брав участь, 
що він сам бачив або що чув від очевид
ців. Коротко: се записки або оповідан
ня сучасника про свою сучасність.

Мемуари подібні з одного боку до 
літопису, з другого — до історії. Та є 
між ними і значні ріжниці.

До літопису подібні мемуари го
ловно тим, що автор їх, так як і літопи
сець, оповідає передовсім про те, що 
сам бачив, що сам чув, взагалі — чого 
сам був свідкол/.' Подібні до літопису 
мемуари ще й тим, що оповідання 'мему
ариста, так як й оповідання літописця, 
не оперте на науковім досліді. Вкінці 
і сам спосіб викладу подій в певного 
роду мемуарів (записки, щоденники, 
журнали і т. п.) подібний до способу 
викладу літопису (по дням).

Та всеж таки мемуари — не літо
пис. Від літопису ріжняться вони голов
но тим, що в них на перший плян висту
пає особа автора, зі своїми ділами та 
своїми змаганнями, зі своїми поглядами 
та своїми думками, зі своїми симпатія
ми та антипатіями. А дальша ріжниця 
між властивими мемуарами (споминами) 
та літописом се тяглість викладу мему
арів, якої в літопису нема,’ а яку в ме
муарах автор проводить звичайно 
вповні свідомо та з наміром. Сим мему
ари наближуються вже до історії.

Та мемуари — і не історія. Не зва
жаючи на спільну з історією тяглість 
викладу, в них нема найголовнішої умо
ви історії: наукового досліду. Навпаки. 
Головну ролю у викладі подій грає осо
бистий погляд автора, його особисте 
■вражіння. 1 завдання справжнього істо
рика — означити весь субєктивний еле
мент в мемуарах через лровірку їх з ме
муарами инших сучасників та иншими 
жерелами.

Коротко: мемуари — ані не літопис 
ані історія. Се вже щось більше, як зви
чайний літопис, одначе ще не історія в 
новочаснім розумінню. Се перехід від 
літопису до історії.

2.

РОДИ МЕМУАРІВ.
Є кілька родів мемуарів. Головні 

критерії, по яким ділимо їх, такі: 1) час, 
коли мемуари написані, 2) роля автора 
мемуарів у подіях, які описує та 3) 
зміст самих мемуарів.

Розгляньмо їх по черзі.
Перший критерій, по якому ділимо 

мемуари, се час, коли вони написані. 
Критерій дуже важний. Від нього у ви
сокій мірі залежить’докладність та до
стовірність самих мемуарів. Бо не одно

великого творця Болеслава і війна угор
сько-німецька дали нагоду Ярославо
ві! Мудрому в. 1030-31 зліквідувати стан 
витворений у 1018 і привернути більше- 
менше той стан, який був за Володими
ра Великого. Західною границею Руси 
стала приблизно лінія Нарви — Вепра — 
Вислока — Дуклі.

Все те бажав я пригадати землякам 
на порозі грядущих ювилейних років. 
Сі повинні-б зродити цілу низку істо
ричних дослідів про минуле Белза й ці
лої західної України. Бо тільки в тако
му разі ювилей буде святом історично
го народу.

У Львові, 1. січня 1930.

й те саме, чи маємо перед собою опис 
якоїсь події сучасний, зроблений під 
свіжим вражінням її, чи пізніший, нераз 
десятки років опісля'— з памяти. З того 
погляду розріжняємо два головні роди 
мемуарів:

а) записки і б) спомини.
Записками називаються мемуари 

звичайно тоді, коли писані' одночасно 
з подіями, які записують, або безпосе- 
редно опісля. Правда, в них нема тоді 
звичайно ширшого тла, на якім відбу
ваються події (т. зв. історичного тла), 
ані т. зв. історичної перспективи (роз
міщення поодиноких подій відповідно 
до їх ваги), а також нема тяглости по
дій. Та зате вони завдяки своїй одно
часності! з подіями, згл. безпосередно
сті!, особливо цінні як історичне жерело.

Сюди належать, крім записок, вза
галі всякі історичні нотатки, роблені 
безпосередно, за свіжої памяти, як: що
денники, журнали і т. п.

Споминами (спогадами) називаємо . 
мемуари, що писані не одночасно з по
діями, які описують, але пізніше, з па
мяти.

Дальше ми розглядаємо докладній- 
ше роди споминів, що торкається їх ав
торів та змісту. Тут зазначимо тільки те, 
що хоч всі вони й писані геть пізніше 
після подій, то всеж таки історична ва- 

. га їх не однакова. Треба розріжнити дві 
окремі категорії їх, а саме: а) спомини, 
що писані виключно з паміяти, яка в од
них більше, в- других менше певне чи 
не певне жерело і б) спомини, що хоч
і писані формально з памяти, то одначе 
на основі попередніх (сучасних) запи
сок. Історична вага споминів сеї остан
ньої категорії рівна сучасним запискам.

Другий критерій, який беремо під 
увагу при поділі мемуарів на роди, се 
роля автора мемуарів в подіях, які опи
сує. Критерій — не менше важний як 
перший. Бо що инше, коли автор мему
арів оповідає про події, в яких сам брав 
активну (чинну, діяльну) участь, а инше, 
коли оповідає як посторонній глядач, 
свідок чи переповідає слова инших. То
му розріжняємо:

а) активні (діяльні) мемуари і
б) пасивні (обсерваційні) мемуари.
Активними (діяльними) мемуарами

називаємо мемуари, в яких автор описує 
передовсім те, в чім він сам брав актив
ну (діяльну) участь. Такі мемуари ма
ють звичайно автобіографічний та діло
вий характер, а тим самим спеціальну 
вагу як історичне жерело.

Пасивні (обсерваційні) мемуари — 
се мемуари, яких автор в подіях, котрі 
описує, не брав ніякої активної участи, 
а описує їх тільки як очевидець - обсер
ватор 'або переповідай.

Вкінці третій критерій, на основі 
якого ділимо мемуари, се зміст самих 
мемуарів. Беручи під увагу зміст мему
арів, махи’мемо стільки їх родів, скіль
ки є ріжних ділянок, що становлять

зміст людського життя. Найчастійше 
маємо мемуари:

а) політичні, б) культурно-побутові,
в) військові, г) подорожні. Рідше: д)
професійні, е) класові і т. д.

Розуміється, що в кождій із вичи
слених найголовніших Груп є безліч 
підгруп, які в свою чергу розпадаються 
на ще спеціяльніші, менші групки. Так 
нпр. в групі мемуарів культурно-побу
тових маємо мемуари: літературні (пи
сьменників), публіцистичні (публіцистів), 
педагогічні (педагогів), театральні (ак
торів), мистецькі (художників), наукові 
(вчених) і т. д.; в групі мемуарів подо- 
рожних — мемуари релігійного (палом- 
ничого) характеру, наукового, мистець
кого і т. д.

3.
ЗНАЧІННЯ МЕМУАРІВ.

Як відомо., наше знання минулого 
опирається на жерелах. Найважнійші 
жерела — побіч устних переказів (тра
диції), матеріяльних памяток (будівлі, 
ріжні річи, зброя, печатки і т. д.), урядо
вих актів, документів ,і т, п. — се писані 
передання: літописи (хроніки), записки, 
спомини, автобіографії, переписка. Же
рела ті важнїйші іноді ніж всякі инші.
І не дивно. Матеріяльні останки — се 
для історика тільки мертві цеглини, німі 
свідки, тоді як писані передання — сві
доцтво живих людей.

Серед писаних передань головне 
місце займають: мемуари.

Вони — історичний матеріял першої 
ваги. Богато з того, що не найшло собі 
місця в урядових актах, може бути по
мічене та передане нащадкам в записках 
сучасника й очевидця. Не рідко дрібна 
риса кидає богато світла на ціли та мо
тиви головних акторів великих подій. Як 
зовсім вірно замітив К. Н. Бестужев- 
Рюмін, в одній стрічці мемуарів роз- 
яснюється іноді те, що лишається тем
ним в цілих фоліянтах дипльоматичних 
нот й урядових паперів. Мемуари нпр. 
політичних, культурних (літературних) 
і т. д. діячів показують шляхи, якими 
йшов політичний, ‘культурний (літера
турний) і т. д. розвій. Вкінці мемуари 
представляють живий, ріжнобічннй о- 
браз суспільного побуту, освітлюють 
інтелектуальний і моральний стан гро
мадянства та вияснюють відношення 
громадської думки до даних подій. 
Спеціяльну, виїмкову вагу мають мему
ари для історії тих епох, коли або не 
було ще нинішної преси, або коли преса 
не користувалася достаточно свободою. 
Та навіть і тоді, коли преса тішиться не
обмеженою волею та є в повнім розквіті, 
значіння мемуарів для історії даної епо
хи не зменшується. Бо „навіть у своїх 
звітах є преса тільки в малім степені 
історією своєї епохи. Вона може від
творювати тільки ті факти, котрі відбу
ваються на поверхні публичного життя. 
До первісних жерел преса з правила не 
має доступу. Тай навіть очевидні факти 
з життя народів і держав узгляднює 
преса відповідно до свойого характеру 
тільки однобічно. Щоденники займа
ються передовсім подіями, тим, що ста
лося, а не тим, що його означуємо на
звою ,,ті1іеи“, середовище. Могутня 
струя публичного життя має одначе в 
собі не тільки хвилі, що творяться на 
його поверхні. Ми мусимо знати також 
будову його дна, силу спаду і т. д., щоби 
вияснити собі рід бігу."* 1)

Правда. Якими безпосередними й не 
булиб обсервація та мемуари, вони все 
таки не можуть дати фотографічно вір
ного образу подій. Є анекдот про ан
глійського історика XVII ст. сера Валь- 
тера Ралєя, що мав кинути в огонь ру
копис другого тому своєї Всесвітньої 
Історії тільки тому, що црі оден вулич
ний заколот, на який він сам дивився з 
вікна, одержав від другого очевидця 
звідомлення, що зовсім розходилося з 
його особистими спостереженнями. Як
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