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Вступ

ПРО ШКОДУ ТА КОРИСТЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

для життя

В сухому дереві дракона ревіння. 
У  черепі давнім зіниця ясна.

Чаньський вислів

Чи може бути для народу шкідливою й навіть небезпечною його 
історія?

Зрозуміло, може, й неминуче стане такою при спробі забути 
її, малодушно відгородившись від неї непробивним панциром 
неісторичних міфів і фантазій. Але, на противагу тварині, лю 
дина «не може навчитися забуттю... вона назавжди прикута до 
свого минулого; як би далеко та швидко вона не бігла, ланцюг 
біжить разом із нею» (Ф . Н іцше).

У  психологічній історії народів, так само як і в духовному 
житті окремої людини, ніщо, одного разу виникнувши, не зни
кає, все якимось чином зберігається й за певних умов може 
знову випливти на поверхню.

М инуле, репресоване й загнане в глибини народної п ід
св ідомості, стає причиною бол існих неврозів , набуваючи 
характеру неконтрольованих розумом пекельно руйнівних 
сил, здатних довести до божевілля цілий народ.
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Вакуум, що утворився в історичній свідомості, заповнюють 
тоді різноманітні «ізми», ці, за висловом австрійського психоло
га К. Юнга, «колективні психічні епідемії», що штовхають нації 
на самогубні авантюри аж до громадянських і світових воєн.

В історичній свідомості сучасного українця оселилися од
разу два таких смертельно небезпечних віруси: ідея імперської 
великодержавності та провінціалізм у специфічно українській 
формі народницького хуторянства.

Згубн ість імперської ідеї полягає передусім у тому, що вона 
п ідм іняє справж н і інтереси народу імперськими м іражами 
великодержавної могутності, мобілізуючи цей народна будів
ництво якої-небудь чергової Вавилонської вежі. Звідси ви
пливає, що в історії будь-які неправда й самообман стосовно 
імперської ідеї шкідливі та небезпечні або здатні викликати 
повторення ї ї  злочинів. У  поетичній формі це чудово передав 
І. Губерман:

Где лгут и себе, и друг другу,
И память не служит уму,
История ходит по кругу 
Из крови —  по грязи —  во тьму.

Зворотною стороною імперської медалі є хуторянсько-етно
графічні уявлення про українські традиції. Якщо виходити з них, 
то вся національна самобутність України зведеться зрештою до 
того, що тут парубки хизуються в неекономних штанях-шаро- 
варах місткістю в кілька десятків кавунів, і чоботах, змащених 
дьогтем; дівчата у вишиванках і віночках безупинно співають 
і кружляють в хороводі; а обжерливість, судячи з того, в яких 
неймовірних кількостях поїдаються вареники, галушки й сало, 
піднесено в ранг національної чесноти.

Ідеологія провінціалізму та ідея імперії цілком органічно до: 
повнюють одна одну завдяки спільним теоретичним засадам. 
Обом їм притаманна наївно-оптимістична віра в прогрес, під
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яким слід розуміти тріумф деспотичної Держави, яка все врів- 
нює, та ситого самовдоволення покірної їй більшості. До спіль
них рис імперсько-тоталітарної і хуторянської ідеологій нале
жить також невтримна ідеалізація народних мас, обожнювання 
сильного правителя-тирана й люта ненависть до аристократії.

Сьогоднішній занепад історіографії в Україн і є наочним під
твердженням інтелектуальної вбогості та духовної ущербності 
історії, що грунтується на імперсько-хуторянських міфах.

Схоже, що за обставин, які склалися, тільки історична шоко- 
терапія спроможна зруйнувати ієрихонські стіни імперсько-хуто
рянського бачення української традиції, розчистити догматичні 
завали, які утворилися в українській історичній свідомості. Вже 
занадто в ній укоренилася звичка сприймати історію України та 
ї ї  традиційну культуру крізь призму примітивного взірця вічної 
провінції, глухої окраїни, відсталої селянської країни —  «архі
пелагу заснулих хуторів» (Є. Маланюк), тої міфічно благосло
венної «поющей и пляшущей» Малоросії, «де сало, кавуни та 
дині, де Гриць зітхає по Горпині, танцюють всі гопак».

Тільки зазнавши шоку від зустрічі із справжньою історією 
України, не пригладженою, не обскубаною цензурою, якщо до 
вподоби —  не прирученою, тільки відчувши її палке дихання, 
почувши биття ї ї  пульсу, коротше кажучи, тільки через глибо
ку емоційну причетність до історичної традиції можна наблизи
тись до розуміння її істинного смислу.

Відхід від примітивного хуторянства в зображенні українських 
традицій потребує, передусім, зміни дослідницького підходу, само
го ракурсу бачення історичної реальності. Суть запропоновано
го автором етноцивілізаційного підходу до вітчизняної історії 
полягає в тому, щоб помістити українську етнічну традицію у від
повідний історико-цивілізаційний контекст. Таким чином, клю
човими ідеями в «Україні, яка шокує», є поняття «етнос» (народ), 
«цивілізація», «традиція».
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Досить вдале, на наш погляд, визначення «народу-етносу» на
лежить сучасному російському філософу Г. Гачеву: «Народ —  це 
вічністьутілесній формі. І в цьому сенсі якщо «нація» —  історич
на категорія, то «народ» відносно, —  принаймні на неосяжний 
для особи термін, —  виходить з-пщ влади часу. І цього достатньо, 
щоб бачити в ньому тілесне безсмертя, безсмертя й свого тіла, 
тобто породи, крові й землі, з яких я витканий, і чим просочений, 
і куди повертаюся (в землю, в кров і тіло своїх дітей); і своєї душі... 
і свого духу й думки (безсмертя слова, мови, літератури і т. ін.)».

На грунті подібності духовно-історичної традиції (релігія, 
етнокультурна та емоційна близькість, схожий стиль життя) 
складаються цивілізації, що являють собою об’єднання народів- 
етносів. їхня боротьба за існування, за вигідні для них еколо
гічну нішу та ресурси, за культурно-політичне лідерство у світі 
становить основний зміст історичного процесу.

Центральною проблемою вітчизняної історії є питання про 
цивіл ізаційну приналежність української етнічної культури, 
про історичні форми ї ї  взаємодії з різними цивілізаціями та 
про оцінку внеску останніх у формування традиційних укра їн
ських цінностей.

Традиція, що є, за словами німецького філософа Г. Гадаме- 
ра, усім тим, що «освячене переказом і звичаєм, має безімен
ний авторитет», виступає в ролі духовного стрижня народу. 
Цей надто тендітний передаточний механізм, покликаний за 
безпечувати духовну наступність м іж  поколіннями, м істить 
найрізноманітніші процедури наслідування. Це може бути авто
ритетна інституція, звичай, обряд, ритуал, ідея чи символ, 
тобто певні високі зразки, що пройшли випробування часом 
і не перевершені наступними поколіннями. Словом —  спадок 
або класика. Класичне ж, згідно з визначенням того ж  Гада- 
мера, є «те, що здатне встояти перед історичною критикою». 
Воно може виникнути тільки внаслідок тривалого творчого
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відбору, який відбувається щоразу, коли «критична свідомість 
звертається до традиції в намаганні обновити її».

Паралелі між минулим і сьогоденням, що проводяться в «Укра
їні, яка шокує», мають на меті визначити, що «живе», а що «мерт
ве» в традиційній спадщині минулого, що корисного можна дістати 
з неї для усвідомлення сучасності й побудови майбутнього.

Розглядаючи минуле як могутню силу сучасності, етноцивілі- 
заційний підхід визнає відкритість та альтернативність історично
го розвитку, тобто містить і розгляд історичних альтернатив, що 
конкурували між собою. Адже ніхто не може із стовідсотковою 
гарантією стверджувати, що не реалізовані через різноманітні 
причини сценарії історії не здійсняться в майбутньому, вже на 
якісно іншому етапі розвитку.

Але історику недостатньо пізнати минуле, йому ще потрібно 
вміти про нього розповісти. Істотний недолік левової частки уза
гальнюючих наукових праць з історії України полягає в тому, що 
вони нудні до відрази й безликі до потворності. Згадаймо у зв’язку 
із цим Вольтера: «Всі жанри хороші, окрім нудного»:

Захопливість —  ось невід’ємна якість історії. Первинно дав
ньогрецьке слово «історія» означало «оповідання» і вживалося 
навіть у значеннях «байка», «міф», «казка», й тільки значно 
пізніше набуло значення «історичне дослідження».

Класики історичної науки Геродот, Тит Л ів ій, Гай Саллюстій, 
С іма Цян —  це передусім талановиті оповідачі цікавих історій 
про людей, країни, народи. О сь  чому навіть виявлення у них 
очевидних фактичних помилок, неточностей або неправдопо
дібних пояснень анітрохи не відбивається на загальній ціннос
ті їхніх творів. Як кажуть у таких випадках італійці: Se non е vero, 
е ben trovato («Якщ о й неправда, то гарно придумано»).

Саме завдяки незаперечним літературним достоїнствам кла
сичне історичне оповідання не застаріває. Великі історики дав- 
нини вміли просто розповідати про складне. Окрім того, вони не
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цуралися екзотики й повідомляли факти, які навіть за сьогодніш
німи мірками відверто шокують. Чого варте, наприклад, повідом
лення «батька історії» про ритуальне скотолозтво в Єгипті: 
«Сталося в області тій (Мендеській) таке диво при мені: з жінкою 
козел привселюдно змішався» (Геродот).

Однак ремесло історика має ще один вимір, який робить це 
ремесло чимось на кшталт мистецтва магії. В певному сенсі те, 
чим займається історик, нагадує спіритичний сеанс спілкуван
ня з душами давно померлих людей.

Цей містичний зв’язок, що виникає між істориком і традицією, 
яка ним вивчається, можна порівняти із взаємовідносинами живих 
і мертвих у відомому античному міфі про Аїд (Ґадес) —  царство 
«підземного Зевса», який вершить страшний суд над мертвими. 
До речі, за однією з версій міфу вхіддо Аїду знаходився на терито
рії України, десь у Криму. Згідноздавнім переказом, підземний світ 
померлих оточував рів із свіжою паруючою кров’ю: душі в потой
бічному світі втрачають мислення й пам’ять, і тільки жертовною 
кров’ю міг воскресити їх живий прибулець. І коли хтось із античних 
героїв спускався у вкрите вічним мороком царство невидимих т і
ней, щоб поспілкуватися з дорогими й любими його серцю не
біжчиками, тінь померлого підходила до рову, напивалася крові та 
набувала зримого образу живої людини з плоті й крові.

Так само й історик, спілкуючись із «духами» людей, народів, 
епох, намагається оживити викликані ним привиди минулого, 
наповнити їх енергією власної фантазії, ніби жертовною кровїю, 
з єдиною метою —  знову зробити їх повнокровними та відчут
ними для своїх сучасників.

Пізнання інших світів, цивілізацій, що існували колись на те
риторії України, зовсім не схожих на той світ, в якому нам довело
ся народитись, знайомство із цілим суцвіттям загадкових культур, 
народів, екзотичних релігій, що давно зникли або заховалися від 
зацікавленого погляду, —  все це на диво захоплююче заняття.



Україна, яка шокує _u
Заглиблюючись у стихію рідної історії, ще раз переконуєш

ся в тому, наскільки невигадана історична ситуація може бути 
ц ікавішою за будь-яку витончену фантазію. Реальна історія 
України може розглядатися і яктрилер, і як вестерн, і як мело
драма, і як трагедія, і як комедія —  тут присутні всі жанри, 
причому на будь-який смак.

Автор книжки, що пропонується, виходить із дуже простої тези: 
такі, здавалося б, індивідуальні речі, як смерть, душевні й тілесні 
недуги, інстинкти, насилля, секс, випадкові примхи та забаганки 
історичних діячів, а часом і звичайна людська дурість, відіграють 
в історичній дійсності не менш важливу роль, ніж безособові, так 
звані об’єктивні економічні чи політичні чинники.

І було б захоплююче цікаво простежити взаємозв’язки між 
глобальними політичними, культурними, соціально-економічни
ми процесами та психологією людей минулого, їхньою душею, 
світоглядом, світовідчуттям і світосприйняттям.

«Україна, яка шокує» ні в якоїйу разі не претендує на повний, 
вичерпний викладукраїнської історії, і, тим більше, —  на єдино 
правильне її пояснення. Вона просто пропонує читачеві розді
лити з автором те почуття безмежного здивування, яке виникає 
перед лицем загадкового у своїй глибині та багатогранності екзо
тичного світу української традиції. А  це само по собі не так уже 
й мало. Адже, за влучним висловом німецького філософа К. Яспер- 
са, «здивування перед таємницею є само по собі плідним актом 
пізнання, джерелом подальшого дослідження, й можливо, метою 
всього нашого пізнання...».

В «Україн і, яка шокує» зроблено спробу пролити світло на 
найбільш інтригуючі загадки й таємниці екзотичного світу 
українсько ї традиції та показати на конкретних історичних 
прикладах невідповідність існуючих стереотипних уявлень про 
історію  України —  живу, гостро-реальну стихію минулого. 
З  цією метою увазі читача пропонується добірка яскравих
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факті в-ілюстрацій, які справді шокують, удосталь розсипаних 
по першоджерелах, дисертаціях, наукових монографіях та 
історичній періодиці.

Ця книга охоплює проміжок часу від первіснообщинного ладу 
до межі XVII —  X IX  століть, переломного моменту в історії Укра
їни, пов’язаного із занепадом українського козацтва й початком 
незворотного процесу руйнування традиційного суспільства та 
культури внаслідок уніфікації життя країни за загальноімперськи- 
ми законами.

Структура «України, яка шокує» підпорядкована проблемно- 
хронологічному принципу викладу матеріалу. Книжка містить 
вступ, п’ятнадцять глав та підсумкову, завершувальну частину.



Глава 1

СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ НА «ПЛАНЕТІ МАВП», 
АБО НЕАНДЕРТАЛЕЦЬ ІЗ КОМП’ЮТЕРОМ

Виховання гуманності є справою, якою 
слід займатися безперервно; в інакшому 
разі ми всі... повернемося до тваринного 
стану, до скотської грубості.

Й.-Г. Гердер

Навіщо вивчати первісне суспільство? Щ о може розповісти нам 
доісторичне минуле про наше сьогодення та майбутнє? Є  чудове 
правило: «Якщо хочеш що-небудь зрозуміти, дізнайся, як воно 
виникло». В  пітьмі доісторичних віків губляться витоки багатьох 
суспільних явищ сучасності. Я к пишуть про палеоліт, найбільш 
ранній період первісності, автори підручника «Палеолитоведе- 
ние», —  це була «епоха «всіх начал». Саме звідти йдуть корені 
мистецтва, релігії, с ім ’ї, соціальної організації».

Але первісність —  це не лише наші витоки, це ще й цілком ре
альна альтернатива всім нині існуючим цивілізаціям, перш за все, 
європейській. Особливо зростає небезпека відродження «дикун
ських часів» у такі переломні моменти історії, як сьогоднішній.

Зараз прискореними темпами відбувається руйнування таких 
органічних традиційних цінностей, як патріотизм, релігія, с ім ’я. 
А  отже, не можна повністю виключати можливість повернення
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людства в печери п ідтиском певних обставин. Щ е в середині 
XVIII століття великий італійський філософ Дж. Віко, виходя
чи з циклічного розуміння історії, дійшов висновку про неми
нучість настання «вторинного варварства», яке, за його сло
вами, буде відрізнятися від первісного дикунства тільки тим, 
що це буде цинічне «варварство розуму».

Схоже, песимістичний прогноз великого італійця на наших 
очах втілюється в життя. Як випливає з програмної заяви одно
го з батьків-теоретиків сучасної інформаційної революції Гер- 
берта М аршалла М ак-Лю ена (1911 — 1980, Канада), епоха 
«глобального села-мурашника» та «нової племінної людини» 
вже настала. Ознаками настання нової історичної епохи він 
уважає занепад «Галактики Гутенберга» —  культури друкар
ського верстата й нерозривно пов’язаної з ним ученості.

Висока книжкова культура, здається, дійсно відходить у небут
тя. Справджуються кошмарні прогнози американського письмен- 
ника-фантаста Рея Бредбері з його знаменитого твору «451° за 
Фаренгейтом» із тією лише різницею, що тепер нема потреби 
примусово вилучати й спалювати книжки: читач серйозної літе
ратури масово вимирає, так би мовити, «природною смертю». На 
зміну «Галактики Гутенберга», що зазнає агонії, приходить так 
звана екранна культура, тобто сприйняття інформації, головним 
чином, через мозаїчні малюнки-кліпи-комікси.

Інформаційна революція не тільки надає нові технічні мож 
ливості для реалізації споконвічних за своєю суттю дикунських 
потягів до руйнування культури, але й у певному сенсі пробу
джує ці потяги. Щ е в середині X X  століття російський філософ 
Б. П . Вишеславцев безпосередньо пов’язував утрату людиною 
контролю над стрімким прогресом техніки з відродженням ди
кості в надрах її душі: «На раптове вторгнення раціонально-тех
нічного розуму колективне безсвідоме реагує пробудженням 
атавістичних і варварських інстинктів».
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Втім, якщо добре подумати, сучасні технології цілком можуть 
бути сумісними як з високим рівнем цивілізованості й культури, 
так і з їхньою повною протилежністю —  найрозгнузданішим 
варварством. Структурно-функціональний аналіз культури до
водить взаємозамінність ї ї  елементів. Простіше кажучи, з ’явля
ються нові предмети, але зберігаються старі функції. Так, бомба 
в руках дикуна просто виконує функцію палки —  зброї, призна
ченої, наприклад, для знищення ворога. Тому цілком можна уяви
ти собі серійного вбивцю, маніяка-людожера, що добре володіє 
комп’ютером і використовує його для задовольняння своєї про
типриродної пристрасті.

Завжди слід пам’ятати про те, що духовна культура —  це 
найтонша плівка над розжареним хаосом первісних інстинктів. 
І на сьогоднішній момент вона, схоже, стоншилася до краю.

Головними джерелами відродження архаїки в сучасності є мо
лодіжна субкультура, світ криміналу та ціла низка політико-ідео- 
логічних і релігійних течій, орієнтованих на «повернення до 
природи».

Навіть неозброєним оком помітний відбиток племінного ладу 
на сучасній молодіжній субкультурі. Візьмімо, наприклад, клуб
ні дискотеки та «глобальні вечорини» тінейджерів —  хіба це не 
ті ж  самі печерні збіговиська, на яких гуляв розмальований з ніг 
до голови первісний натовп? Хіба викрутаси, що лежать в осно
ві сучасних танцювальних па, ці судомні рухи під гіпнотичний 
ритм афро-американської музики не нагадують шалені танці ди
кунів на зорі нашої історії? Х іба сучасна сексуальна революція 
не вштовхує наше суспільство в часи первісного проміскуїтету, 
коли не існувало ніяких обмежень на статеві зв’язки між усіма 
членами людського стада, й не існувало навіть табу на злягання 
зі своїми найближчими кровними родичами? Напевно, не ви
падково в сучасній бульварній пресі все частіше можна зустріти 
згадки про інцест.
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Вживання усіляких наркотиків та інших речовин екстатичної 
д ії було неодмінною складовою первісних ритуалів. Атворчість 
рокерів, реперів на парканах і в ліфтах —  хіба це не той самий 
наскальний живопис печерних людей-троглодитів?

Другим «острівцем» архаїки в сучасності, який стрімко розви
вається, є злочинний світ. Сьогодні він усе активніше завойовує 
провідні позиції у великій політиці. В  багатьох регіонах світу роз
горнулася справжня кримінальна революція, що поставила під 
загрозу підвалини національної державності та цивілізованого 
суспільства. Вже зараз у світі утворилася ціла зона так званого 
«глибокого Півдня» (Руацда, Сьєра-Леоне, Сомалі, Колумбія, 
Таджикистан), де повновладно господарює кримінальна стихія.

Злочинне співтовариство в цілому дуже схоже на первісне плем’я 
дикунів. Антропологи вже давно угледіли первісний характер орга
нізаціїта внутрішніх законів блатного світу. До речі, «мафія» в бук
вальному перекладі з італійської означає «сім’я». За своєю струк
турою вона являє собою подобу кланово-родової організації 
з патріархом-батьком на чолі. Для більшості бандитських угрупо
вань є характерною жорстка ієрархія племінного типу: вождь —  ря
дові члени. Татуювання бандитів (і дикунів) покликані демонстру
вати приналежність до групи та свідчити про ранг в ї ї  ієрархії. 
В злочинних шайках панують закони зграї: верховодить найжорсто- 
кіший, хто без коливань застосовує насильство. Ставлення зло
чинного світу до ідеї власності є типово первісним: «общак», тобто 
спільна злодійська каса, —  аналог «спільного котла» племені. 
Відомо також, що в злодіїв у законі немає дружин, їхні подруги —  
спільна злодійська власність. Замість сім ’ї  в них практикується 
карикатура на первісний проміскуїтет —  коли всі самці є сексуаль
ними партнерами всіх самок, з урахуванням права сильнішого.

Щ е зовсім недавно досить агресивну альтернативу західній ци
вілізації являв світовий комуністичний рух, який нав’язував свій 
варіант радикального спрощення суспільного життя. Фундатори
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наукового комунізму відверто ратували за відродження первісно
го ладу. Випестуваний ними комуністичний ідеал передбачав злам 
товарно-грошових відносин і введення прямого продуктообміну, 
злиття націй, відмирання держави, знищення релігії як «опіуму 
для народу», ліквідацію моногамної (парної) сім ’ї  як інституту пе
редачі спадщини (і самої спадщини як одного з джерел нерівності), 
а з ними й моралі як буржуазного забобону.

Х іба образ цього максимально спрощеного суспільства без 
держави, с ім ’ї, націй, релігії, приватної власності та грошей не 
нагадує «первісно-комуністичне» суспільство на найбільш ранній 
стадії його розвитку, а саме, коли мавполюди ще жили зоологіч
ними стадами?

Ділком очевидно, що встановити подібний рай не землі можли
во лише за умови тотальної переробки історії, зруйнування всіх 
базових структур і цінностей цивілізованого суспільства. І тут ніяк 
не обійтися без випробуваного засобу комуністів і соціалістів —  
насилля, цієї «бабки-повитухи» історії. Щ о вийшло із спроб від
родити на практиці архаїку у X X  столітті, можна побачити на істо
ричному прикладі російських комуністів, які спробували відродити 
слов’янську общину, та німецьких націонал-соціалістів, що наміри
лися відтворити германський родовий лад.

Сьогодні не бракує проектів ліквідації традиційних засад куль
тури й цивілізації. Крім нацистів і комуністів на їхньому боці 
виступають ще й прихильниці неоматріархату —  феміністки, 
нетрадиційні релігійні секти, деякі молодіжні течії, зелені фун- 
даменталісти та інші. Вся їхня ідеологія побудована на ідеалі
зації первісної епохи як утраченого людством раю. Насправді 
реальна первісність не має нічого спільного із «золотим віком». 
Реальні дикуни —  жахливі для цивілізованої людини. Сучасні 
історичні дослідження наочно демонструють невідповідність 
обивательських міфів про первісність науковій картині до іс
торичного минулого.
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Доісторична епоха є найтривалішим періодом у біографії люд
ства. Вона охоплює величезний проміжок часу від виникнення 
Всесвіту, життя на Землі, людини та людського суспільства —  до 
появи держави й писемності. Щ о стосується праісторії України, 
то вона, як зазначає відомий український археолог В. ІДербаків- 
ський, сягає часів написання перших давньоруських літописів.

Для того, щоб визначити місце людини та її історії у Всесвіті, 
сучасні історики розглядають людську історію в масштабі історії 
нашого Всесвіту, так званої «Великої (Універсальної) історії» 
(B ig  History). Згідно з космологією Великого Вибуху —  чільною 
парадигмою сучасних астрономії та космології, —  вік нашого 
Всесвіту налічує 10— 20 мільярдів років.

Велику загадку являє собою само виникнення життя на нашій 
планеті. У  60-і роки було зроблене відкриття, яке завдало відчут
ного удару по теорії еволюції. Виявляється, все живе на Зем 
лі —  від бактерій до людини —  має єдиний генетичний код. Якби 
життя виникло й розвивалося відповідно до вчення Дарвіна та його 
послідовників, генетичний код одного організму відрізнявся б від 
іншого. Насправді виходить, що рід людський походить від однієї 
праматері. Як тут не згадати біблійну Єву? А  звідси випливає за
кономірне питання: чи не зародилося все земне життя в одній 
пробірці?

На авторитетну думку академіка Академії медичних наук Ро 
сійської Федерації В. Казначеєва, «можна сприймати людський 
організм, будь-який тваринний організм як форму білково-ну
клеїнового життя». Але можна припустити, що в білково-ну
клеїновому житті поєднуються й інші організації. За нашими 
матеріалами —  це польові, маловідомі нам форми, які відпо
відають сучасним науковим поняттям живої істоти. Це означає, 
що відомий з науково-фантастичної літератури міф про зустріч 
різних біологічних істот —  зовсім не фантазія. М ожливо, така 
зустріч уже відбулася на планеті Земля! І еволюція біологічних
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об’єктів —  це не суто білково-нуклеїнова, мутаційно-відбір- 
кова система, як ми звикли вважати згідно з теорією Дарвіна, 
а засіб співіснування в білково-нуклеїновій речовині іншої фор
ми або інших форм життя!

Автори «Всесвітньої історії» стверджують, що виникнення 
людини на Землі сталося не в одному місці, а відразу в кількох: 
в екваторіальній Африці, майже біля Полярного кола та, мож
ливо, в південній Азії. Цю  ж гіпотезу відстоює й російський 
дослідник Ю . О. Молчанов. Він, зокрема, стверджує, що перші 
люди виникли в полярних умовах, одночасно в кількох регіонах 
земної кулі: Східній Африці та Сибіру.

З  якої ж  причини відразу в кількох місцях у попередників лю 
дини —  протогомінідів і гомінідів —  з ’являється нова ознака, яку 
ми називаємо розумом людини? Внаслідок дії яких чинників ста
лася поява розумних істот?

На сьогодні існує безліч теорій виникнення людини, виді
лення її з тваринного царства.

Згідно з трудовою теорією Ф. Енгельса, появу людини слід 
датувати за знахідками її знарядь праці. В ік  кам’яних знарядь, 
знайдених в африканському урочищі Олдовай 1960 року, сягає 
1,5— 2,5  мільйонів років. У 1982 році в Якутії знайдено кам’яні 
знаряддя, вік яких становить 1 , 8 — 3, 2 мільйонів років.

Весь періоддоісторії залежно від матеріалу й техніки виготов
лення знарядь праці поділяють на давньокам’яну епоху (палео
літ), середньокам’яну (мезоліт), новокам’яну (неоліт), мідно- 
кам’яну (енеоліт) епохи, бронзовий та залізний віки.

Наведена археологічна періодизація вже встигла вкоренитися 
в науковій та навчальній літературі, але вона є надто умовною й не 
охоплює всієї багатоманітності первісної епохи. Вона далеко не 
є'універсальною і придатна хіба що для Європи, оскільки численні 
незахідні народи та цивілізації «примудрилися» одночасно поєдну
вати кілька фаз. Наприклад, давні цивілізації Америки використо
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вували переважно кам’яні, кістяні та дерев’яні знаряддя праці, але 
при цьому вже жили державним життям. Африка вважається бать
ківщиною обробки заліза, але багато з тих племен, які вже знали 
залізо, так і не вийшли з додержавного стану. Крім того, африканські 
народи бронзу стали використовувати пізніше, ніж залізо. У  П ів 
денно-Східній Азії знаряддя праці виготовлялися з бамбука та де
рева. Там дуже мало користувалися інструментами з каменю.

Взагалі, проблема походження діяльності з виготовлення зна
рядь праці досить складна та багатопланова. По-перше, слід від
мовитись від відомого визначення Б. Франкліна: «людина —  це 
тварина, яка виготовляє знаряддя праці». Наприклад, філіппінські 
тасадаї, деякі племена австралійських аборигенів не виготовляють 
знарядь праці, а користуються тим, що дає їм природа. Знаряддя 
праці на початку і середині палеоліту —  це ще суто природне 
новоутворення. По-перше, людиноподібні мавпи здатні викорис
товувати і навіть виготовляти знаряддя, але найчастіше не відчу
вають у цьому потреби. Певний досвід виготовлення знарядь праці 
мають орангутанги та шимпанзе. їхні знаряддя —  це, перш за все, 
пристрої для їж і, зброя, засоби гігієни (витирають листям екс
кременти, сечу та сперму).

Загальновизнано, що найчастіше творцями знарядь праці 
є діти та підлітки. Наприклад, у японських макак миття солод
кого батату й зерен, катання снігових кульок скоріше за всіх 
засвоювали «мавпи-підлітки», потім ці навички поширилися 
серед їхніх родичів. При цьому старші особені не могли засво
їти їх повною мірою. Аналогічна картина спостерігається і в лю 
дей (згадаймо, наприклад, освоєння комп’ютера представни
ками різних поколінь).

Вважається, що саме діти були першими винахідниками. В и 
найдення ними більш досконалих знарядь праці та зброї відбу
валося в процесі гри. Цікаво, що в багатьох первісних племенах 
діти об’єднувалися в самостійні економічні колективи. їхнє ви-
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ховання проходило без участі дорослих —  у так званих «дитячих 
клубах» старшими дітьми. В племенах ягуа з джунглів Амазонії 
та ятмул з П апуа-Ново ї Гвінеї батьки взагалі не втручалися 
в процес виховання дитини, поки вона досягне шести-восьми 
років. Тут також можна провести певну паралель із сучасністю, 
загальною тенденцією якої є неухильне падіння впливу с ім ’ї, 
батьків на дітей і зростання впливу на них «вулиці», цього своє
рідного аналога первісного «дитячого клубу».

Розум, яким так пишається людина, не є виключно її привілеєм. 
Насправді тварини здатні мислити, розуміти мотиви поведінки 
інших членів групи, класифікувати їх за рангом і спорідненням. 
Так, за даними М . Л . Бутковської та Л. А. Файнберга, якась гори
ла Коко епізодично вживала в спілкуванні до тисячі знаків, само
стійно будувала речення з трьох-шести слів, а в її словесних іграх 
на рівні дітей п’яти-шести років навіть проявлялося почуття гумо
ру! Крім того, вона успішно засвоїла амслен —  мову глухонімих, 
і могла лаятись нею. Шимпанзе Уолш використовував як лайку 
слово «брудний». За результатами тестів мавпи показували най
нижчий рівень коефіцієнта IQ, характерний для людини з невисо
кими розумовими здібностями.

Експериментально доведено, що людиноподібні мавпи во
лодіють здатністю до самовпізнавання та самоусвідомлення.

Наприклад, шимпанзе, орангутанги та горили цілком по- 
людськи реагують на власне відображення в дзеркалі, більше 
того, вони використовують дзеркало з метою роздивитися час
тини тіла, які недоступні оку (наприклад, горло).

За твердженням англійського вченого Дж- Бернала, «мова ви
ділила людину з усього тваринного світу». На відміну від вдихаю
чої «мови» звірів (інспіраторні шуми), людська мова —  видиха
юча, за винятком бушменських(койсанських) мов, заснованих на 
вдиху. Однак найдавніша «звукова мова» спершу була адресова
на не стільки людині, скільки тваринам. Імітуючи видові голоси
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тварин, первісна людина була озброєна сильною та незвичною 
зброєю: вона викликала у тварин реакцію наслідування. У  своєму 
ще не людському горлі людина збирала голоси всіх тварин —  це 
сталося до того, як вона набула специфічної членороздільної мови. 
За допомогою механізмів вищої нервової системи вона стала ке
рувати поведінкою тварин. Механізм впливу дозволив їй приру
чати й дресирувати тварин, навіть нацьковувати одних хижаків 
(собак) на інших того ж  виду (вовків).

Останнім часом великої популярності серед учених набула 
радіаційна теорія походження людини.

Один з ї ї активних розробників, академік Російської Академії 
наук Геральд Матюшин обгрунтовує ідею перетворення мавпи 
на людину «випадковою» мутацією, що її викликала радіація. 
Згідно з його версією, в часи переходу передлюдини до прямо- 
ходіння на її прабатьківщині —  у Східній Африці —  через інвер
сію (зміну) геомагнітних полюсів Землі відбулися посування 
земної кори, глибокі розломи, рифти завдовжки в сотні й тисячі 
кілометрів. Ц і процеси супроводжувалися численними вивер
женнями вулканів і землетрусами, що, у свою чергу, призвело 
до виходу на поверхню покладів урану та різкого підвищення 
радіаційного фону в цьому регіоні. Людиноподібні істоти, опи
нившись у цьому велетенському природному урановому котлі, 
у своєрідному доісторичному Чорнобилі, піддалися потужному 
опроміненню. Викликані радіацією незворотні зміни в їхньому 
генетичному коді стали причиною якісного стрибка в напрямку 
олюднення. Ц і жалюгідні мутанти без шерсті, іклів, із слабкими 
зубами та величезною головою, здавалося, були приречені. Але 
з допомогою організації праці й пристроїв для їїуспішного здійс
нення пралюди зуміли компенсувати свою слабкість відносно 
решти живих істот, міцно посівши місце «царів природи».

Численні дослідники, включаючи Ф. Енгельса, вказували на 
виключно важливе значення вживання в їжу м ’яса в процесі ста



Україна, яка шокує

новлення первісного людства. Головним стимулом для переходу 
мавполюдей до вживання м’яса стало зростання потреби в ліпідах 
(найбільш енергоємних продуктах), які дозволяли вести більш ак
тивний спосіб життя. М ’ясна їжа містить легкозасвоювані залізо, 
кальцій, деякі амінокислоти, відсутність яких в організмі призводить 
до анемії, апатії, в’ялості, пасивності. Крім того, відомо, що по
стійне вживання м’яса сприяє прискореному розвиткові мозку.

Як  відомо, примати —  переважно вегетаріанці. Наприклад, 
меню шимпанзе на 78 відсотків складається з фруктів. І лише 
стихійне лихо може перетворити приматів на зграйних хижаків.

їжа первіснихлюдей на 65 відсотків складалася з овочів і фрук
тів, а на третину —  з м’яса диких тварин, яке містило лише п’ять 
відсотків жирів. Люди кам’яного віку вживали втричі більше тва
ринних білків і удвічі менше жирів, ніж сучасні люди.

Таким чином, дієта наших далеких предків певною мірою може 
бути —  з одним істотним застереженням —  взірцем для нас. Річ 
у тім, що для всіх пралюдей була характерною некрофагія —  по
жирання трупів великих тварин. Наші предки починали свій перехід 
до м’ясної їж і як скевіцджери —  стерв’ятники, пожирачі падалі.

На думку радянського палеопсихолога Б. Поршнева, це було 
зумовлено ніби дією жорсткого інстинкту «не убий». Він указує 
на відсутність переконливої аргументації на користь тези про 
існування полювання в нижньому та середньому палеоліті ( над
то малою була швидкість бігу першолюдей, та й відчувалася 
відсутність ефективної зброї). Тому, найвірогідніше, вважає 
Б. Поршнєв, джерелом тваринного білка (ліпідів, жирів) для 
пралюдей були трупи великих тварин.

Некрофагія й понині зберігає своє значення серед культурно 
відсталих народів Африки та Азії. Так, наприклад, люди з племе
ні хадза з Танзанії не гребують харчуватися падаллю —  з цією 
метою вони відганяють хижаків від трупів роздертих ними тварин. 
Аналогічно вчиняють мисливці з індійського племені говда.
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Тут можна провести цікаву паралель із сучасністю. В 1996 році 
керівники одного з американських товариств захисту навколиш
нього середовища М . Кларет і П. Клетел запропонували налаго
дити випуск екологічно чистих консервів із плоті мерців і таким 
чином не тільки вирішити продовольчу проблему, а й утилізувати 
переповнені кладовища. Чи не є ця ініціатива американських «зе
лених» відлунням тих далеких часів, коли наші предки їли трупи, 
і хіба це не свідчить про те, що наша цивілізація практично готова 
повернутися до своєї вихідної точки?

Перехіддо полювання та поїдання м’яса мав такі наслідки. Як 
уже зазначалося, постійне вживання м’яса сприяло прискоре
ному розвиткові мозку. Знаряддя праці первинно застосовува
лися для розбиття товстих шкір і кісток великих тварин і для 
добування кісткового та головного мозку. (Наприклад, кістковий 
мозок давнього слона важив 200— 300 кілограмів плюс при
близно стільки ж  головний мозок.) Перенесення з цією метою 
каменівдо місцезнаходження м’яса потребувало від троглодитів 
також переходу до прямоходіння. Колективні полювання та спіль
не вживання їж і призвели до консолідації суспільства.

Сл ід зазначити, що головними конкурентами людини сучас
ного типу були зовсім не хижаки, а інші види першолюдей. На 
думку Едгара Морена, французького соціолога й антрополога, 
олюднення супроводжувалося вимиранням або знищенням ав
стралопітека, габалісів, M an 1470, Homoerectus, неандерталь
ців, і не виключено, що кожен із цих видів полював на поперед
ній, пожираючи його представників.

Р ізн і види людей тривалий час співіснували, й м іж  ними 
точилася жорстока боротьба за екологічні ніш і, за еволюцій
ну магістраль, у ході якої виділилися бічні тупикові гілки: яван' 
ськ і меганропи, парантропи, гігантопітеки. Обраний ними 
шлях адаптаціїдо навколишнього середовища —  нарощуван
ня міцних щелеп і мускулів, тобто розвиток фізичної сили на
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противагу еволюції мозку (зовсім як сучасні фанати боді-біл- 
дингу) —  виявився неперспективним. Усі вони або вимерли, 
або були знищені людиною, або витіснені нею у важкодоступ- 
ні регіони (як сучасні горили).

Мабуть, серед усіх людиноподібних істот неандерталець, що 
жив 150— 40-35 тисяч років тому, являв собою найбільш ж ит
тєздатну форму й був головним конкурентом людини сучасного 
типу. Найвідомішою пам’яткою неандертальського часу в Укра
їн і є печера К іїк-Коба, знайдена 1924 року в Криму.

Своїм зовнішнім виглядом печерний неандерталець дещо від
різнявся від людини сучасного типу. У  нього були, як і в горил, 

--висунута вперед надбрівна дуга, низьке чоло, підборіддя ж  було 
практично відсутнє. Неандерталець мав страшенну фізичну силу: 
для нього було характерним «силове» охоплення предметів усією 
кистю, і в ній була міць сталевих лещат.

Через надлишок протеїну в меню неандертальців їхній серед
ній зріст сягав 187 сантиметрів. Внаслідок неолітичної револю
ції та переорієнтації людства на рослинну їжу відбулося помітне 
зменшення зросту людей. Сьогодні відбувається зворотний про
цес: людство знову росте. Можливо, баскетболісти втілюють 
собою середній зріст майбутньої людини.

Стосовно середньої тривалості життя неандертальців у науко
вій літературі даються найсуперечливіші дані. Одні вчені вважа
ють, що більшість неандертальців не доживали й до вісімнадцяти 
років. Інші заявляють, що середня тривалість їхнього життя сяга
ла шістдесяти восьми років, що, до речі, на два роки перевищує 
середній світовий показник тривалості життя сучасної людини!

Виходячи з об’єму мозку —  1400— 1700 см3, —  за своїми 
інтелектуальними здібностями пізні неандертальці недуже по
ступалися сучасним людям, в яких, як відомо, середній об’єм 
мозку дорівнює 1450 см3. Таким чином, нащадки палеоантропів 
могли з таким же успіхом посісти місце в університетській
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аудиторії, загубившись серед наших сучасників. Неандерталь
ці створили досить розвинену кам’яну індустрію. На озброєнні 
в них був спис із наконечником із кременю, вони вміли влашто
вувати пастки, використовували вогонь (для витоплювання жиру 
та обігрівання).

У  неандертальців були досить складні ритуали й, цілком мож
ливо, міфологія: найдавніші відомі нам поховання належать саме 
неандертальцям.

М еню  неандертальця складалося переважно із м ’ясних страв: 
на його стоянках археологи знаходять кістки вовка, оленя, анти- 
лопи-сайги, дикого коня, осла, зайця і... людини! Канібалізм —  
моторошна та зазвичай соромливо замовчувана в підручниках 
сторінка доісторії людства.

Р ід  Н о т о  існує кілька мільйонів років. Найдавнішому з в і
домих поховань —  не більше 60 тисяч років. Не виключе
но, —  вважає сучасний російський археолог О. М . Буров- 
ський, що всіх людей, які народилися й померли до цього, з ’їли, 
їхні рештки знайдені або у вигляді випадкових фрагментів у від
повідних геологічних шарах (як пітекантропи на острові Ява), 
або в культурних шарах поселень (як синантропи в печері Ж оу- 
Коу-Дянь на території сучасного Китаю). Але в останньому 
випадку їхні кістки так само розщеплені, обпалені та обгри
зені, як і кістки тварин! Тоді, можливо, кістки розрубували 
кам’яними знаряддями, підсмажували на вогнищі, а потім роз
щеплювали, щоб добути кістковий мозок?

Рештки жертв людоїдства знаходять на багатьох стоянках 
неандертальців, у тім числі й на території України.

За даними О. М . Буровського, в печері Крапіна (колишня Ю го 
славія) археологи знайшли сліди страшних трапез первіснихлюдо- 
жерів. Близько 50 тисяч років тому там було з ’їдено понаддвадцять 
чоловік вже неандертальського вигляду. Ш ироко практикував 
звичай канібалізму й попередник неандертальця —  так звана
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гейдельберзька людина (або Homo Heideibergensis, або протоне - 
андерталець), що жила 400— 200 тисяч років тому. Сліди людо
жерських бенкетів археологи визначають за такими ознаками: 
проломлена основа черепа, а самі черепи відділені від решти ске
лета. Характерні подряпини на черепах вказують на зшкрябуван- 
ня м’яких тканин кам’яним знаряддям.

Вчені по-різному пояснюють феномен первісного канібалізму.
Одні вказують на те, що канібалізм зафіксований і серед 

наших найближчих родичів —  людиноподібних мавп. П ож и
рання особин свого ж  виду помічене у 50 відсотків видів мавп. 
Так, шимпанзе іноді поїдають своїх дитинчат.

Інші вбачають у канібалізмі реакцію на екологічну кризу та 
«білкове голодування» в неандертальців. Однак і на островах 
Тихого океану, де не відчувалося нестачі в білкових продуктах, 
людоїдство теж було значно поширеним.

Водночас висловлюється думка, що людоїдство передбачає 
певний рівень культури й тому в давніх суспільствах скоріше 
є нормою, ніж  винятком.

Як одну з причин канібалізму називають вірування, згідно з яким 
якості жертви (передусім воїна!) переходять через її м’ясо до лю 
доїда. Серед воїнів багатьох архаїчних суспільств був поширений 
ритуальний, магічний канібалізм або вампіризм. У  германському 
епосі «Пісня про Нібелунггів» згадуються воїни, які на полі битви 
втамовують спрагу кров’ю ворогів.

Щ е одним прикладом може бути звичай кіма-торі в середньо
вічних самураїв: особливим ударом меча під назвою «чернечий 
плащ» (кеса-гір і) вони розрубували тіло ворога таким чином, 
щоб можна було дістати його печінку, яку потім з ’їдали. До речі, 
пізніше подібним бузувірством займалися «червоні кхмери», 
фанатики ідей Леніна й М ао  в Кампучії.

Порушення табу на людожерство племінною верхівкою або 
таємними військовими братствами мало на меті вселити жах



у своїх одноплемінників і сусідів, закріпивши тим самим психо
логічну владу над ними.

У  Сьєра-Леоне ще зовсім недавно активно діяли таємні то 
вариства людей-леопардів, які здійснювали ритуальні вбивства 
своїх ворогів. При цьому вбивці-канібали, наслідуючи леопар
да —  свій тотем, потрошили свої жертви та поїдали частини 
їхніх тіл .

Однак канібали поїдають на тільки хоробрих воїнів, але й дітей, 
і молодих дівчат, які аж ніяк не могли бути носіями бажаних вій
ськових чеснот. Отже, можливо, річ полягає просто в гастроно
мічних пристрастях людожерів?

У  часи работоргівлі деякі африканські вожді продавали білим 
своїх одноплемінників, гадаючи, що ті купують їх на м ’ясо!

Вишукані страви для знаті ацтеків готувалися саме з люд
ського м ’яса. А  підчас ацтекських релігійних свят скривавлені 
частини розчленованої жертви розподілялися серед н арвпу  
біля храму.

Лише в 50-х роках X X  століття було припинено людоїдство 
у відкритих формах в Папуа-Новій Гвінеї. Папуаси Куні їли т іль
ки своїх ворогів, а папуаси Юваї —  тільки своїх померлих.

Австралійські аборигени також практикували людоїдство під 
час похорону. Приготування та поїдання частин померлих здійс
нювалося з метою збільшення власної сили за рахунок при
своєння сили та властивостей померлих або щоб довести свою 
непричетність до його смерті та неучасть у чаклунстві проти 
нього. Причому дозвіл їсти м ’ясо померлих надавався тільки 
особам, які належали до того ж  самого тотему, щоб небіжчик 
повернувся до свого законного тотемного джерела.

У  деяких регіонах Австралії матері поїдали своїх мертвонаро- 
джених дітей з метою повернути в себе їхні душі й пізніше на
родити їх знову. Тільки в 1959 році уряд Австралії наклав забо
рону на поїдання небіжчиків австралійськими аборигенами,
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оскільки виникла реальна загроза вимирання великого племені 
куру. Воно стало жертвою хвороби людоїдів, вірус якої переда
ється через людське м’ясо, особливо через мозок —  улюблену 
страву канібалів усіх часів і народів.

Той факт, що народний фольклор майже всіх народів світу 
містить казки та міфи про людожерів, напевно, вказує на деяку 
універсальну л ін ію  розвитку людства. В сучасної людини ця 
стародавня звичка набула переважно символічних і цілком не
винних форм, наприклад, порівняння коханих або дітей з якими- 
небудь ласощами. Але подеколи жахливі подробиці криміналь
них хронік про криваві злочини серійних маніяків-убивць чи 
таємних товариств, що практикують людожерство, нагадують 
про цю сторінку нашого первісного минулого, яка сьогодні нас 
відверто шокує.

На думку Б. Поршнева, неоантроп (homo sapiens) —  людина 
розумна, що з ’явилася 35— 40 тисяч років тому, —  виділилася 
спершу як пасивна частина популяції, яку поїдали, але потім дуже 
активно виокремилася в особливий вид й особливу родину.

Учень Поршнева, антрополог Б. Діденко, розвиваючи думку 
свого вчителя, висловив припущення, що причиною швидкого 
розселення людей ( і це в умовах льодовика, який в епоху свого 
найбільшого поширення доходив аждо сучасного Кременчука!) 
в усі доступні для життя райони був їхній смертельний жах перед 
людоїдами. Неоантропи протягом десятків тисяч років були 
об’єктом полювання для своїх більш давніх і могутніх сучасни
ків —  неандертальців.

Чому ж  неандертальці все ж  таки зазнали поразки в еволю
ційному поєдинку з сучасним людством?

За однією з версій, причиною перемоги людини сучасного 
типу над неандертальцями була вербальна комунікація, тобто 
мовне спілкування, мова, яка зробила, зрештою, пластичною 
та гнучкою соціальну організацію неоантропів.
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Неандертальців також, за твердженням академіка М . М о ї-  
сеєва, підвела аморальність. Таємною дієвою зброєю неоантро
пів стали такі поняття, як мораль, совість, духовність, мило
сердя.

Крім того, суттєву перевагу сучасне людство дістало завдяки 
введенню екзогамних (міжродових) шлюбів і забороні інцесту 
(кровозмісних шлюбів), які призводили до виродження.

Таким чином, слабкості неандертальців виявилися в довго
терміновій перспективі. Практика канібалізму всередині суспіль
ства підтримує надвисокий рівень агресії в цьому суспільстві 
й одночасно блокує розвиток інноваційної діяльності: жорстка 
ієрархія агресивних особин не сприяє втіленню новацій. Ця об
ставина й зумовила, зрештою, технологічне відставання неан
дертальців відносно людей сучасного типу.

Де ж  поділися неандертальці? Найвірогідніше, вони були 
винищені. Хоча й не виключено, що знаменита снігова людина 
(йєті, Великоногий), що ховається в горах Паміру та Гімалаях, 
і є нащадком переможених неандертальців.

Згідно з іншою версією, відбулася метисація (змішування) 
неандертальців з людьми сучасного типу. Антрополог Б. Діденко 
висловлює досить сміливу гіпотезу, що в складі людства вижили 
прямі нащадки палеоантропів. У  результаті людство являє собою 
не єдиний вид, а родину Homo sapiens, в якій, крім самої людини, 
існує ще два види гомінідів (подібно родині Canis (псових), яка 
складається з собак, вовків і шакалів). Б. Діденко запропонував 
типологію, яка базується на народній побутовій антропології: 
люди, не-люди, перевертні —  і євангельський розподіл на овець, 
пастирів, вовків хижих і вовків в овечій шкурі. Згідно з цією кла
сифікацією, до складу сучасного людства входять: 1 )люди в пов
ному сенсі цього слова; 2) палеоантропи —  примітивні агресори, 
«ще нелюди», не-люди, «хижі вовки»; 3)сугестори-маніпуля- 
тори, перевертні, «вже не люди»; 4) гібридне потомство з озна-
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ками явного виродження та генетичних відхилень, які викликають 
викидні, імпотенцію, безпліддя (мул-ефект), значне ослаблення 
батьківських і материнських інстинктів, психічні розлади, зо
крема схильність до депресій та самогубств. Одне слово, остан
ній групі властиві всі ознаки, що вважаються в психіатрії симп
томами психічного виродження.

Отже, родовід сучасної людини складний і на сьогоднішнійдень 
маловивчений. Перемога в конкурентній боротьбі не вберегла 
людство сучасного типу від екологічних катастроф, викликаних 
його господарською діяльністю. І першою штучною екологічною 
кризою стала криза економіки первісних мисливців.

Український історик Л . Залізняк вирізняє два етапи еволюції 
мисливської економіки: «епоха мамонта й бізона» та «епоха пів
нічного оленя». Обидві епохи припадають на період Великого 
заледеніння. До речі, чимало вчених розглядають заледеніння як 
один із етапів у загальному процесі поступового охолодження 
Землі. Згідно з гіпотезою П. П. Єфименка, людство живе тепер 
не в післяльодовиковій, а в четвертій, міжльодовиковій епосі, 
а це значить, що нас очікує чергове заледеніння!

Прильодовикові природнокліматичні умови України епохи 
палеоліту чимось нагадували холодний, різкоконтинентальний 
та сухий клімат Чукотки з характерними для нього різкими сезон
ними перепадами температури: холодна зима (середня темпе
ратура —  30°С) і спекотне літо (+  30-40°С).

Головними промисловими тваринами в період Великого за
леденіння були мамонт і бізон, пізніше північний олень. У  таких 
суворих умовах життя максимально можлива щільність населен
ня в палеоліті сягала 1чол. /100  км2. На території Києва могли 
прогодуватися не більше двох-трьох чоловік. За оцінками архе
ологів, населення України в пізньому палеоліті, 40— 10 тисяч 
років тому, не перевищувало шести тисяч чоловік, а найвірогід
ніше, було вдвічі меншим.
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Епоха «північного оленя» припадає на пізній палеоліт. Уже 
в ті далекі часи додумалися до технології виготовлення буль
йонних кубиків: кров оленів заморожувалася глибами, при роз
морожуванні виходив «кров’яний бульйон».

Взагалі мисливці на оленів були не дуже вибагливі до їж і. 
Вони з ’їдали навіть утробний плід і багатий вітамінами вміст 
оленячого шлунку. У  тварин зрізали молоді, ще не закостенілі 
роги і, обпалюючи на багатті шерсть, їли їх. Особливими делі
катесами були зіпсоване м ’ясо, яке мало у вареному вигляді 
темний колір, та зіпсований (до зеленого кольору) жир.

Як відомо, м’ясо-жирова дієта є необхідною умовою виживан
ня людини в холодному кліматі (показовим щодо цього є раціон 
харчування північних народів).

(У  зв’язку з цим виникає питання: чи не є особлива пристрасть 
українців до сала пережитком часів найбільшого поширення льо
довика? Сало вважається невід’ємною приналежністю українсько
го способу життя. В одному українському народному анекдоті малюк 
верещить у колисці: «Тато, люльку! Мамо, сала!». В. П. Супрунен- 
ко у своїй енциклопедіїукраїнознавства описує такі незвичні тради
ційні ласощі, як «сало-здір» —  намащений нутряним салом шматок 
хліба 3 вишнями.)

З м’ясо-жировою дієтою наших далеких предків пов’язані й гі- 
пертрофовані форми палеолітичних жіночих статуеток. Характерні 
ознаки цих доісторичних Венер —  сутулувата постава, відсутність 
потиличного виступу з характерною посадкою голови, умисно ва
говиті пропорції. Ц і гладкі фігури зі складками жиру на животі та 
стегнах (як сказали б зараз в Україні —  «жінка втоптана ») наочно 
демонструють тодішній ідеал краси, дужедалекий від нинішніх євро- 
американських стандартів жіночого тіла (90— 60— 90), але на диво 
близький до африканського еталону красуні. В  Сахарі, наприклад, 
культивується образ угодованої краси, оскільки вважається, що 
худорба відбиває й фізичний, і сексуальний апетит.
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Головні прикмети місцевої красуні —  «шабіби» —  великий 
живіт, відносно маленькі груди, широкі й круті стегна. Щ об 
відповідати цьому ідеалові, дівчата сидять без руху в шатрах
1 п’ють дуже жирне верблюже молоко.

Чим пояснити переважання в мистецтві палеоліту зображень 
ж інок? Як відомо, на сто п’ятдесят п ’ять знайдених палеолітич
них «Венер» припадає тільки дві чоловічих статуетки. Схоже, 
що зображення ж інок були зразками первісної еротики.

О б ’єктом полювання лісових мисливців епохи мезоліту була 
вже нестадна фауна (наприклад, лосі). Полювання відповідно 
набуло індивідуального характеру. Внаслідок зростання чисель
ності та щільності населення мисливських племен, появи лука 
та стріл, а також нових видів транспорту —  лиж, нарт, чов
нів —  різко скорочується поголів’я промислових тварин.

На думку Л. Залізняка, вимирання мамонтів і бізонів стало
ся головним чином через різке потепління. Розмерзання морів, 
збільшення вологості клімату, бурани та ожеледиця взимку при
звели до нестачі кормів і масового мору травоїдних. Крім того, 
вважає він, заморозки після відлиг стали причиною змерзання 
шерсті та загибелі тварин від переохолодження.

Але найвірогідніше звучить версія, що мамонти та інш і види 
найдавніших тварин стали жертвами варварського перепро- 
мислу первісної людини. Малоймовірно, що первісна людина 
мислила й діяла як свідомий активіст сучасного «зеленого» руху 
й жила в повній гармонії з природою.

Російський археолог О. М . Буровський висловлює цілком 
обгрунтовані сумніви в екологічній мудрості наших предків. За 
його словами, і в ті віддалені часи «людина прагнула взяти яко
мога більше тварин кожного виду в максимально стислі строки 
й з мінімальними зусиллями».

На підтвердження своєї думки він посилається на результати 
розкопок на місцях стоянок палеолітичних мисливців на мамон-
2  5-226
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тів, на масштаби знищених ними тварин: «Величезні площі по
селень буквально складаються з кісток сотень і тисяч великих 
тварин. На спорудження одного «житла з кісток мамонта» йшли 
кістки тридцяти —  сорока особин. Загальна вага всього «буді
вельного матеріалу» могла перевищити 15— 20 тонн. Спору
джуючи таке житло, жердини (нерідко —  з ребер того >к мамон
та) вставлялися в т ім ’яні отвори мамонтового черепа. Для цього 
величезні, ледь не по груди людині, черепи дорослих самців ста
вилися альвеолами бивнів донизу й т ім ’яним отвором догори. 
А  для стійкості такого черепа під нього підкладали черепи ма- 
монтенят, або зовсім маленьких, або таких, що навіть не встигли 
народитися. У  рештках ста дев’яти мамонтів, знайдених у шарах 
Межиріч (Україна), дитинчата й молодняк становили 83— 85 
відсотків, а старих тварин взагалі не було.

Слід зазначити, що серед учених, які досліджують доісторич
не минуле людства, гіпотеза надубивства завойовує все більше 
й більше прихильників. Л . Залізняк також наводить дані, які 
свідчать про хижацький характер первісного мисливського про
мислу. Так, по сусідству з відкритим ним первісним стійбищем 
поблизу Амвросіївки на Донбасі яр був усипаний суцільним 
шаром кісток понад однієї тисячі бізонів.

Таким чином, на винесене в заголовок глави питання, чи мож
ливий неандерталець із комп’ютером (автомобілем, атомною 
бомбою та ін.) і чи є реальною загроза повернення людства до 
печер, ми, напевно, можемо дати ствердну відповідь.

Гіпотеза про можливість повернення людства у вихідну точку 
його розвитку з перетворенням нашої планети на «Планету мавп» 
може стати реальністю або через природну еволюцію (про що 
йшлося на початку цієї глави), або за допомогою методу штучно
го виведення людиномавгіи в лабораторній пробірці.

Щ о ж  до можливості створення людиномавпи в лабораторних 
умовах, то ще в середині недавніх 80-х років про неї заговорив
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визначний італійський антрополог, професор флорентійського 
університету Брунетто К ’яреллі. Він, зокрема, звернув увагу на 
певний інтерес у суспільстві до появи цих «недолюдей», які змо
жуть виконувати монотонну, шкідливу або брудну роботу й навіть 
стати для людей банком органів. А  перша спроба схрестити лю 
дину та шимпанзе була здійснена в Парижі ще в середині 30-х ро
ків X X  століття. Щоправда, експеримент був тоді ще надто грубий. 
У  наступні роки метод штучного запліднення тварин значно вдо
сконалили. Сам К ’яреллі, зокрема, зм іг отримати помісь двох 
різновидів гібонів, які генетично перебувають значно далі один від 
одного, ніж шимпанзе й людина. У  шимпанзе лише на дві хромо
соми більше, ніж у людини, а хромосомні набори штучно «спо
ріднених» мавп відрізняються аж на шість хромосом.

З і сказаного випливає, що, напевно, вже сьогодні схрещуван
ня людини з мавпою технічно можливе. Однак ніхто, мабуть, не 
візьметься передбачити результат, а головне —  наслідки цих 
генетичних експериментів для біологічної та соціальної рівно
ваги на планеті. Але, можливо, набагато страшнішими від гіпо
тетичної загрози з боку штучно виведених людиномавп є реаль
ні людиномавпи, що живуть у кожному з нас.



Глава 2

НА ПОРОЗІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ТРИПІЛЬСЬКІ 
МІСТА-СЕЛА ТА СТЕПОВІ ПІРАМІДИ 

ДАВНІХ ІНДОЄВРОПЕЙЦІВ

Неолітична революція, головним вогнищем якої були Близький 
Схід і зона навколо Чорного моря, до якої входила й південна 
частина території сучасної України, по праву може вважатися 
переломною подією в історії людства. Вона стала відповіддю на 
кризу збирально-мисливського господарства.

В  епоху неолітичної революції відбулися три кардинальних 
прориви в житті Європи та Азії, що ознаменували собою пере
хід до цивілізації сучасного типу: технологічний, світоглядний 
та організаційний.

Суть технологічного прориву, як відомо, полягає в пере
ході від привласнювальнихдо відтворювальних форм госпо
дарства —  землеробства й тваринництва. Простіш е кажучи, 
йдеться про перехід людства до регулярного виробництва 
продуктів харчування.

Стосовно причин виникнення сільського господарства ви
словлюються різні думки. Зокрема, вказується на той факт, що 
ведення сільського господарства не є прерогативою людства. 
Наприклад, деякі види мурашок пасуть інших комах. Отже, 
можна погодитися з Д. Ріндосом, американським спеціалістом
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в галузі історії сільського господарства, який вважає, що аграр
не виробництво своєю суттю являє певну форму коеволюції 
(певної спільної еволюції) різних видів, приклад розвитку сим 
біотичних відносин м іж  ними.

Дуже цікавою є у зв ’язку з цим модель походження перших 
культурних рослин із куп сміття. Згідно з цією моделлю, перші 
культурні рослини зовсім випадково з ’явилися в місцях скупчення 
побутових відходів первісних людей, простіше кажучи, на смітни
ках. А  на думку одного з американських учених, саме любов лю 
дини до пива (!) сприяла її переорієнтації на землеробство.

Поява тваринництва пов’язується з релігійними мотивами 
приручення тварин, зокрема з існуванням табу стосовно куль
тових, тотемних тварин. Німецький етнолог ЕдуардХан висловив 
цікаву гіпотезу про роль культів бика та корови в одомашнюван
ні цих тварин. На його думку, худоба первинно використовува
лася в суто ритуальних цілях, а вже потім для господарських 
потреб.

Вивчення витоків аграрного виробництва актуальне ще й з ін 
шого погляду: не виключено, що вже в найближчому майбут
ньому нас очікує досягнення межі у виробництві продуктів 
харчування. З  поглибленням занепаду сучасного сільського 
господарства питання про альтернативні системи харчування 
людства щодалі набуватиме більш гострого характеру.

Якими ж  можуть бути нетрадиційні шляхи вирішення про
довольчої проблеми у світлі досвіду, накопйченого первісною 
людиною?

Заслуговує на увагу проект К. Ц іолковського —  «батька» 
російської космонавтики, який, до речі, має пряме відношення 
до України: він походив із роду ватажка козацького повстання 
1596 року Северина Наливайка: батько Ціолковського народив
ся в селі Коростянтині на Рівненщині; брат якийсь час підпису
вався: Ціолковський-Наливайко.
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Ціолковський пропонував людству розселитися на океанських 

просторах —  на плотах, що імітують грунтовий шар, й активніше 
використовувати природні багатства Світового океану.

Крім виробництва синтетичної їж і, теоретично й практично 
можливий перехід до їж і, яка складається із цілком їстівних 
і багатих на білки комах та гризунів. У  багатьох країнах А з ії та 
Африки вони широко використовуються в традиційній кухні. 
Очевидна перевага переходу на цей вид харчування —  прак
тично невичерпні його запаси. Добре, що комах —  тарганів, 
клопів, мух та ін. —  практично необмежена кількість. Як ка
жуть, вони завжди в нас під рукою, вірніше, під ногами, зага
лом —  навколо нас.

Але повернімося до історії. Світоглядний переворот, який 
стався в часи неолітичної революції, призвів до значних змін 
у релігії, моралі, духовних традиціях. У  суспільстві або остаточ
но закріплюються моральні заборони (табу на проміскуїтет, 
інцест, канібалізм), або відбувається їх заміна людськими ри
туальними жертвами та ритуальною храмовою проституцією.

Проституція, до речі, дійсно може вважатися першою най
давнішою професією в історії. Римський мислительТіт Лукрецій 
Кар у своїй філософській поемі «Про природу речей» висловив 
таку думку про походження проституції в первісні часи: «Ж інок 
до любові схиляла чи пристрасть взаємна, чи груба сила мужів, 
чи ж  плата така, як ягоди, жолуді, груші». Втім, за даними ето
логів, і серед мавп помічені спроби самців купити прихильність 
самки за подарунки.

Взагалі, прогрес цивілізації та цивілізованості у сфері м іж- 
статевих стосунків —  процес дуже повільний і суперечливий, 
що характеризується тривалим збереженням первісних пере
житків. Серед них певний інтерес викликає звичай оргіастичних 
нападів ж інок на чоловіків. У  селах Росії, Білорусі та України 
етнографи зафіксували звичай убивати сторонніх мужчин, який
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входив до обрядового дійства під назвою «опахування». Щ е 
в X IX  столітті цей обряд здійснювали підчас епідемій та масо
вого падежу худоби.

Виглядав він так. П ізньо! ночі навколо села рухалася про
цесія, що складалася виключно з ж інок —  оголених або в спід
ніх сорочках. Зобачивши когось із чоловіків, напівдикий натовп 
з вереском і писком накидається на нього... і роздирає на шмат
ки. Слід зазначити, що брати участь у цьому кривавому дійстві 
мали право тільки дівчата, в незайманості яких не було жодних 
сумнівів, доброчесні вдови та старі баби (див. Ю . І. Семенов).

Наведені факти примушують також пригадати особливі ж і
ночі свята: грецькі вакханалії, під час яких вакханки вбивали 
чоловіків, або відносно нещодавні приклади з життя радянсько
го ГУЛАГу, коли траплялися випадки нападів ж інок-в ’язнів на 
охоронців та наглядачів, що загавилися.

У  часи неолітичної революції відбувається також докорінна 
організаційна перебудова первісного суспільства: на зміну від
носній соціальній рівності первісної епохи приходить кастовий 
лад, доведений індоєвропейцями до досконалості.

Французький дослідник індоєвропейської м іфологіїЖ оржДю- 
мезіль уявив кастове суспільство давніх індоєвропейців у вигляді 
трьохфункціональної моделі, яка складається з трьох великих каст: 
касти жерців (брахмани), воїнів (кшатрії) та безпосередніх ви
робників матеріальних благ —  землеробів, а також торгівців (кас
та вайшіїв). Поза кастовою ієрархією перебували слуги («шуд- 
ри»), а також жінки усіх каст і раби («даса»).

Бездумне руйнування традиційної ієрархії є першопричиною 
деградації сучасного суспільства та виродження його культури. 
Так, нинішні нащадки жерців —  сучасна інтелігенція —  пере
творилася на принижений злиденний прошарок, який похмуро 
й жалюгідно животіє. Воїни з шанованого всіма рицарського 
стану перетворилася або на найманців (професійна армія на
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Заході), або на трудову армію примусово набраних рекрутів 
у країнах колишнього СРСР , яка виконує не властиві їй функції 
(працює в сільському господарстві або на будівництві).

Сучасне селянство перебуває в повному занепаді. Й  тільки 
торгівці лишилися у виграші, алей то у відносному, позаяк пере
бувають під жорстким пресом чиновників і злочинців.

Поширені в сучасному суспільстві неповага та відраза до 
влади цілком закономірні. З  держави впала завіса Ізиди. О го 
лився скелет механізму влади і постало огидливе чудовись
ко —  машина насилля. Влада сьогодні, принаймні на безмеж
них просторах колишнього СРСР , як правило, давно належить 
людям, у яких, окрім інших вад, є гіпертрофована жага влади. 
Таким чином, внаслідок того, що владна піраміда перевернула
ся «догори ногами», в програші виявилися всі касти.

Безпосередні наслідки неолітичної революції —  збільшення 
надлишків продуктів харчування та демографічний вибух, через 
що виник ефект «хвилі, що набігає», тобто розтікання насе
лення з вогнищ неолітичних культур на первісну периферію. Ця 
експансія набувала форми як світової колонізації, так і військо
вого завоювання.

Згідно з теорією агресивності (італійський антропологУ. М е- 
лотті), війни походять від полювання на великих звірів і, по суті, 
являють собою переадресування агресії, накопиченої за тисячо
ліття мисливського способу життя, всередину власного виду.

Саме в неолітичні часи з ’являються воїни —  особлива катего
рія людей, які налаштовані на боротьбу з усіма і які розцінюють 
адаптивний спосіб поведінки —  втечу —  як боягузтво. Саме во
їни реалізують ідею розподілу життєвого простору популяції. 
В неолітичну епоху починається «первісна гонка озброєнь», що 
призвела до вдосконалення зброї, появи колісниць —  броне- 
техніки давнини, а потім і кінноти. Німецький вчений-пацифіст 
Г. Ф. Ніколаі, який жив на початку X X  століття, вважав, що інстинкт



війни в людині сидить глибше, ніж усякий розум. На його думку, 
війна —  це ознака культури, властива виключно людському виду. 
Він посилається, зокрема, на гіпотезу Пай-Сміта, згідно з якою 
праворукість спостерігається тільки в людини і є наслідком її во
йовничих звичок (б ’ються звичайно правою рукою, щоб захисти
ти лівий бік, в якому відчувається серцебиття).

Ця гіпотеза досить цікава, але можна висунути таке запере
чення. Відомо, наприклад, що здавна саме лівш і цінуються як 
найкращі бійці: у фехтуванні та боксі вони мають помітну пере
вагу над своїми праворукими супротивниками.

У  неолітичну епоху спостерігається значне розмаїття культур 
і протоцивілізацій. Наприклад, у цей час на території України 
співіснували Волинська та Трипільська культури.

Волинську (мегалітичну) культуру ще називають культурою 
кулеподібних амфор. Вважається, що її засновниками були при
бульці з півночі, з берегів Балтики. П ісля них залишилися за 
гадкові лабіринти дольменів (стоячих каменів), що разюче 
нагадують знаменитий Стоунхедж на британських островах, 
а також поховання скрючених скелетів у кам’яних скринях і люд
ський попіл в урнах.

Але, напевно, найвідомішою на території України є все ж  таки 
Трипільська культура, сучасниця перших єгипетських пірамід. 
Біля ї ї витоків стояло найдавніше неолітичне поселення. (Вся 
знайдена трипільська кераміка, до речі, належить саме йому.) 
Трипільська культура була відкрита наприкінці X IX  століття, і за
слуга її відкриття належить українському археологові, чеху за 
походженням Вікентію Хвойці. Свою назву вона дістала від села 
Трипілля, що на Київщині (в 40 км на південь від Києва), в око
лицях якого були зроблені перші знахідки. Сліди життя цієї за
гадкової культури згодом були знайдені й поблизу інших сіл.

Взагалі, Трипільська культура —  це одна суцільна таємниця. Ще 
й зараз у науковій та близькій до неї літературі не вщухають палкі
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дискусії щодо її етнічної приналежності. Вікентій Хвойка вважав 
Трипільську культуру місцевою українською, зокрема прото
слов’янською. Чимало вчених бачать у трипільцях прибульців 
з інших країн: робилися проби виявити зв’язки Трипілля з Іраном 
і навіть Китаєм! Висловлюється думка про спорідненість Трипіль
ськоїта Протошумерської культур. Деякі дослідники (Ю. Шиловта 
його однодумці) шукають у пам’ятках трипільської епохи витоки 
Шумера. (Ця версія повинна найбільше лестити українцям, 
оскільки Шумер —  найдавніша з відомих цивілізація на планеті.)

Ц ікаво, що за своїм антропологічним типом, тобто своїми 
фізичними, тілесними ознаками трипільці дійсно дуже схожі на 
шумерів. Вони були горбоносі (їхні глиняні статуетки зображу
ють людей з великим м’ясистим носом, за формою схожим на 
цифру «б»), низькорослі й тонкокостні та, як і шумери, не від
значалися атлетичною будовою. /

За дві тисячі років свого існування (з IV  до початку І,І тися
чоліття до н. е.) Трипільська культура пережила фази підне
сення, розквіту й занепаду.

Відомий український археолог В. Даниленко висловлює досить 
сміливу гіпотезу, що початок Трипільській культурі поклали не
гроїди («натуфійці») з П івнічної Африки, які переселилися на 
територію сучасної України після танення льодовика, приблизно 
в IX столітті до н. е. Саме вони й стали першими землеробами 
на українських землях. Із часом прибульці розчинилися в масі 
місцевого населення. В середині циклу існування Трипілля пішла 
нова хвиля переселень на територію Трипільської культури, цього 
разу, ймовірно, з Месопотамії через Балкани, де вже існувала 
близька трипільцям культура Кукутене (територія сучасних М о л 
дови та Румунії). На це, зокрема, вказує зміна поховального 
обряду. Якщо раніше трипільці ховали своїх небіжчиків під під
логою своїх жител, то тепер у них з ’явилися майданчики для 
спалення трупів.
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Трипільська культура належить до месопотамської, як аме
риканська до європейської; це культура колоністів-осадників. 
Таким чином, Трипілля вважається форпостом близькосхідної 
цивілізації, ї ї  периферією.

Якщо говорити про соціально-економічні характеристики Три
пілля, то це, безумовно, осіла культура: жителі Трипілля займа
лися мотичним і орним землеробством, про що свідчать знайдені 
археологами кремнієві серпи та ручні жорна. В горщичках зберег
лися рештки рослинної їж і (підсмажені зерна пшениці та вироби 
з тіста у формі шишок та українських пампушок). \

Однією з найважливіших галузей сільського господарства 
Трипілля було тваринництво. Трипільці розводили бичків(пра- 
родичем биків вважається тур), корів, овець, коней, кіз, сви
ней, —  це є ще однією ознакою осілої цивілізації. В шарах три
пільського часу виявили кістки верблюда. Цю  знахідку вчені 
наразі пояснити не можуть.

•Важливою підмогою для землеробства й тваринництва були 
полювання та риболовля. Знахідки наконечників стріл і кісток 
диких тварин свідчать про те, що полювання посідало помітне 
місце в трипільській економіці. Трипільці полювали на кабанів, 
оленів і лосів, серн, ведмедів, бобрів, зайців. При цьому ви
користовувалися собаки породи «торф’яний шпіц».

Трипільці займалися рйболбвствоїй (про це свідчать знайде
ні археологами риб’ячі кістки та риболовні гачки з грузилами 
від сіток), збирали їстівних молюсків і черепашок.

Досить високого рівня сягнуло в трипільців гончарство: архео
логами знайдено велику кількість керамічного посуду. А  керамі
ка (від грецького keramos —  глина) також є ознакою осілої 
культури: номади (кочівники) користуються зазвичай шкіряним 
посудом. Виявлена трипільська кераміка —  це, як правило, роз
фарбовані жовтою, або червоною, або «гнідою» фарбою горщи
ки, прикрашені спіральним чи меандровим орнаментом. Для
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істориків досі лишається загадкою, для чого призначалися зна
йдені археологами спарені посудини, схожі на бінокль бездна.

Існує ще одна загадка, яку залишили трипільці сучасним іс 
торикам: навіщо осілі жителі Трипілля періодично спалювали 
свої поселення та переходили на нове місце?

У  центрі релігійних вірувань трипільців був культ Великої 
Матері, що втілювала ідею родючості. До речі, Велика Мати —  
найпопулярніша богиня епохи неоліту. Їїуособлювали фігурки 
без облич, що мали виразні ознаки жіночості.

Триста жіночих фігурок і лише три чоловічих, що були зна
йдені підчас розкопок у Луці-Врублевецькій, рясно розписані 
загадковими символами. У  фігурок відсутні голова та руки; за 
мість голови щось схоже на сучок. Я к  припускає зарубіжна 
дослідниця Трипільської культури Д . Гуменна, на ці фігурки 
надягалися маски корови або змії.

У  міфах багатьох народів йдеться про зв’язок зм ії з підземним 
світом мертвих і світом жінки. На думку багатьох дослідників 
(К. В. Болсуновський, Б. О. Рибаков, В. І. Балабіна та ін .), 
спіралеподібний орнамент на трипільських посудинах, пласти
ці, вівтарях і навіть в інтер’єрі будівель є не що інше, як стилі
зоване зображення змії.

Жахлива Мати —  другий лик Великої богині трипільців. С у 
дячи із зображень на посудинах, трипільці поклонялися хтонічним 
(тобто пов’язаним із землею) застрашливим змієподібним жіночим 
божествам (на кштатлт відомих античних богинь —  Медузи-Гор- 
гони, яка вбиває поглядом, або темної дітовбивці Гекати).

Таким чином, міф про мирні культи хліборобів є тільки м і
фом. Лю дські жертви дозволялися й релігійними культами 
землеробських народів. Так, наприклад, у ацтеків жрець Кси- 
петопека —  бог-шкуродер, бог весни та дорогоцінностей —  
одягався в шкіру, здерту з раба, щоб допомогти землі вдягну
тися в нову шкіру життя.
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Знайдені у великій кількості зображення жіночих божеств 
наводять дослідників на думку про високе становище жінки, освя
чене релігією. Дехто навіть безапеляційно стверджує, що Три
пільська культура була безумовно матріархальною. В. Щерба- 
ківський навіть уважав, що в Трипіллі існувала особлива жіноча 
жрецька каста, яка зникла разом із розмальованою керамікою 
в епоху бронзи.

Однак обожнювання ж інки цілком може поєднуватися з її 
низьким соціальним статусом. Наприклад, становище жінки 
в сучасній українській культурі характеризується формальним 
рівноправ’ям у поєднанні з реальною її дискримінацією на ро
боті, громадському житті та ін. Тому археологів майбутнього 
також можуть ввести в оману славослів’я на адресу ж інок (осо
бливо 8-го березня), тематика сучасного мистецтва, в якому 
помітне місце посідають жіночі образи.

Економічні аргументи прихильників теорії панування матріар
хату є такими: домінування жіночої праці при системі мотичного 
землеробства; примітивне тваринництво (безстійлове та без за
готівлі кормів на зиму). Однак і тут можна заперечити: не бракує 
прикладів, коли чоловіки перркладали на жінок увесь тягар гос
подарських турбот, не надаючи їм при цьому жодних прав.

Більш ість сучасних дослідників цілком обгрунтовано дотри
муються тієї точки зору, що Трипільська культура була все ж  таки 
патріархальною, в ній панував чоловік. Економічна провідна 
його роль була зумовлена існуванням поряд із мотичним орним 
землеробством із значними посівними площами використанням 
тяглової худоби та існуванням виплавки міді.

Відомо, що при визначенні цивілізації вирізняють дві ї ї  основ
них ознаки: наявність міст та писемності.

Питання про існування на території Трипільської культури 
протоміської або ранньоміської цивілізації —  одне з найдис- 
кусійніших в літературі, присвяченій Трипіллю. Головна проб
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лема, що не дає спокою дослідникам: чи подолала Трипільська 
культура бар’єр цивілізації? Тут помітне значне розходження 
поглядів. Так, на думку сучасного українського археолога Ю . Ш и- 
лова, на території сучасної України виникла найдавніша у світі 
держава Аррата; ї ї  апофеозом стала Трипільська археологічна 
культура, соціальний устрій якої він визначає як жрецьку де
мократію.

Більш ість же дослідників Трипільської культури, наприклад 
«академісти» з Інституту археології Н АН  України на чолі з акаде
міком П. Толочком, визначають її суспільний лад як вождизм.

За даними українського археолога Л. Падалки, в одній лише 
центральній Україні до 1914 року підчас розкопок виявлено близь
ко 1200 городищ трипільців, після Першої світової війни —  ще 
кілька сотень. За оцінками вчених, у поселенні, знайденому по
близу села Майданецьке, могло жити до 15 тисяч осіб.

Історики губляться в здогадках відносно того, які будинки 
будували трипільці —  одноповерхові чи двоповерхові? Чому 
поруч із прямокутними будинками (типова ознака неолітично
го житла) трипільці будували ще й землянки? Для чого або для 
кого вини були призначені? Можливо, в землянках жили об 
щинні раби?

Залишається відкритим також питання про наявність у три
пільців писемності. Час від часу в пресі та навіть науковій л і
тературі з ’являються сенсаційні повідомлення про відкриття та 
ще й розшифрування писемності епохи Трипільської культури. 
Причому йдеться як про клинописне письмо, подібне шумер
ському, так і про фонетичне письмо фінікійсько-грецького типу. 
Часові виміри таких пам’яток окреслюються кількома тисячо
літтями до Христа. Таким чином, наявність у трипільців писем
ності також викликає сумніви.

Автор «України, яка шокує», разом із тим, уважає, що для 
характеристики суспільного ладу Трипілля якнайкраще пасує
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термін «середньомасштабне суспільство», який передбачає 
альтернативу й вождизмові, і державі. В суспільстві такого типу 
не існує ані владного центру, ані складної системи ритуалів і норм. 
Крім того, членам «середньомасштабного суспільства» при
таманний яскраво виражений індивідуалізм.

Відсутність у Трипіллі церемоніальних центрів, які дослідни
ки розглядають як «хитромудрий винахіддля інтеграції розосе
редженого населення, необхідний там, де економічно невигідно 
жити разом» (Ю . Г. Берьозкін), а також відсутність общинного 
храму та проведення ритуалів у всіх або значній частині домо- 
господарств, слабкий розвиток мілітаризму, —  все це свідчить 
про «індивідуалістичні» тенденції в Трипільській культурі.

Таким чином, можна погодитися з думкою сучасного росій
ського історика В. Полікарпова, що Трипілля з його багато
тисячними поселеннями так і не змогло подолати бар’єр циві
лізації. Незважаючи на свою багатолюдність і великі розміри, 
трипільські поселення «недотягували» до повноцінного міста: 
в них були відсутні чіткі центри заселення, будинки були одно
типними, в поселеннях не було монументальних культових спо 
руд (храмів, палаців та ін.), характерних для міст; були віддсут- 
ні укріплення. Трипільські поселення скоріше іїагадували великі 
села, аніж міста.

Кінець Трипілля був таким же загадковим, як і його початок. 
Існує кілька версій причин занепаду й загибелі Трипільської 
культури.

На думку одних дослідників (М . Гімбутас, Д. Ентоні), три
пільці стали жертвою нашестя індоєвропейських завойовни
ків. Вершники, носії так званої «курганної культури», знищили 
вищу культуру землеробів Балкансько-Дунайського регіону 
та поширили індоєвропейські мови. Індоєвропейці перетво
рилися на панівний прошарок суспільства, а трипільці —  на 
підвладне населення. Такий висновок обгрунтовується тим.
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що на території Трипілля було виявлено два типи поховань —  
у ямах і катакомбах, що свідчить про тривале співіснування 
двох культур —  ямної та катакомбної. Ставиться також пи
тання про «катакомбне» іго.

Згідно з другою точкою зору, трипільське суспільство зазна
ло екологічного лиха —  посухи (аридизації), яка змусила три
пільців радикально змінити спосіб господарювання і перейти 
від мотичного землеробства до кочового скотарства.

Найвірогідніше, обидві причини є правдоподібними. Можливо 
також, що екологічна криза, яка вразила середовище проживан
ня трипільців, мала рукотворний характер. Трипільці наштовхну
лися на проблему всіх суспільств, які тривалий час займаються 
екстенсивним землеробством. Такі чинники, як виснаження грун
ту в поєднанні з перенаселенням і тиском з боку ворожого оточен
ня, призвели до загибелі Трипілля.

Історичне значення Трипільської культури полягає, переду
сім, у тому, що це була перша осіла землеробська культура на 
території України, яка вплинула на формування традиційної 
матеріальної культури й, можливо, духовної культури україн
ського селянства.

За словами українського мислителя першої половини X X  сто
ліття Ю . Липи, українцям у спадщину від трипільців дісталися 
розташування сіл і доріг, кераміка, розпис печей і навіть фольклор, 
майже вся усна словесність. Українські етнографи та історики 
вказують на те, що деякі сільські обряди та свята українців ведуть 
свій початок від часів Трипілля, зокрема український Святвечір 
або хліборобський обряд «обжинки» (Д. Гуменна).

На зміну трипільцям прийшли індоарійці, народи індоєвро
пейської мовної групи, творці європейської цивілізації. Ар ії —  
«орачі», «чужоземці» —  самоназва двох великих міжплемінних 
об’єднань, які зафіксовані в літературних пам’ятках Індії та Іра
ну (Рігведі, Авесті та ін .) на межі II —  І тисячоліття до н. е.
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А р ії прийшли до Індії із заходу в середині II тисячоліття 
до н. е. їхню  археологічну культуру називають «ямною куль
турою», або «культурою шнурової кераміки», або «культурою 
бойових сокир».

Арії та трипільці мали й антропологічні відмінності: якщо три
пільці були брахіцефалами (тобто «круглоголовими»), то арії були 
доліхоцефалами (тобто відзначалися «довгоголовістю»).

Специфіка поховального обряду давніх аріїв полягала в тім, 
що вони ховали своїх небіжчиків у глибоких ямах —  лежачими 
на спині з підтягнутими до живота ногами (зустрічається ще 
варіант: на боці із зігнутими ногами). Для «ямииків» є харак
терним яйцеподібний гостродонний посуд, яким користувалися, 
втикаючи його в землю.

У  науковій літературі вже не один десяток років дискутуєть
ся проблема арійської прабатьківщини. Найекзотичнішою є арк
тична теорія походження арійців, яка спирається на легенди 
самих аріїв про свою північну прабатьківщину, викладені у «Ве
дах» та індоіранській міфології.

Іранці знали про airyanem vaejj —  країну, що лежить на краї 
П івночі, й бачили там місце, звідки вийшов їхній рід —  п ів
нічна прараса «уттаракура». (Нацисти, котрі, як відомо, за 
хоплювалися окультизмом, навіть відрядили дві експедиції на 
Північний полюс для пошуків прабатьківщини арійців і, мож 
ливо, створили там базу, оскільки в 1947 році американська 
ескадра була атакована з боку невідомих підводних човнів.)

Індійські історики, на відміну від європейців, відстоюють ідею 
індійського походження аріїв.

Однак найбільш реальними претендентами на роль прабать
ківщини аріїв уважаються Кубано-Дунайський регіон і пониз
зя Дніпра. (К . Р їтер, М . Гімбутас, О. Трубачов, Г. Чайльд, 
М . Грушевський). По-перше, саме на території України зна
йдені найдавніші свідчення перебування аріїв (форте ця-п осе
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лення Михайлівка-ІІІ в Азово-Чорноморських степах). По-дру
ге,.саме Причорномор’я є батьківщиною приручення коня, 
а відомо, що арії вели конярське господарство та були вина
хідниками колісниці як бойової техніки.

Які ж  найхарактерніші риси індоєвропейського (арійського) 
суспільства порівняно з їхніми історичними попередниками —  
трипільцями?

На відміну від пацифістів-трипільців, удавніх індоєвропейців, 
аріїв, як і має бути у войовничих кочівників, склалося воєнізо
ване суспільство. їм  належить найдавніша фортеця —  розко
пане археологами поселення Михайлівка-ІІІ в Азово-Чорно
морських степах. Провідне місце в індоєвропейському суспільстві 
посідала каста воїнів. Це були клани воїнів-звірів, які претен
дували на божественне походження і спеціалізувалися на війні 
та управлінні. За своїм складом і структурою вони являли собою 
таємні чоловічі союзи —  об’єднання неодружених юнаків.

Північне Причорномор’я —  батьківщина приручення коня та 
місце, де, незалежно від Близького Сходу, винайшли бойові коліс
ниці —  нову техніку війни. Саме з території південної України індо
європейські кочівники здійснювали свої періодичні нашестя на Малу 
Азію. В спаленні легендарної Трої брали участь представники саба- 
тииівської культури (територія сучасної Одеської області).

М уж ня релігія індоєвропейців являла собою повну проти
лежність трипільським віруванням. Верховним богом у них ува- 
жався бог-отець, бог-воїн; існував культ сонця-колеса, одним 
із символів якого була свастика (від санскритського «су-асті» —  
« п рекрасне буття »).

Головною особливістю поховального обряду давніх аріїв було 
спорудження ними велетенських степових пірамід, що їх назвав 
Ю . Ш илов Воротами (тунелем) Безсмертя. Ц і кургани —  сте
пові піраміди —  являли собою не тільки місця поховань, але 
й храми та обсерваторії календарного призначення. їх  оточували
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рови та кам’яні огорожі, а також насипи, виконані у вигляді ве
летенських людино- та твариноподібних фігур (черепахи, жаби, 
птаха, змії, голови великої та малої рогатої худоби), а також 
астральних тіл (М ісяця, Сонця, Чумацького Шляху, знаків Т іль
ця та Овна). Ц і споруди загадкового призначення нагадують 
фігури Наска в Південній Америці, що, як і українські, помітні 
тільки з висоти пташиного польоту. (На думку уфологів і при
хильників гіпотези існування позаземних цивілізацій, вони могли 
правити за космодроми для Н Л О .)

У  1972 році Ю . Ш илов провів розкопки Високої М огили 
в межиріччі Інгульця та Дніпра —  кургану заввишки 10 метрів 
і завдовжки 200 метрів. Було виявлено й інше унікальне свя
тилище —  Кам ’яну М огилу з трьома тисячами малюнків.

Ю . Шилов шукав відповідність археологічних матеріалів, що 
їх він отримав при розкопках українських курганів, образам 
ведичної міфології. Так, на його думку, будівельні горизонти 
Високої Могили відобразили арійські міфи про праматір сущо
го Адиті, ї ї синів Дакшу, М ітр і, Варуну, В івасаті та Сур ’ю, ї ї  
онуків М ану та Яме. А  в більш високому горизонті він знайшов 
відповідність «весільному гімну» найдавнішого індоарійського 
епосу Рігведа та комплексу вівтарів, які сьогодні зводяться в Ін
дії для виконання ведичних гімнів.

Особливо шанованою вдавніх аріїв була Ушас —  богиня ново
річної зорі, воскресителька небіжчиків (циїком імовірно, що ро
сійське слово «ужас» походить від імені цієї богині). Ведичний 
гімн Рігведа, звернений до Ушас, містить таку форму воскресін
ня мертвого: «Коли займається зоря, що змушує живого встати 
прямо, мертвого вона розбудить. Примусь нас народитися серед 
людей, о Всебажана!»

Слід зазначити, що давні індоєвропейці ховали своїх мертвих 
з підтягнутими до живота ногами: поза небіжчика імітувала по
ложення плода в материнській утробі. Помітні сліди сповивання
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їх мотузками або в савани —  арії вірили, що це може завадити 
їхньому виходу з могили до пробудження. Трупи посипалися чер
воною або жовтою фарбою, що символізувало збереження душі, 
кров, вогонь, життя як таке. (Напрошуються паралелі з ведични
ми гімнами про виникнення світу з космічного вогню.) Індоєвро
пейці практикували й людські жертвоприношення, певно, для 
енергетичного підживлення душ померлих.

Взагалі поховальні обряди населення давньої України були 
дуже різні. Щ е одна цікава деталь —  ототожнювання небіж 
чиків із світовим деревом. На території сучасної Дніпропетров
ської області археологи виявили муміфіковані трупи, зокрема 
скрючений труп чоловіка тридцяти п’яти —  сорока років, чий 
хребет був просочений «смолистою речовиною чорного кольо
ру» (дьогтем), а між ребрами та іншими кістками скелета у ве
ликій кількості знаходилася очищена від кори лоза.

Арії, будучи предками кіммерійців, скіф ів, сарматів та укра
їнців, зрозуміло, безпосередньо вплинули на формування ан
тропологічного (фізичного) типу останніх.

Так, більш ість етнічних українців, згідно з антропологічною 
класифікацією Ф. Вовка1, належить до так званого динарсько- 
го антропологічного типу, який є дунайсько-чорноморським 
відгалуженням передньоазіатської раси (яфетитської). Форму
вання динарського типу стало наслідком асиміляції близько
східного арменоїдного неолітичного населення (трипільці) з пер
шими індоєвропейськими скотарями.

Говорячи про культурний вплив давніх аріїв на українців, тре
ба бути дуже обережним у реконструкції значно віддалених від 
нас часів. Слід скептично ставитися до спроб штучно перебіль
шити вік українців. Наприклад, заява сучасного українського 
публіциста Св. Шумського про те, що назва Києва походить з ча
сів мадленської епохи (25— 8 тисяч до н. е.), або твердження 
В. Крисаченка, що «ще сім —  вісім тисяч років тому почали вже
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чітко проступати антропологічні, етнічні, духовні, культурні та 
інші риси українського народу», слід розглядати скоріше як іс 
торичні курйози із серії «як козаки на мамонтів полювали», ніж 
як серйозні наукові гіпотези.

Прагнення збільшити історичний вік народу вказує на не- 
зжитий провінціалізм творців подібних теорій і викликає цілком 
заслужену недовіру, а то й посмішку в суспільстві. Більше того, 
такі «відкриття» охоче використовуються українофобами з ме
тою дискредитації ідеї українства. Але головне, немає ніякого 
сенсу, навіть «патріотичного», зараховувати українців до «на- 
родів-старців», оскільки це тільки наближає їх до смерті.



Глава З

ЧОРНОМОРСЬКО-СТЕПОВА ЕЛЛАДА 
НА КРАЮ ОЙКУМЕНИ

Елладо Скитська, 
Елладо степова, 
Сарматських Афродіт, 
Кирпатих Аполлонів...

Є. Малашок

Стародавні греки вважали Причорномор’я окраїною Ойкуме
ни —  «дому людей». За їхньою уявою ця місцевість була роз
ташована поблизу А'іда, за її межами лежав Океан —  світ мертвих. 
Але для греків тут був не тільки поріг пекла, але й раю! Саме тут 
лежала країна, в якій жили гіпербореї —  найщасливіший народ 
на планеті. Згідно з давньогрецькими переказами, суперечності 
та усілякі неприємності були їм невідомі. Смерть вони знаходили 
тоді, коли, поживши вдосталь, переситившись бенкетами та ста
речими лінощами, кидалися з якої-небудь скелі в море. Такий 
спосіб зведення рахунків із життям, на думку античного автора 
Тая Пліиія Секунда, є иайщасливішим. До речі, предками ахей
сько-дорійських племен уважалися міфічні північні гіпербореї: 
звідти прийшов шанований цим племенем бог чи герой сонячний 
Аполлон; переможець Піфона. Саме звідти Геракл —  союзник 
олімпійських богів у їхній боротьбі з титанами, винищувач ама-
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зонокта істот стихій, «прекрасний переможець», втіленням якого 
вважали себе численні грецькі та римські царі, —  приніс олив
кове дерево, й з того часу його листям увінчують усіх переможців 
(Піндар).

Ж ивтут ще один щасливий народ —  тибарени, метою устрем
лінь яких були розваги та сміх —  вони й вважали це найбільшим 
благом. (Не виключено, що сучасні одесити —  їхні прямі на
щадки!)

За давньогрецькими уявленнями, територію сучасної України 
заселяли численні екзотичні народи. Так, античні автори згаду
вали народи лисих людей, людей з вивернутими назад ступнями, 
жінок, які зачаровували поглядом, і племена зовсім не міфоло
гічних, а цілком реальних людожерів. За повідомленням Геродо- 
та, агресивні скіфські племена, причому досить численні, харчу
валися людським м’ясом.

Взагалі, античним народам Скіф ія уявлялася містичною кра
їною, чарівною землею, заселеною чудовиськами та напівбогами. 
Тут міфічні герої жили пліч-о-пліч з людьми. Сюди, на узбереж
жя Чорного моря, греки влаштовували своїх античних героїв на 
постійне місце проживання. Одне слово, наша країна викликала 
в еллінів змішані почуття жаху, подиву й захоплення. Вона здав
на була оповита легендами. М іф и про Ахілла, гіпербореїв. ари- 
маспів і грифонів, зрештою, напівісторичні перекази про амазо
нок міцно увійшли до фольклору стародавніх Греції та Рима.

Реальне освоєння греками Північного Причорномор’я почало 
відбуватися десь із VII століття до н. е. Основним поштовхом до 
масової міграції греків стали політичні «розборки» демократич
них сил із старою аристократією, які відбувалися на тлі перена
селення в грецьких містах-державах. Особливо сприяло мігра
ціям велике поширення практики остракізму, коли переможені 
в політичному протистоянні за вироком народних зборів виру
шали у вигнання.
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Першою відомою нам еллінською колонією вважається по
селення Борисфен на острові Березань (середина VII століття 
до н. е.).

Український мислитель Ю . Липа2 проводив дуже точну па
ралель м іж  давньогрецьким освоєнням узбережжя Чорного 
моря та англосаксонською колонізацією північної Америки. 
В цю Америку-Понтиду вислала Англія-Еллада своїх найхороб- 
ріших людей, адже недаремно стільки міцних держав заснува
ли ці вихідці з півдня (згадаймо хоча б тисячолітнє існування 
Ольв ії та Пантікапею).

Ц і пірати, колоністи, вільні й невільні гості з Афін, ці Ясони 
та Одіссеї, шукачі золотого руна, купці-работоргівці та військо
ві, спекулянти, жерці, ремісники та гетери прибували й залиша
лися в Причорномор’ї. І невдовзі на чорноморському узбережжі 
зручно розмістилися численні грецькі міста-держави, розбага
тілі на поставках зерна, рабів і риби. На кілька століть Північне 
Причорномор’я перетворилося на господарську та культурну 
периферію Еллади. Розташування грецьких колоній на узбереж
ж і Середземного та Чорного морів дало привід одному з давньо
грецьких авторів дотепно порівняти їх із «жабами, що всілися 
довкола ставка».

Серед грецьких міст-держав помітно вирізнялася своєю куль
турою та багатством Ольвія (Ольбія). Своїм розквітом вона 
виправдовувала своє ім ’я, яке в перекладі з грецької означає 
«щаслива, благословенна». Ольвія була заснована в гирлі Д н іп 
ровсько-Бузького лиману двадцять сім століть тому вихідцями 
з малоазійського міста М ілет. В античній літературній традиції 
Ольвію нерідко називали ще Борисфеном, а її мешканців —  оль- 
віополітами або борисфенітами.

Політична історія О льв ії сповнена драматичних подій. Це 
був поліс —  місто-держава, що входив до афінського союзу 
(архе). Основна відмітна риса політичного життя Ольвії —  бо-
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ротьба аристократії з демократією, яка відбувалася у формі 
суперництва релігійних культів та їхніх шанувальників.

На початковому етапі існування міста в ньому володарю
вали мольпи —  найдавніший аристократичний чоловічий союз 
(до речі, з усіх мілетських колоній у Причорномор’ї мольпи 
документально зафіксовані тільки в Ольвії). Вони особливо 
шанували культ Аполлона Дельфіна, який був також популяр
ним у М ілет і, Афінах, Спарті та інших грецьких містах-дер- 
жавах.

А  ось культ Аполлона Лікаря, який суперничав із ним, був явно 
місцевого походження, й саме він став ідеологічним прапором 
демократичної «партії». М ожна припустити, що за релігійним 
протистоянням угруповань Дельфіна (мольпи) та Лікаря (демос) 
стояла боротьба за політичну та релігійну незалежність Ольвії 
від метрополії та сусідніх полісів.

Перемога прихильників демократії була здобута завдяки без
посередній допомозі могутнього флоту демократичних Афін. 
Славнозвісний Перикл особисто очолив морську експедицію до 
Ольвії, щоб підтримати місцевих демократів.

Ольвійська релігійно-політична революція призвела до ви
гнання з Ольв ії мольпів, хоча напевно деяка їх частина пішла 
в підпілля. Ймовірно, на знак цієї перемоги ідей демократії в О ль
вії почали карбувати монети із зображенням орла, що стоїть на 
дельфіні (знак мольпів).

До речі, дельфіни в причорноморських містах-державах мали 
промислове значення —  їх пасли, як пасуть корів чи кіз, і не
випадково їхні зображення були тут такими популярними.

Ольвійську демократію уособлював культ Демоса та антич
ного героя Геракла, покликаних наочно демонструвати союз 
героя та народу.

Цікаво, що серед побожних ольвіополітів уже тоді зустріча
лися атеїсти. Уродженець Ольв ії відомий давньогрецький ф і
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лософ Біон Борисфеніт серед греків мав славу затятого без
божника, який тільки перед смертю звернувся до богів.

В ольвіополітів був такий досить цікавий звичай, як весняні 
свята на честь місцевого ольвіополітського бога Аполлона Тар- 
гелія. Головна ідея цього перєдурожайного очищувального свя
та полягала ось у чому. В  день Аполлона Таргелія містом водили 
злочинців, щоб вони увібрали в себе всю нечисть і таким чином 
очистили місто. Потім, убиваючи або виганяючи злочинців із 
країни, мешканці позбувалися накопиченої за рік скверни 
(А. С. Русяєва).

Заміна Аполлона Л ікаря на універсального Аполлона П ро 
стата (Захисника) знаменувала собою черговий « радикальний 
перелом у релігійному житті». Очевидно, демократію замінила 
військова олігархія. Піклування про культ Простата поклада
лося на колегію стратегів-полководців. Саме тому храм П ро 
стата в О льв ії був найбагатший. Його священна казна по
повнювалася за рахунок підношень шанувальників і воєнної 
здобичі (найчастіше це була зброя ворога).

Відмовлення демократичного ладу в Ольвії супроводжувалося 
новими змінами в культурній сфері. Новий демократичний культ 
Зевса Елевтерія (Визволителя) був запозичений з Афін.

Вражають численність і розмаїття культів в Ольвії (і як тільки 
жителі не плуталися в цьому сонмищі богів і богинь!). Одних 
тільки Афродіт —  покровительок сім ’ї було декілька. Серед них, 
наприклад, Афродіта Апатур (Ошуканка), заступниця всіх невірних 
чоловіків і жінок, святилище якої знаходилось у Фанагорії на пів
острові Тамань. Були також Афродіта Сирійська, Афродіта М ор 
ська, Афродіта Солодка, Афродіта, Яка Щасливо Плаває та ін. 
Вказуючи на існування тісного зв’язку між політичним та релігій
ним життям ольвіополітів, дослідниця релігійних культів античного 
Причорномор’я А. С. Русяєва дуже точно підсумувала: «Релігія 
завжди відігравала основну роль у державній системі Ольвії, ба
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гато чим допомагаючи створенню моральних цінностей та етнічної 
самосвідомості, осмисленню громадянського обов’язку, етичних 
норм, де шанування та любов до богів, вітчизни, батьків були вза- 
ємообумовленими і мислилися як нерозривне ціле, де порушення 
одного тягло за собою зневагу до всієї решти».

Для повсякденного життя причорноморського міста був ха
рактерний досить розмірений ритм. У  вільний від політичних 
справ час мешканці Ольв ії віддавалися неробству. Особливо 
любили вони застілля та бенкети, які греки називали «симпо
зіумами». Згідно з еллінськими звичаями, чоловіки бенкетува
ли напівлежачи, а жінки сиділи на стільцях. Раби мили гостям 
руки й ноги. Не було ложок, виделок, ножів —  їли руками, тому 
їх доводилось часто мити. Пальці обтирали обрізками хліба 
(пізніше —  ароматною глиною). У  відомому творі римського 
автора Петронія «Бенкет Тримальхіона» багач витирає руки 
об кучеряве волосся хлопчиків-рабів. Подібно до наших сучас
ників, греки були пристрасними любителями різноманітних шоу. 
Окрім театральних видовищ, вони влаштовували, наприклад, 
такі екзотичні вистави, як конкурси краси для немовлят.

Найбільшою з античних держав-колоні.й було Боспорське 
царство. Назва «Боспор» у перекладі з грецької означає «би
чачий брід». Центром цієї держави був Пантікапей («рибний 
шлях»), і розташовувався він на місці сучасної Керчі.

Боспор уважається першою відомою державою на території 
України. Боспорський Союз, або Боспор Кіммерійський (Кер
ченська протока), виник як релігійний союз (амф іктонія) із 
центром у пантікапейському святилищі Аполлона Лікаря. Збе 
реглися боспорські монети з написом «Апол» і зображенням 
стріли. Крім Пантікапея в Боспорський союз входили також 
Тира, Феодосія, Фанагорія, Керкінітида, Танаїс.

За лідерство в Боспорському царстві тривалий час боролися 
Пантікапей і Феодосія (античне місто, розвалини. якого зна-
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йдені на території сучасної станиці Сєнная, що на кавказькому 
березі Керченської протоки).

За своїм громадсько-політичним устроєм Боспор являв собою 
типову Елліністичну монархію, яка утворилася під значно від
чутним впливом грецьких і перських зразків. У  Боспорі склала
ся спадково-корпоративна тиранія. Найбільш відомими були дві 
правлячі династії: Археанактиди, які походили від першого відо
мого нам правителя Боспора Археанакта (480 рік до н. е.), що 
був до цього жерцем храму Аполлона Лікаря; та Спартакоіди 
(Архонти Пантікапея), які зводили свій родовід до Геракла та 
Посейдона й стали царями, узурпувавши владу в полісі.

Релігійне життя в Боспорі було не менш насиченим, ніж в О ль
вії. Найшановнішою богинею була Афродіта Уранія (Небесна), 
яка вважалася покровителькою Боспорського царства. Дуже 
популярним у Боспорі, як і в Ольвії, був культ Ахілла. На азій
ському боці Боспора знаходилося селище Ахіллій із святили
щем, присвяченим цьому героєві.

Сучасна українська дослідниця І. Є. Смирнова зазначає, що, 
як і в Ольвії, в політичному житті Боспора значну роль віді
гравали фіаси (синоди) —  військово-релігійні союзи, що ви
никли на хвилі боротьби із загрозою поглинення полісу варва
рами.

Культ безіменного бога, якого нагороджували епітетами «бог 
найвищий, бог гримлячий», шанувався на найвищому державно
му рівні. Піклування про нього було покладене на вишу військову 
аристократію, що створила справжній рицарський орден. Керу
вало орденом вище командування боспорської армії —  стратеги 
та лоха ги.

Процес варваризації боспорського суспільства дійсно являв 
смертельну загрозу для цієї причорноморської держави.

У  107 році до н. е. в Пантікапеї спалахнуло повстання скіфів 
і рабів на чолі із скіфом Савмаком. Повстанці захопили владу
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й проголосили Савмака царем. Але «скіфський Ленін», на від
міну від свого російського колеги, виявився політичним невда
хою: він не зміг припушити сили внутрішньої контрреволюції, 
а головне —  відбити іноземну інтервенцію з боку царя сусідньо
го понтійського царства Мітридата VI Євпатора. Той дуже вчас
но втрутився в боспорські справи, відрядивши війська під коман
дуванням полководця Діофанта. Повстання було придушене. На 
честь перемоги над бунтівниками переможець наказав висікти 

. пам’ятну стелу.
Боспор перейшов під владу могутніх понтійських царів. П ра

вила в Понтійському царстві династія М ітридатів («дар М іт - 
ри»), які представляли старовинний перський рід Аршакідів. 
М ітридати вважали себе нащадками перських царів і водночас 
послідовниками великої грецької культури, тому орієнтувалися 
як на грецькі, так і на перські традиції державності. В П онтій
ському царстві склався типово елліністичний громадсько-по
літичний та соціально-економічний лад. Особливістю Боспора 
під владою понтійських царів було поєднання перської адміні
стративної системи сатрапій та військово-господарських по
селень місцевих варварських племен.

Найвидатнішим представником династії понтійських царів був 
М ітридат VI Євпатор (132— 64 роки до н. е.). Народився він 
у місті Синопі і по батьківській лін ії був нащадком перських царів 
Ахеменідів. Незважаючи на сповідуваний ним культ правдивого 
Мітри, це був неймовірно жорстокий, підступний тиран: на його 
совісті вбивство матері, сестри, молодшого брата, кількох синів.

Але водночас це була людина високоосвічена, рафінований 
інтелектуал. Будучи поліглотом (М ітридат розмовляв двадцять
ма двома мовами), він не потребував перекладача при сп ілку
ванні з підданими своєї багатонаціональної держави.

М ітридат вважається «батьком шпигунства». Завдяки ство
реній ним розгалуженій розвідувальній мережі його царство
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проводило успішну завойовницьку політику. В античному світі 
понтійський цар уславився ще і як знавець отрут і протиотрут, 
які сам же й дегустував у невеликих кількостях, щоб виробити 
в собі імунітет проти отрути.

Згідно з « Природною історією» Гая Плінія Секунда, М ітридат 
першим відкрив деякі види протиотрут; одна з них була навіть 
названа його іменем. Мітридат вважав необхідним додавати в про
тиотрути кров понтійських качок, оскільки вони начебто харчу
валися отруйними речовинами. Взагалі мистецтво приготування 
отрут і протиотрут в епоху античності заслуговує на окрему роз
повідь, оскільки саме в цей час воно досягло найвищого рівня 
розвитку. В  античні часи було налагоджене виробництво най
різноманітніших отрут рослинного, тваринного та мінерального 
походження. Виготовлялися вони, як правило, із зміїної отрути, 
деяких видів жаб, саламандр, використовувались також мідна 
зелень, свинцеві білила, миш’як, свинцевий сурик, ртуть* кіно
вар. Найсильнішою отрутою в ті часи вважалося «золоте вапно» 
(щоправда, склад його невідомий і рецепт виготовлення на сьо
годні втрачений).

Існувала також численна література про отрути й протиотрути. 
Найпопулярнішими трактатами на тему, що так хвилювала тоді 
громадськість, були твори Діоскурща «Про найпростіші лікарські 
засоби» та Никандра з Колофона «Проти отрут». Для боротьби 
з отрутами античні лікарі рекомендували використовувати такі 
рослини, як айва, лимон, золототисячник, бегонія.

Прогрес у виробництві отрут і протиотрут багато в чому був 
досягнутий завдяки стійкому попиту в суспільстві на подібні зілля; 
це було незамінним засобом у придворному житті, невід’ємним 
атрибутом якого були різноманітні інтриги. В ті часи численні 
володарі вирішували насущні політичні проблеми, усуваючи сво
їх опонентів за допомогою отрути. Наприклад, останній цар Пєр- 
гама Аттал розвів навіть спеціальний садочок, в якому цей аматор
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вирощував такі отруйні рослини, як блекоту, чемерицю, болиго
лов, аконіт і цикуту. До вінценосних кілерів-отруйників належали 
також таврійські цариці-фармакологи Геката та ї ї  дочка Кірка. 
Своє смертоносне мистецтво вони випробовували на родичах, 
підданих або просто на заїжджих іноземцях.

Через широку популярність отрут римські імператори були 
вимушені щоденно для профілактики приймати протиотруту під 
назвою теріак, який містив сто інгредієнтів.

Отрути також широко застосовувалися в античній системі 
правосуддя —  там їх використовували не тільки у вигляді «ви
щої міри покарання» (страта Сократа в демократичних Афінах), 
але і як своєрідні детектори винності («вирок богів»): якщо 
після випитого отруйного напою людину нудило, ї ї  вважали 
невинною(Словарьаитичности. —  М ., 1989).

Оригінальне пояснення широкому застосуванню отрутвантич- 
ному світі дає Г. Гачев: греки, як відомо, були великими естетами 
та цінителями тілесної краси людини, а «грецька форма стра
ти —  прийняття отрути, не спотворювала пластичних форм тіла, 
зберігала фігуру та об’єм».

Понтійське царство Мітридатів, яке намагалося під прапором 
«філеллінства» (об’єднання всіх греків) відновити імперію Олек
сандра Македонського, зрештою, наразилося на великий конф
лікт з могутньою Римською імперією. Це протистояння мало для 
Мітридата фатальні наслідки. П ісля трьох воєн із Римом, які 
тривали в цілому вісімнадцять років, і запеклих битв із Сулою, 
Лукуллом, Помпеєм —  иайвідомішими римськими полководця
ми, М ітридат був розбитий і вимушений тікати до Криму.

Але гнаний цар марно шукав притулку в Пантікапеї. Його 
зрадив навіть власний син Фарнак, який підняв проти батька 
заколот. Потрапивши в безвихідь, М ітридат був змушений по
кінчити життя самогубством. Це йому вдалося тільки з другої 
спроби: через щоденне вживання отрут і протиотрут Мітридат
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досягнув певної нечутливості до них, тож отрута, яку він при
йняв, щоб потрапити в царство мертвих, не подіяла на нього, 
тоді як його дочки, що вирішили померти разом із батьком, 
прийнявши отруту, померли одразу. (З  певною часткою імовір
ності можна припустити, що першого разу М ітридат і не зби
рався помирати. Малоймовірно, щоб такий досвідчений фар
маколог не знав своєї смертельної дози. Очевидно, він просто 
хотів переконатись у рішучості дочок пожертвувати собою за 
ради нього.) Перед смертю Мітридат наказав знищити весь свій 
гарем, щоб його дружини не дісталися римлянам.

Для другої спроби звести рахунки з життям М ітридат обрав 
більш надійний спосіб, ніж отруєння. Він наказав своєму друго
ві на ім ’я В істок проткнути його мечем.

Перемога над понтійським царем не тільки дозволила Риму 
встановити панування над причорноморськими містами-дер- 
жавами, але й істотно збагатила його культурно. Знаменитий 
римський полководець Помпей, заволодівши зібранням рецеп
тів М ітридата, наказав своєму вільновідпущенику, граматику 
Ленею перекласти його латиною, і таким чином антична ме
дична наука збагатилася таємницями понтійського царя. Крім 
того, за легендою, саме після невдалої війни з Мітридатом рим
ський консул Лукулл (знаменитий своїм кулінарним мистецтвом) 
вивіз із півдня України вишневе дерево. І хто знає, можливо 
й знамениті Tortellini —  італійські вареники —  своїм походжен
ням завдячують Мітридатовим війнам з Римом.

У  І столітті до н. е. грецькі міста-держави через поразку 
понтійських царів потрапили під владу могутньої Римсько ї 
імперії. Римська експансія була найбільш активною в часи 
імператора Нерона —  в багатьох причорноморських містах 
розмістилися тоді римські легіони. Тут була північна окраїна 
Римсько ї імперії (Римський «Сибір» —  місце заслання зло
чинців, а не курортна місцевість, як сьогодні). Так, приміром,
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сюди був засланий знаменитий римський поет Овідій Назон, 
автор «Науки любові» —  настільного посібника для казанов 
та альфонсів.

Головним опорним пунктом Римської імперії в П івнічному 
Причорномор’ї  був Херсонес Таврійський. Ц ікаво, що серед 
легіонерів чисельно переважали вихідці із Сходу —  Сир ії та 
Палестини. На місці розташування римських гарнізонів архео
логи знаходять руїни казарм і терм (лазень). Античні народи, 
до речі, відзначалися особливим піклуванням про охайність. 
У  них були лазні з холодною та гарячою водою. А  купання в теп
лій воді вважалося шкідливим.

Підсумовуючи античний період в історії України, особливо слід 
наголосити на вагомому внеску, що його зробили причорноморські 
міста-держави в розвиток давньогрецької культури, і на поміт
ному впливі, який вони мали на народи Східної Європи.

З в ’язок української традиції з античною культурою простежу
ється на глибинному рівні —  на рівні психологічної подібності 
обох народів. Почнемо з того, що характер обох народів —  гре
ків та українців сформований морем. Ю рій Липа вказував на 
« морську складову» української етнічної традиції як особливість, 
що відрізняє українців від усіх слов’янських Народів.

Український поет-історіософ Євген Маланюк3, розвиваючи 
тезу Й. Г. Гердера про Україну як «Нову Елладу» (1769), особ
ливо наголошував на присутності еллінської складової в націо
нальному характері українців (його пасивний, жіночий мрійливий 
бік), протиставляв його, з одного боку, мужньому Риму та варя
гам з їхньою «державною бронзою», імперіалізмом, великодер
жавним інстинктом, а з другого боку —  похмурій Іудеї з її над
звичайно розвинутою історично-месіанською свідомістю.

Саме в елліністичності української душі, в «елладності» ї ї  
геополітичного розташування м іж  Сходом і Заходом шукав 
Є. Маланюк причини бездержавності українського народу. В ін
З 5 226
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указував на «насиченістьукраїнської психіки статичністю своє
рідного східного еллінізму, споглядально-пасивний характер» 
розніженого природними багатствами та щедрим південним 
сонцем народу-землероба, що відзначається аристократизмом 
(евклідова точкова свідомість античних греків) і характерними 
для всіх жителів півдня сонячною життєрадісністю та естетиз
мом. У  релігії це виражається в характерному для українського 
християнства очоловіченні Бога та відсутності страху перед ним.

Додамо до ц ієї порівняльної характеристики ще одну рису 
подібності греків та українців. Це яскраво виражений індиві
дуалізм, потяг до демократії з ухилом у крикливу анархію та 
нелюбов до сильних політичних об’єднань.

Антична духовна спадщина є свого роду генетичним кодом 
європейської цивілізації. Так, політична культура європейців три
мається на принципах аристократичного індивідуалізму та кон
курентної демократії, що були вироблені ще античним полісом. 
Територія України, особливо ї ї  південна частина, в період, що 
розглядається, опинилася під могутнім культурним впливом антич
ної цивілізації. В цьому сенсі українці можуть вважатися повно
правними спадкоємцями античності разом з іншими європей
ськими народами, на відміну від нашого північного сусіда, на 
якого античність не мала прямого впливу.



Глава 4

СВЯЩЕННЕ ЗОЛОТО СКІФІВ, 
АБО СКІФІЯ ВСЕРЕДИНІ НАС

У  кожного народу своя мова, добра 
й зла, і в цьому один народ незрозу
мілий іншому. Ця мова набувається 
кожним народом у споконвічних пра
вах і звичаях його.

Ф. Ніциіе

Ореолом якоїсь незбагненної таємниці оточені давні іранські 
народи кіммерійців, скіф ів та сарматів. Невідомо, звідки вони 
з ’явилися, й невідомо, куди зникли. А  оскільки кіммерійці, скіфи 
та сармати належать до безписьменних народів, то про їхнє жит
тя ми можемо судити передусім за даними археології. Проте 
істотним недоліком археологічних матеріалів є їхня «німота».

Відновити за ними, наприклад, духовний світ давніх іранців 
було б надзвичайно важко. Давні іранські народи так і забрали б 
усі свої таємниці із собою в кургани, могили, якби не греки —  
народ-історик, який описав і тим самим зберіг для нас образ 
цих екзотичних степових культур. М и  бачимо скіфів і сарматів 
очима еллінів.

Перекази скіфів дійшли до нас у викладі давньогрецьких пись
менників. Іноді сучасні історики, реконструюючи особливості
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скіфо-сарматського світу, звертаються до нантського епосу осе
тинів. Він, на їхню думку, увібрав у себе основні мотиви давньо
іранської міфології. Вважається, що серед усіх сучасних мов 
осетинська найближча до скіфської.

Але головними джерелами інформації про культури скіф ів 
і сарматів все ж  таки залишаються археологічні знахідки і пись
мові свідчення античних авторів.

Чому для нас так важливо знати про іраномовні народи скіфів 
і сарматів, які вже давно зникли з лиця землі? Зникнувши як 
етноси, вони залишили помітний слід в історії та психології на
родів Східної Європи. Протягом століть Велика Скіф ія та Сар- 
матія були збірною назвою для численних народів Європи.

На думку багатьох авторитетних вчених-філологів, назви річок 
Дон, Дніпро, Дністер, Дунай мають іранське походження. Істо
ричні назви «анти» та «русь» також мають іранські корені. Деякі 
автори зазначають, що серед скіфів було плем’я росомонів, про 
яке свого часу писав Йордан, і від нього пішла назва літописних 
русів. Російські славісти XIX  століття, серед яких був і М . Фас- 
мер —  автор Етимологічного словника російської мови, виводили 
назву Русь від імені сарматського племені роксоланів.

Візантійські автори тривалий час називали русів тавро-скіфами. 
Серед вождів русів, які підписали в X  столітті договір з Візантією, 
були бояри з іменами іранського походження —  Сфацдьр-ь, Прао
тець, Истрь, Фрастень, Фурстень. Саме від сарматів виводила 
свій міфічний родовід гордовита польська шляхта. Турецький 
султан називав Богдана Хмельницького князем Сарматії.

Солярна (сонячна) язичницька міфологія слов’ян сформу
валася під певним впливом давньоіранської релігії. На це явно 
вказують іранізми в слов’янських мовах.

На думку радянського історика В. В. Сєдова, слов’яни —  це 
єдина серед індоєвропейців група народів, котра не зберегла 
спільну для них назву верховного божества —  Deivas та teos,
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бо слово «бог» —  запозичене з іранської міфології, в якій культ 
божества неба Деуса був поступово витіснений культом Бхага 
(Вага) —  Бога, «того, хто роздає щастя».

Іранське походження мають деякі язичницькі боги — Даждь- 
бог, Хоре та Сімаргл. А  гоголівський Вій, схоже, етимологічно 
та семантично походить від іранського бога вітрів, війни, помсти 
та смерті (скіфський бог Vauka-sura, згаданий Геродотом). Ц і
каво, чи знав М . В. Гоголь, що його В ій має іранського дв ій
ника? Академік Б. Рибаков звернув увагу на те, що знаменита 
гоголівська Диканька, до околиць якої письменник пристосував 
свої легенди, лежить у безпосередній близькості від давнього 
Гелона, в зоні давніх гідронімів іранського походження.

Загально відомо, що на формування антропологічного складу 
та мови сучасного населення України помітно вплинув іранський 
елемент. Наприклад, російські слова «топор», «собака», «хо
рошо», «север» мають скіфське походження.

Знаменита українська вимова, зокрема задньопіднебінне 
фрикативне, тобто з придихом, м ’яке «г» (h) (знамените га
кання українців) також має скіфські корені.

Згадану особливість ще в 60-і роки X X  століття докладно 
дослідив визначний радянський філолог В. І. Абаєв у спеціаль
но присвяченій цьому питанню статті «Преверби та перфек- 
тивніеть. Про одну скіфо-слов’янську ізоглосу» в збірнику «П роб
леми індоєвропейського мовознавства» і дійшов висновку, що 
м’яке «г» успадковане слов’янами від іранців.

Посилаючись на це дослідження, а також на підставі відо
мого філологам факту, що фонетика зазвичай не 'запозичується 
в сусідів, В. В. Сєдов зробив висновок, що «у формуванні п ів
денної частини слов’янства (майбутні українські та південно
російські говори) брав участь скіфо-сарматський субстрат».

Звідси випливає, що давні іранці належать до наших предків, 
отже, наше тіло містить частинки їхніх тіл-, наша мова містить
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слова, які неодноразово вимовляли їхні уста. Так,-можливо, 
й наша душа несе в собі сліди їхніх душевних переживань.

У  фантастичному романі українського письменника Володи
мира Владка «Нащадки скіфів» розповідається про те, як десь 
у надрах Землі якимось дивом у недоторканому вигляді вціліла 
країна скіфів. А  може, «підземну Скіф ію» слід шукати всереди
ні нас, на рівні архетипів нашої свідомості? Адже вона може 
залягати значно глибше, ніж може охопити наша пам’ять. В и 
датний австрійський психолог Карл Густав Ю нг стверджував, що 
в глибинах людської ментальності, під шаром особистісного до
свіду продовжують своє таємне існування найдавніші архетипи 
(якісь первинні образи) колективного несвідомого. Вислизнувши 
з-під контролю свідомості, вони говорятьз нами малозрозумілою 
для нас мовою сакральних символів і міфів, прориваються у снах 
та незрозумілих потягах, маренні та ін. М и  не розуміємо їхньої 
мови через те, що нами втрачено шифр, код, «ключ розуміння». 
Можливо, краще пізнавши наших забутих іранських предків, ми 
краще розумітимемо самих себе?

Отже, скіфи —  хто вони? Спробуємо відтворити цілісний 
вигляд цієї самобутньої степової культури.

Назва «скіфи» запозичена історичною наукою з античних 
джерел. Сам і скіфи називали себе «сколотами», підносячи цю 
назву до імені свого царя Сколота.

Серед давніх авторів не було єдиної думки щодо походження 
терміна «скіфи». Одні вважали, що він походить від дієслова «сер
диться», оскільки всі скіфи були надзвичайно дратівливими. Інші 
наполягали на тому, що свою назву скіфський народ дістав від іме
ні Скіфа, сина античного героя Геракла та Діви-змії. За легендою, 
Скіф народився в Плеї, в місцевості, яку дослідники прив’язують до 
території сучасного українського Полісся (Д. Раєвський).

Римський історик Помпей Трог і деякі інші античні письмен
ники були переконані в давності походження скіфів. Ц ікаво,
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ідо самі скіфи дотримувалися протилежного погляду, згідно 
з яким їхній народ —  наймолодший серед усіх народів.

У  «Скіфському оповіданні» Геродота наводиться скіфський 
переказ про витоки скіф ів. Спочатку їхня країна була пусте
лею, й першу людину, що там з ’явилася, звали Таргітай. В ін 
і став першим скіфським царем. Його батьками, за тверджен
ням скіфів, були Зевс і дочка бога річки Борисфена. Троє синів 
Таргітая —  Л іпоксай, Арпоксай та Колаксай —  успадкували 
царський титул від свого батька. Коли вони були царями, на 
скіфську землю з неба впали зроблені із золота плуг, ярмо, 
сокира й чаша. Спроба перших двох братів узяти золоті речі 
закінчилася невдачею —  їм завадило полум’я. Й  тільки мо
лодшому братові, Колаксаю, пощастило заволодіти цим да
рунком богів.

З  тих пір священне золото царі пильно оберігали, дуже ш а
нували його і щороку приносили йому щедрі жертви, просили 
в нього захисту.

У  ставленні до дорогоцінних металів дуже помітно проявля
ється різниця м іж нашою цивілізацією та скіфською культурою. 
Для скіф ів золото мало насамперед оберегове, магічне зна
чення. Золото —  це, передусім, предмети культу, символ вла
ди, винятковості вождів, знак обраності народу, даний йому 
богами; це —  символ традиції, унікальності й неповторності, це 
те священне, утративши яке, втрачаєш самого себе.

Словом, у скіфській культурі дорогоцінні метали виконували 
передусім ритуальні функції. Саме тому археологи знаходять так 
багато золота в курганних похованнях скіфських вождів. У  своїх 
«Філіповських історіях» ПомпейТрог зазначає: «Дозолота скіфи 
не відчувають такої пристрасті, як більш ість смертних». Так, 
македонський цар Ф іліп, батько знаменитого завойовника Олек
сандра Македонського, був невимовно розчарований, коли після 
перемоги над скіфською ордою царя Атея він не знайшов ані
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золота, ані срібла. Насправді для дуже багатьох давніх народів 
є характерною відсутність розуміння монетної цінності золота 
й срібла. Так, наприклад, в ацтеків слово «золото» у буквально
му перекладі означає «екскременти богів». За свідченням іспан
ського хроніста Гомара, індіанець ніяк не міг уторопати, чому, 
побачивши золото, іспанці приходять у такий шалений захват, 
який найбільше нагадує йому «радість мавп». На запитання ін
діанця, чому білі так жадають золота, іспанський завойовник 
Фернан Кортес відповів: «Вони страждають на особливу хворо
бу серця, вилікувати яку можна тільки золотом».

У  степах Причорномор’я скіфи змінили кіммерійців, які, пев
но, були спорідненим їм народом. Кіммерійці —  найдавніший 
із відомих назв народів, які жили в Європі на північ від Чорно
го моря та Дунаю. Відомо, що кіммерійці прийшли в причорно
морські степи із загадкової країни Гамір.

Походження кіммерійців —  одна з найскладніших проблем 
в історичній науці. Про них збереглися лише уривчасті спогади 
в античних джерелах. Так, наприклад, Гомер характеризує їх як 
«доярів кобил та абіїв, найсгіраведпивіших з людей» і у своїй 
«Одіссеї» досить похмурими фарбами змальовує умови, в яких 
живе цей народ:

Там кіммерійців зажурена область, покрита навіки 
Туманом вологим, імлою хмарин; не являє там оку 
Людському лиця свого Геліос світлий, чи землю 
Він залишає, підносячись в небо, покрите зірками,
Може, він з неба, зірками укритого сходить, але 
Всіх морок і ніч безвідрадні одвіку в тих землях укрили.

Основні гіпотези сучаснихдослідників стосовно того, різни
ми чи спорідненими народами є кіммерійці та скіфи, такі: 1. 
Скіфи та кіммерійці етнічно й культурно різні народи. Зм іна 
кіммерійців скіфами в Північному Причорномор’ї  відбулася ще 
в другій половині II тисячоліття до н. е. 2. Скіфи та кіммерійці
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етнічно споріднені і культурно близькі племена. Обидва наро
ди —  нащадки племен зрубної культури.

На думку російського історика І. Дьяконова, кіммерійці —  
«мобільний загін іраномовного кочового населення євразійських 
степів», тобто це не народ, а рід військ —  вершники. А  сучасна 
болгарська дослідниця М айя Васильєва взагалі сумнівається 
в існуванні кіммерійців.

Як би там не було, саме кіммерійців уважають винахідника
ми нової військової техніки. Проведена ними близько 900 років 
до н. е. заміна бойових колісниць кіннотою спричинила справж
ню революцію у військовій справі. Із джерел відомі їхні походи 
на Передню Азію  в останній чверті VIII століття до н. е., бо
ротьба з могутніми близькосхідними державами Ассирією, Урар
ту та скіфами. Саме зіткнення з останніми виявилося для к ім 
мерійців фатальним.

Згідно з оповіддю Геродота, кіммерійці, коли побачили, що 
проти них виступило велике військо, почали радитись, що їм  
робити. Тут думки розділилися. Думка більшості зводилася до 
того, що їм вигідніше віддалитися, ніж чинити опір численним 
ворогам. Та царі вирішили воювати до останнього, захищаючи 
свою країну. Хоч би що, але ні б ільш ість не схотіла слухати 
царів, ні царі більшості. Отже, перші вирішили залишити кра
їну загарбникам і рятуватися втечею від них, а царі визнали за 
краще бути вбитими й похованими в рідній землі. Невдовзі вони 
почали битися між собою. І всіх, хто в битві загинув, кіммерій
ці поховали поблизу річки Тірас. Незабаром прийшли скіфи, 
знайшли країну безлюдною і зайняли її.

П ісля цих подій сліди кіммерійців загубилися. В часи Геро
дота ще зберігалися кіммерійські фортеці, переправи та м ісце
вість під назвою Боспор Кіммерійський.

Загадка зниклих кіммерійців віддавна інтригувала істориків. 
Сучасний німецький історик ГотфрідШрамм висловив припущення,
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що кіммерійці переселилися на територію сучасної Вірменії і роз
чинилися серед вірменського етносу. На думку ж  російського істо
рика М . Ростовцева, кіммерійці влилися до складу фракійців.

Щ о щ до походження скіф ів —  нових володарів Причорно
морських степів, то сьогодні серед істориків обговорюються 
три основних концепції їхнього походження: центральноазіат
ська, передньоазіатська, автохтонна, або місцева.

В основі центральноазіатської гіпотези (О. І. Тереножкін) ле
жить теза про відсутність етнічної та культурної наступності між 
населенням Північного Причорномор’я доскіфського та скіфсько
го часів. Ця гіпотеза грунтується головним чином на розповіді 
Геродота про прихід скіфів з глибин Азії в VII столітті до н. е. Згід
но з повідомленням «батька історії», з кочівниками-скіфами, що 
жили в Азії, воювали та завдали їм поразки массагети, через що 
скіфи були вимушені переселитися до Кіммерії.

Згідно з передньоазіатською гіпотезою (М . І. Артамонов), 
предки скіф ів —  племена зрубної культури, але формування 
тріади відбулося не на місцевій основі, а під час перебування 
скіф ів у Передній А з ії та під прямим впливом культури цього 
регіону. І дійсно, перші історичні повідомлення про скіф ів м іс
тяться в найдавніших джерелах народів Передньої Азії. Так, 
уперше скіфи згадуються ще в ассирійських клинописних до
кументах 70-х років VIII століття до н. е. як союзний Ассир ії 
народ «а (і) шкуза» (ascusa, askenaz).

Скіф и справили надзвичайно сильне враження на місцеві 
народи. Згідно з описанням нашестя скіфів біблійним пророком 
Ієремією, це «народ могутній, народ древній. Сагайдак його, як 
відкрита могила. Всі вони люди хоробрі».
, Народи й держави Передньої Азії з великими зусиллями позбу
лися цих непроханих гостей. Легенда про кривавий бенкет Кіакса- 
ра пояснює припинення скіфських походів тим, що мідійський цар 
Кіаксар, запросивши на бенкет скіфських вождів, віроломно всіх їх
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убив. Але правдоподібніше, що саме поразка Ассирії —  держави- 
хижака зробило неможливим втручання її союзників —  скіфів —  
у зіткнення між передньоазіатськими державами.

Автохтонна гіпотеза (Б. Н. Граков) грунтується на тому, що 
прямими предками скіфів слідуважати племена зрубної культури, 
що проникли в Причорномор’я з Поволжя десь у середині II ти
сячоліття до н. е. Описане ж  Геродотом переселення скіф ів із 
Азії —  одна з останніх хвиль. Тобто це переселення було багато- 
етапним процесом, у ході якого емігранти й переселенці, які при
були раніше, злилися в однорідне населення. Формування ж  само
го скіфського етносу відбулося в степовій частині України.

Не вщухають наукові дискусії й щодо того, ким були скіфі: мон
голоїдами, тюрками, кавказцями чи все ж  таки іранцями. Остання 
точка зору є на сьогодні найбільш поширеною: вважають, що скіфи 
були прямими нащадками індоєвропейців і належали до іраномов- 
них племен, близьких до сарматів, саків, хорезмійців, согдійців —  
предків сучасних середньоазіатських і кавказьких народів.

Судячи з описань, що збереглися, скіфи були типовими єв 
ропеоїдами, які аж ніяк не нагадували портрет, змальований 
О. Блоком у вірші «Скифьі»: «Да,скифьі мьі,да, азиатьі, с рас- 
косьіми и жадними глазами».

Зображення на вазах показують нам бороданів із широкими 
обличчями. Гіппократ характеризує скіфське плем’я як руде й чер
воношкіре (!). На думку «батька медицини», вогняний, червоний 
колір шкіри зумовлений холодом, що панує в їхніх краях.

До склапу багатоплемінного скіфського світу входили також не- 
скіфські племена, наприклад таври («таврос» —  віл, бик) —  дикі 
гірські племена Криму. Самі таври свій родовід виводили з Єгипту, 
від биків, на яких орав єгипетський бог Осиріс. Бик був священним 
тотемом таврів. Можливо, під їхнім впливом на деяких монетах 
сусіднього Херсонеса з одного боку зображалася цариця міста, 
а здругого —  напів-жінка, напів-корова. Таври вклонялися боже
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ственній діві на ім ’я Орсилоха, яка була богинею полювання, тому 
греки називали таврів улюбленцями Діани —  богині полювання. 
Тільки це плем’я промишляло не на тварин, а на людей. За повідом
ленням Геродота, таври приносили діві в жертву як тих, хто зазнав 
корабельної аварії, так і чужоземців, захоплених ними в морі.

За свідченням римського історика Амміана Марцелліна, вша
новуючи богів людським жертвоприношеннями й приносячи при
бульців у жертву Діані, яка в них називається Орсилохою, таври 
прибивали голови вбитих до стін святилища.

Численні народи давнини здійснювали такі бузувірські обряди, 
виходячи з уявлення про голову як джерело життя та мудрості. 
Наприклад, кельти прибивали голови вбитихдостін своїх жител, 
їхні сусіди германці кріпили голови ворогів до дерев. Згідно з їх 
німи віруваннями, в Гел (на небо, в потойбічний світ) потрапляє 
тільки голова людини. Давні євреї та інші семітські народи збе
рігали голови померлих для отримання пророцтв. Спартанський 
цар Клеомен занурив голову свого загиблого друга в мед, щоб 
вона могла бути йому оракулом.

Незавидна доля спіткала таврів, цей агресивний та негос
тинний народ: вони були частково знищені, а частково асим і
льовані кримчаками-татарами.

П ізніше тавро-скіфами візантійські автори називали русичів, 
і не в останню чергу через вчинювані ними вбивства іноземців.

Суспільство скіфів поділялося на традиційні індоіранські кас
ти. Цікаво, що скіфські царі не мали права спілкуватися зі сво
їми підданими напряму, а могли це робити лише через певних 
посередників —  «вісників». Порушення такого суворого ри
туалу являло собою загрозу добробутові Скіф ії. Царі фактично 
були заручниками звичаю.

У  скіф ів існувала особлива форма общинного рабства: раб 
був хоча й нерівноправним, але членом общини. Як усі кочів
ники, скіфи прагнули захоплювати в полон передусім жінокдля
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забезпечення робочими руками трудомісткого домашнього ви
робництва (це зрозуміє кожна сучасна домогосподарка).

Взагалі скіфи до II століття до н. е. не досягли рівня класо
вого суспільства й не створили держави, залишаючись на рівні 
примітивного родоплемінного співтовариства на межі пере
творення на державу.

Мобільність кочівників —  ось джерело політичної слабкості 
степових правителів (опозиція завжди мала можливість будь- 
якого моменту «зірватися з місця»).

Головна особливість традиційної культури скіф ів —  це слав
нозвісна скіфська тріада —  зброя, кінська збруя та витвори так 
званого звіриного стилю (прикраси та посуд).

Основним вццом скіфської зброї був лук. Скіфи —  народ луч
ників, народ-воїн. Есхіл називав скіф ів «однооким військом», 
оскільки вони, дуже влучні стрілки, для того, щоб прицілитися, 
закривали одне око, і наслідком старанного вправляння в цьому 
з дитинства було те, що одне око ставало в них меншим за друге. 
Навіть перепис населення, який у скіфів здійснювався під загрозою 
смерті, проводився за допомогою збирання наконечників стріл.

Скіфський лук був довжиною 65— 80 см і складався з двох 
рогів. Сила натягування тятиви сягала 4 0 — 50 кг, дальність 
стрільби була до 150 м при скорострільності 10— 12 пострілів 
на хвилину. Скіфи змащували свої стріли зміїною отрутою, зм і
шаною з людською кров’ю. Короткі мечі-кинджали —  «акіна- 
ки» —  скіфи запозичили в персів.

У  скіфів побутував звичай побратимства, який було заведено 
скріплювати кров’ю з роздряпаного стегна. Вони культивували 
цінності войовничості, степової дружби, кривавої помсти. В них 
були військові братства воїнів-псів, або аримаспів (від грецького 
«ари аніон» —  скажені). Пізньоантичний автор Поліон стверджу
вав, що кіммерійців з М алої Азії вигнали саме скіфські «воїни- 
пси», тобто члени таємних військових союзів.
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П ідчас ритуальних відправ скіфи вживали алкоголь та нар
котики. Античні автори розповідають про так звану скіфську 
парову лазню: скіфи залізали під вовняні тканини, вдихали ко
нопляний дим, а потім вили як вовки.

Геродотові належить розповідь про дикі звичаї скіфських во ї
нів на війні. Він, зокрема, повідомляє про практику ритуально
го вампіризму та полювання за головами ворогів: скіф п’є кров 
першого ворога, якого вбиває, а відрубані голови решти вбитих 
ним у битві приносить цареві. За кожну голову йому дозволя
ється отримати іцо-небудь із трофеїв.

Геродот також якнайдокладніше описує моторошний процес 
скальпування скіфом ворога. Воїн надрізає шкіру навколо голо
ви, бере голову, трусить її, щоб відділити шкіру від черепа, потім 
бере бичаче ребро і розгладжує шкіру. П ісля цього він викорис
товує-скальп як рушник і для вуздечки свого коня, вішає його 
в житлі й пишається ним, бо той, у кого більше таких рушників, 
уважається иайвідважнішим воїном. Чимало скіфів із шкіри во
рога шили собі плащі і носили їх як одяг. Багато хто із шкіри 
мертвих ворогів, знятої з правої руки разом із нігтями, робили 
собі чохли для сагайдаків. Адже людська шкіра досить пупка і від 
усякої іншої відрізняється своїм блиском і білим кольором.

Відомо, іцо скальпи знімали північноамериканські індіанці, 
західносибірські племена та численні інші народи. Подібно мис
ливцям за головами з острова Борнео (Індонезія), з голів най- 
ненависиіших ворогів, у тім числі й родичів, з якими вони по
сварилися, скіфи виготовляли посуд —  чаші для вина. Бідніш і 
скіфи обтягували ці чаші-черепи бичачою шкірою, а багатші —  
вкривали позолотою.

Взагалі перемога над родичем у поєдинку вважалася у скіфів 
подвигом, яким слід було вихвалятися перед гостями.

Але що таке жорстокість скіфів (та й взагалі давніх народів) 
порівняно з «досягненнями» нашої «гуманної» сучасності? У  світ-
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лі історичного досвіду X X  століття переваги сучасної цивілізації 
виглядають досить сумнівно. Велетенський прогрес у технологіях 
убивства, неможливі в минулому масштаби бойових дій та коло
сальні втрати серед мирного населення —  чи можемо ми, зважа
ючи на все це, прибирати позу суддів наших предків? Тим більше, 
що порівняно із сучасними світовими війнами локальні збройні 
конфлікти давніх народів були малокровними.

Щ о ж  до жорстокості скіф ів у взаєминах зі своїми однопле
мінниками, то вумовах відсутності письменного права, поліції, 
суду та смертної кари судові поєдинки, коли сам ображений 
відновлював справедливість, і звичай кривавої помсти були 
досить ефективним механізмом правосуддя. При цьому цілий 
клан потерпілого переслідував не тільки злочинця, але й увесь 
його рід (це вам не корумпована міліц ія, яка прагне якнай
швидше закрити справу). Помста передавалася як естафета від 
родича до родича.

Жили всі родами, і всі один одного знали, отже, злочинцю не 
було куди сховатися й не було куди тікати, оскільки племена, які 
їх оточували, не дуже переймалися долею чужоземців. Таким чи
ном, перш ніж вчинити злочин, доводилося зважувати, чи варто 
прирікати себе та весь свій рід на багатолітню криваву різанину.

Яскравою характерною ознакою скіфської культури був так 
званий «звіриний стиль» у мистецтві. Антропоморфні мотиви 
в ньому не прижилися. Зображення людини ми зустрічаємо ви
ключно на привізних виробах —  скіфи віддавали перевагу зобра
женням тварин. Грифон (міфічний птахо-лев) символізував для 
них небо, пантера —  підземний світ, олень або козел —  (копит
н і)—  світ людей.

Популярним у скіфському мистецтві був мотив роздирання 
хижаками копитного: людина в такий спосіб висловлювала ідею 
подолання смерті в ім ’я збереження та відродження життя. У  по
дібному до цього розумінні писав у своїй філософській поемі «Про
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природу речей» римський мислитель ТитЛукрецій Кар: «І зубами 
простромлений, криком своїм сповнюючи й ліси, й діброви, й гори, 
бачачи, як м’ясом живим у живу він уходить могилу». Звір, що 
пожирає людину, являє собою «живу могилу», втілюючи життя 
й смерть одночасно.

Про релігійні ритуали та уявлення скіф ів докладно оповіда
ють нам античні джерела. З  них стає відомо, що статуй, ж ер
товників і храмів скіфи не споруджували, винятком був бог 
війни. В  центрі області кожного племені існувала священна 
споруда для бога війни, яку робили із в’язок хмизу. В цю купу 
як символ бога війни встромляли старий залізний меч.

Щорічно цьому мечу приносили в жертву овець і коней. П ри
несення в жертву худоби виглядало так. Ж рець душив жертовну 
тварину за допомогою петлі й .палки, крутячи її всередині петлі. 
Крім цього, із кожної сотні ворогів, узятих у полон, обирали одно
го й приносили в жертву. Спочатку на голови жертв скіфи лили 
вино, а потім різали людей над посудиною, відносили їхню кров на 
вершину цієї купи хмизу й обливали жертовною кров’ю меч. У  всіх 
зарізаних людей разом із плечем відрубували праву руку, кидали 
відрубане в повітря й, закінчивши всі обряди, відходили. Рука —  
де падала, там і лежала, окремо від трупа (Геродот).

У  Ск іф ії було багато ворожбитів. Але, на відміну від сучасних 
чаклунів, відьом, гадалок і різноманітних магістрів чорної та 
білої магії, ворожбитам за помилки в передбаченнях часом до
водилося розплачуватися життям.

Поховальний обряд скіфів також мав свої особливості. Ск іф 
ських царів ховали в курганах. До речі, головний царський цвин
тар скіфів у таємничій місцевості Герра досі так і не знайдений. 
Скіфи влаштовували своїм володарям пишний похорон, що су
проводжувався щедрими людським жертвоприношеннями.

Щ об царю не було занадто самотньо в потойбічному світі, 
його ховали разом із наложницею, чашником і кухарем, осо
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бистим слугою та конюшим із кіньми, клали також певну час
тину речей померлого та золоті чаші. Через рік справляли 
розкішні поминки, підчас яких душили п’ятдесят кращих слуг 
покійного. До того ж  із п’ятдесяти кращих коней виготовляли 
чучела й розставляли навколо кургану. (М ертві вершники нав
коло кургану —  певно, моторошне видовище!)

Незнатних померлих скіф ів бальзамували, використовуючи 
віск. Сорок днів забальзамований труп возили по найближчих 
родичах. Гостей разом із небіжчиком пригощали різними стра
вами. П ісля похорону скіфи очищувалися.

Криваві людські жертвоприношення скіфів пояснюються цілою 
низкою причин. По-перше, з економічних причин тримати безліч 
рабів в умовах кочового господарства було вкрай нерентабельно. 
По-друге, ритуальне знищення найближчого оточення померлого 
вождя пом’якшувало боротьбу за владу всередині племені. Закопу
вання частини матеріальних цінностей в кургани стримувало зрос
тання майнової нерівності серед одноплемінників. Таким чином 
забезпечувалася соціальна стабільність. По-третє, слід звернути 
увагу на психологічну функцію людських жертвоприношень. Вони 
були частиною релігійних обрядів і містерій, покликаних задобрити 
страшних богів, які являли собою проекції диких, неприборканих 
інстинктів, що вирували в людях того часу. Таким чином, жертво
приношення були своєрідною колективною психотерапією, основна 
мета якої полягала в заспокоєнні совісті співтовариства.

То були часи, коли людство не соромилося своєї жорстокості. 
Рідко яке традиційне свято минало без людських жертв. Як 
зазначав Ф. Н іцше, «ще в не такі віддалені часи неможливо 
було й уявити собі монарших весіль і народних святкувань ве
ликого стилю без страт, тортур або якогось аутодафе».

Втім, «потреба в жорстокості» та пристрасть до публічного її 
прояву —  універсальна риса не тільки традиційних суспільств. 
Сучасній цивілізації вона також притаманна. Гладіаторські бої без



Лабіринти історії

правил, ті ж  бокс, корида, різнорідні небезпечні шоу, а також 
(у символічній формі) фільми-бойовики (adtions), трилери й жа
хи —  все це покликане задовольнити незнищенний, як видно, 
потяг людини до небезпечних і кривавих видовищ.

М . А. Гаврилюку своїй книзі «Домашнє виробництво та бій 
степових скіф ів» докладно й часом дуже яскраво змальовує 
традиції та побут скіфів, які істотно не відрізнялися від побуту 
інших кочових народів.

У  раціоні скіфів, як і слід було очікувати, переважала молоч
на та м’ясна їжа. М ’ясо вживали у вареному, смаженому та кон
сервованому вигляді. Особливо вишуканою стравою вважалася 
голова молодої кобилиці. Як приправу до м’яса використовували 
селеру, а також щавель, кислицю, дику цибулю (сарану), часник 
(черемху) (Теофраст згадує й дуже смачну понтійську цибулю). 
На сніданок зазвичай їли юшку або кашу з товченого пшона. Але 
здебільшого рослинну їжу скіфи зневажали, що не забарилося 
позначитись на стані їхнього здоров’я. Археологи, досліджуючи 
скіфські поховання, звернули увагу на патологічні екостази на 
кістках хребтів.

Щ о ж  до молочної їж і, то античні автори звичайно перебіль
шують роль кобилячого молока в раціоні кочівників. Насправді 
ж  овече молоко перевершує за калорійністю та жирністю коби
ляче. Пектораль із Товстої могили демонструє так званий «мол
давський спосіб» доїння овець, що його дотримувалися скіфи.

Схожим був спосіб доїння скіфами кобилиць —  цей же спо
сіб ще на початку X X  століття практикували алтайці. При цьому 
використовуються кістяні трубки, схожі на сопілку. Через них 
ротом вдувають повітря в статеві органи кобилиці. Коли жили 
кобилиць наповнюються повітрям, вим’я опускається. Тим часом 
інші доять.

З  овечого молока робили сухий сир типу біслага або арула в мон - 
голів, торака —  в каракалпаків, курута —  в киргизів. Із решток,
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що осіли після збивання молока, виготовляли сухий кобилячий 
сир —  іппаку. Сухий сир зберігається буквально століттями: його 
шматочки були знайдені в Пазирикських курганах.

Окрім м ’яса до раціону скіфів входила також морська та річ
кова риба.

Скіфи вміли виготовляти алкогольні напої типу кумис або мо
лочної горілки —  араки. Кумисний грибок зароджується, як відомо, 
у шкіряній посудині, потім його доводять до потрібної кондиції шля
хом багаторічного відбору. Кумисна закваска в коров’ячому молоці 
дає нові типи грибків —  айран, кефір. Процес виготовлення куми
су був дуже тривалий і надзвичайно трудомісткий. Для отримання 
відра кумису необхідно зробити принаймні сорок тисяч ударів! 
У  скіфів цю роботу виконували осліплі вщхвороб або осліплені раби. 
До речі, очні хвороби були надзвичайно поширеними серед скіфів. 
Річ у тім, що пилові бурі викликали масові захворювання кон’юнк
тивітом, який часто-густо призводив до втрати зору.

У  чому ж  причини загибелі скіфського світу на думку автора 
«України, яка шокує»?

Всі спроби персів, греко-македонян і римлян завоювати воле
любних скіфів закінчувалися поразкою. Колоністи були меншістю 
серед численних і войовничих племен. Крім того, у військовому 
мистецтві степовики не тільки не поступалися прибульцям, але 
й у чомусь їх навіть переважали.

Взагалі війна в степах для осілих культур і цивілізацій була 
небезпечною справою. Імператор Август якось порівняв війну 
з родичами скіфів —  сарматами —  з неекономною риболовлею 
золотою вудкою. Максимум, чого змогли досягти перси, греки 
і римляни, —  створити фортеці, опірні пункти, форпости.

Значно вдалішою виявилася культурна експансія античного 
мистецтва.

Як зазначають дослідники, скіфи являють собою унікальний 
серед усіх кочівників світу приклад легкого засвоєння звичаїв
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своїх осілих сусідів. Характерною рисою скіфського етносу, що 
ставить його у виняткове положення серед кочівників усіх часів, 
е його здатність до швидкого засвоєння нового, прогресивного.

При переході до осілості (постійних поселень) основою скіфсько
го господарства стає землеробство. У  скіфів з ’являються кам’яні 
будинки та фортеці. Побут заможних прошарків скіфського су
спільства швидкими темпами еллінізується. Так, судячи з археоло
гічних матеріалів, пов’язаних із побутовим предметами, скіфський 
ліпний посуд містить елементи лісостепової, фракійської, північно- 
кавказької та еллінської культур. П ід впливом сусідніх грецьких 
міст-держав відбуваються також значні зміни в системі харчування, 
а це досить консервативний елемент побуту. В усіх гранях повсяк
денного життя скіфів ми знаходимо більш або менш виражений 
прошарок грецьких запозичень та наслідувань.

Все це їх, зрештою, й згубило.
Греки, а слідом за ними й римляни, на практиці реалізували 

установки підступного плану китайського радника Лю  Цзина, 
спрямованого на підкорення кочівників імперській владі.

Китайська стратегія «хецинь» —  «п’ять спокус» —  перед
бачала для варварів таке.

1. Дати їм (кочівникам) тканини та колісниці, щоб зіпсувати 
їхні (кочівників) очі.

2. Дати їм смачну їжу, щоб закрити їм роти.
3. Потішити їх музикою, щоб заткнути їм вуха.
4. Побудувати величні будинки, сховища для зерна й пода

рувати рабів, щоб заспокоїти їх.
5. Підношення багатих дарів та особлива увага до тих кочо

вих племен, які приймуть китайський протекторат.
Сюди ж  слід додати довготривалу стратегію залучення номадів 

до конфуціанства, змішані шлюби та цілеспрямоване споювання.
Найголовнішим наслідком контактів між скіфами та греками 

стала еллінізація скіфського етносу, втрата ним традицій предків.



Україна, яка шокує

По-перше, скіфи в масі своїй перейшли до осілості і поступо
во відійшли від суворого кочового побуту, а разом із тим утрати
ли свою войовничість; військова міць скіф ів була ослаблена. 
Греки прищепили скіфам прагнення розкоші та комфортного 
способу життя.

По-друге, під впливом античних народів у скіф ів почався 
розпад родового ладу. Комерціалізація життя сприяла приско
ренню процесу майнового розшарування. Відповідно ослабли 
родоплемінні зв ’язки.

Внаслідок змішаних шлюбів з ’являються іранізовані елліни та 
еллінізовані іранці, які вже легко переймали звичаї та мову еллінів. 
(Кажучи на сучасний лад, з ’являється елліномовне скіфське на
селення.) Таким чином, туземці еллінізувалися, а греки, навпаки, 
варваризувалися.

М іграція скіфів до Греції також сприяла еллінізації скіфської 
культури. Але якщо прості скіфи потрапляли до античних міст- 
держав переважно як раби, то еліта вирушала в Грецію вивчати 
науки. В Афінах поліція набиралася із скіфських рабів (на пере
конання греків, тільки варвари-раби могли виконувати ганебні 
для кожної вільноїлюдани поліцейські обов’язки; античну людину, 
поза сумнівом, шокував би сучасний конкурс до лав міліції).

Греки, хоча й розглядали скіфів як варварів і дикунів, водночас 
досить високо цінували досягнення скіфської культури. Не ви
падково Афіни, тодішня культурна столиця світу, зарахували до 
семи наймудріших людей світу Анахарсія, вихідця із Скіф ії, з та
ємничого та загадкового міста Метрополіса під Борисфеном. 
Саме йому приписували греки винайдення гончарного круга та 
двозубого якоря. Однак, судячи з усього, скіфський мудрець по
чувався в Афінах так само, як особа «кавказької» або, можливо, 
української національності в сучасній М оскві.

Крім того, схоже, Анахарсій помітно стидався свого варвар
ського походження. Оповідають, що, коли один афінянин докоряв
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його в тому, що він скіф, Анахарсій начебто відповів йому: «Мені 
ганьба моя Батьківщина, а ти ганьба своєї Батьківщини». Інший 
його вислів, звернений до афінян, ще більш промовистий: «Бага
то чого пройде повз вас, якщо ви будете прискіпуватись до чужої 
мови, не бажаючи зрозуміти сказаного». На статуї Анахарсія було 
зроблено напис: «Приборкуй язика, черево та плоть».

Серед інтелектуальної еліти Стародавньої Греції та Риму 
певний час навіть існувала мода на все скіфське. Були періо
ди, коли в Греції та Рим і існувала справжня «скіфоманія». 
Численні античні автори, наприклад стоїки, критикуючи роз
бещені звичаї античного міста, безперечно симпатизували ск іф 
ським порядкам.

Простоту звичаїв і дитячу наївність у скіф ів помічає Геродот. 
Інший античний автор Ефор (405— 330 роки до н. е.) у своїй 
«Історії» звеличує скіф ів у моральному та соціальному планах, 
незважаючи на те, що ж інки, діти та майно в скіф ів були спіль
ними, й захоплюється їхнім розміреним способом життя.

І все ж  неприязнь греків до «скіфських варварів» виявилася 
набагато сильнішою. Плутарх навіть написав спеціальний твір 
«Прозлопідступництво Геродота»,уякомудокорявтогоза сим
патії до варварів.

Для розкладу традиційної скіфської моралі використовували
ся також чужоземні (на сьогоднішній лад —  нетрадиційні) релі
гійні культи. В часи Геродота скіфи ще уникали запозичувати 
чужоземні звичаї, зокрема еллінські. Але давно минули часи, 
коли скіфи вбивали кожного, хто хотів завести іноземні звичаї 
або навіть просто поспілкуватися з еллінами. (Анахарсіса вбив 
його брат за поклоніння грецькій Деметрі-Кібелі —  матері богів, 
суворій богині, яка вимагала від своїх адептів самозречення, аж 
до кастрації. Інший таємний прихильник грецької релігії, скіф 
ський цар Скіл, імітуючи осаду грецького міста, потайки відвід
ував містерії і був викритий своїми одноплемінниками за допо
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могою хитрих греків, заплативши кров ю за інтерес до грецької 
релігії.)

Іншим ефективним засобом, який використовували греки для 
боротьби з варварами, був алкоголь. Йдеться про цілеспрямоване 
та безсоромне споювання кочівників. (Це, до речі, успішно робили 
й китайці, споюючи кочівників-сюнну.)Вина імпортувалися з Греції 
та ї ї  причорноморських колоній. Удругій половині VI —  V  століття 
до н. е. у Скіф ії було популярне хіоське вино, в V  —  III столітті 
до н. е. —  фасоські, синодські та гераклейські вина.

Греки змішували виноградне вино з водою в пропорції 1:3 (не 
на користь вина!). Менш розбавлене вино називалося «підскіфь». 
Скіфське пияцтво було притчею во язицех і посміховиськом у ел - 
лінів^Мудрець Анахарсій, що був скіфом за походженням і вва
жався греками одним Із наймудріших людей світу, говорив: «Лоза 
приносить три грона: гроно насолоди, гроно сп ’яніння та гроно 
відрази». А  на запитання, як не стати п’яницею, відповідав: «Мати 
перед очима п’яницю в усій його огидності».

Те, що моральний занепад скіфського етносу стався під без
посереднім культурним впливом еллінів, розуміли й самі еллі
ни. Так, античний географ Страбон стверджує, що саме спосіб 
життя еллінів викликав погіршення родоплемінної моралі сте
пових племен. Інтенсивні контакти з греками потягли за собою 
помітну «зіпсованість» степових звичаїв. «Із часів знайомства 
з морем, —  писав Страбон про скіф ів, —  почали розбійнича
ти, переймати в чужоземців розкоші та спекуляцію, хоча це, 
ймовірно, і сприяє пом’якшенню дикості, однак псує звичаї та 
на місце простодушності ставить лукавство».

Як завади буває в історії, «риба починає гнити з голови» —  
спершу почалася деградація еліти. Втягування скіф ів і сарматів 
у транснаціональну торгівлю, глибока еллінізація їхньої куль
тури та побуту призвели до того, що родова аристократія сте
повиків перетворилася на паразитарну верхівку міжнародних
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торгівців. А  коли жерці та воїни поступаються першістю тор
гівцям, коли суспільне життя цілком і повністю присвячені 
комерції, —  це є безпомилковою ознакою наближення кінця 
культури.

Таким чином була розхитана ієрархічна структура давніх індо
європейців, на якій базувався традиційний уклад життя скіф 
ського суспільства.

За моральним занепадом скіфського етносу відбулася його 
фізична деградація. Так, за свідченням античних авторів, серед 
скіфів зустрічається величезна кількість євнухів (енареїв), що 
одягаються в жіночий одяг та імітують жіночу мову і поведінку.

Подібно до того як у наш час геї висувають у тім Числі ідеоло
гічне обгрунтування своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації, 
так і енареї скіфо-сарматських часів давали релігійне пояснення 
своєї особливості, розглядаючи її як дарунок богів.
' « Батько медицини» Гіппократуказував на той факт, що в скіфів 
енареями ставали зазвичай багаті люди. На його думку, основною 
причиною цієї «хвороби багатіїв» був сидячий спосіб життя, бо 
практично все життя заможних людей проходило на коні. Вони 
навіть природні потреби справляли не злізаючи з коня.

Щ е однією з причин «скіфської імпотенції», з точки зору 
Гіппократа, були штани, цей незрозумілий йому атрибут одягу 
варварів.

М ожна також припустити, що «божественна хвороба» ена
реїв була для них однією з легальних форм ухилення від вій
ськової справи, яка стала обтяжливою для розніжених скіфів.

Отже, терпимість до іноземців призвеладо втрати войовни
чості скіфських племен. Користуючись ослабленням Скіфської 
орди, підкорені народи вийшли з-під ї ї  підпорядкування.

Розпад різноплемінної скіфської «імперії» стався також уна
слідок дестабіл ізації традиційного ладу; зрештою, зовнішнім 
поштовхом до остаточної загибелі скіфського світу став фрон
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тальний наступ на нього «більш свіжих» кочівників: кельтів, 
фракійців і, передусім, сарматів.

Слабкою втіхою для скіф ів може бути незавидна доля їхніх 
грецьких розбещувачів. Розвал «Великої Ск іф ії»  мав у цілому 
негативні наслідки й для самих греків. Вони лишилися сам на 
сам з агресивними й малокультурними сарматами та іншими 
варварськими племенами (галатами та скирами, бастарнами). 
Крім того, античні народи втратили регіон, що був для них од
ним із основних постачальників зерна. А  їхня залежність від 
хлібного експорту із Ск іф ії була досить великою. Хоча, звичай
но, не такою мірою, як це показано в гумористичному вірш і 
Сергія Стратановського:

Мьі —  скифьі-пахари
Из колхозов исчезнувшей Скифщиньї.
Зернових урожай 
Отгружали в Афиньї далекие,
В край голодного мрамора 
Богов философских, а там 
Все Сократьі-Платоньї,
Зсхильї-Софокльї, Перикльї 
Ели хлебушек скифский 
И вмиг перемерли, когда 
Прекратились поставки.

З  іншого боку, напевно, невипадково загибель скіфо-сар- 
матського світу хронологічно збігається з падінням античної 
цивілізації.

Таким чином, територія України в скіфо-сарматську епоху 
опинилася в самому центрі пожвавленої міжнародної взаємо
дії, на перетині інтенсивних міжетнічних контактів: з одного 
боку, кочова державність кіммерійців, скіф ів, сарматів (орда), 
а з другого —  розвинена рабовласницька держава греків, рим
лян у формах полісної демократії чи еллінської монархії. Певний 
вплив справила й східна деспотія персів.
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Відмінності в політичній культурі, а також різні стилі життя, 
звичаї, ментальні звички обумовили складні й суперечливі вза
ємини різних світів, цивілізацій та культурних планет. Якими 
ж  були наслідки такої взаємодії? З  одного боку, завдяки тісним 
контактам із греками-колоністами місцеві племена та народи 
отримали можливість прилучитися до високорозвинутої культу
ри Еллади. Однак, з другого боку, міжетнічні контакти з більш 
розвинутою античною культурою мали в цілому згубні наслідки 
для скіфського світу.

Культуртрегери з Греції та Риму досягли певних успіхів у роз
кладі своїх супротивників, запропонувавши їм усі спокуси розви
неної цивілізації, адикуни, варвари завжди були ласими до всього 
яскравого, незвичного. Посуд, скляні намиста й брязкальця, вог
няна вода, тканини, делікатеси, їжа, витончена еротика (грецькі 
гетери) та порно (античний вазопис) —  ось що згубило скіфів, 
сарматів та інші племена й народи, які не піднялися вище пасивних 
споживачів досягнень розвиненої античної цивілізації.

Усе це повинно стати повчальним уроком для всіх нас: нація без
думних і пасивних споживачів досягнень інших цивілізацій готує 
собі справді жахливий кінець. Бо розплатою за забуття своїх куль
турних традицій та втрату етнонаціональної ідентичності можуть 
стати моральне здичавіння й, зрештою, загибель нації через невід
воротне нашестя зовнішніх і внутрішніх варварів. Ось чому потрібен 
розумний синтез зовнішнього впливу та вікових традицій: необхід
но зберегти власне національне обличчя, не ховаючись за запози
чену личину, але беручи ззовні все найкраще й гідне та одночасно 
розвиваючи народні традиції.



Глава 5

У ЦАРСТВІ САРМАТСЬКИХ АМАЗОНОК

Жінка незрівнянно зліша від чоловіка 
й розумніша за нього; доброта в жінці 
є вже формою виродження.

Ф. Ніціие

Третє століття до нашої ери стало поворотним моментом в іс 
торії причорноморських кочівників і грецьких міст-держав. Саме 
в цей період починається масове переселення сарматських (сав- 
роматських) племен до Скіфії.

Щ о стосується самої назви «савромати» (або «саормани»), 
то вона походить від авестійського «саормани» («саормато» —  
«підперезані мечем», «мечоносці»). Існування двох назв одного 
народу —  сармати й савромати —  пов’язане з елементарною 
граматичною помилкою, яка через часте вживання перетвори
лася на правило.

Все старше покоління античних авторів —  Гіппократ, Гєро- 
дот, Скілакс, Скімн та римські Публій Овідій Назон, Помпоній 
Мела, Пліній Молодший писали про савроматів, та лише з лег
кої руки Клавдія Птоломея, олександрійського географа, ма
тематика, астронома, який в 179 році н. е. вперше вжив назву 
«сармати», старе ім ’я племені забулося. Починаючи з II сто
ліття н. е. саме сармати згадуються у творах античних авторів.
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У  нашій книжці ми використовуватимемо назву «сармати» як 
найбільш уживану в науковій літературі.

Ще наприкінці V  —  IV столітті до н. е. група сарматських племен 
потіснила східних скіфів і заволоділа берегом нижнього Дона та 
прилеглим до нього узбережжям. Пізніше скіфи —  колись могутні 
господарі причорноморських степів, прийшли в повний занепад. 
Історики традиційно пояснюють це двома основними причинами.

По-перше, починаючи з III століття н. е. екологічна криза 
вразила природне середовище проживання скіфів. Збільшення 
поголів’я худоби призвело до знищення трав’яного покрову сте
пу. Це, у свою чергу, стало причиною ослаблення панівної в При
чорномор’ї скіфської орди. Частина її на чолі з царем Атеєм пере
селилася в Добруджу (територія сучасної Румунії) і вступила 
в союз із тамтешніми еллінами (в сусідній Каллатії навіть карбу
валася срібна монета з ім ’ям Атея).

(Щоправда, тоді незрозуміло, чому сармати з усіма своїми 
стадами переселилися в степову Скіф ію —  регіон, що постраж
дав від стихійного лиха?!)

Як другу причину називають військово-політичне ослаблення 
скіфів внаслідок зростання рівня їхньої цивілізованості, переходу 
під впливом греків до осілого способу життя. Через це зменши
лася властива кочівникам войовничість, чим і пояснюється низка 
військових поразок скіфів.

Римський письменник Помпей Трог розповідає про те, що 
скіфів з А з ії начебто відкликали жінки, які оголосили їм через 
посланців, що в разі, якщо чоловіки, які загуляли, точніше, за
воювалися, не повернуться, то вони подбають проте, щоб при
жити потомство із сусідами, але не дозволять, щоб у майбутньо
му скіфське плем’я загинуло з вини жінок. Отже, на перший план 
висувалися політичні мотиви. Загроза подіяла. Однак невдовзі 
після повернення скіфської орди з азійського походу розпочали
ся чвари м іж  племенами. (Напевно патріотичний почин жінок
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уже почав утілюватися в життя.) Суперечності всередині орди 
спонукали її частину відселитися на південь і схід, що також осла
било військову могутність скіфів.

У  339 році в битві проти македонського царя Ф іліпа, батька 
знаменитого Олександра Македонського, скіфи зазнали ни
щівної поразки. В бою з македонянами загинув їхній дев’яносто
літній цар Атей.

Становище скіф ів ще більше погіршилося, коли в III століт
ті до н. е. на Північне Причорномор’я покотилися хвилі нових 
варварів: зі сходу —  сармати, із заходу —  фракійці та кельти. 
Внаслідок їхньої неабиякої активності була зруйнована Ольвія. 
Так скіфи, що вже встигли стати осілими і перейняти грецькі 
традиції, потрапили в смертельні лещата.

Масові вторгнення сарматів у північнопричорноморські степи 
добили ослаблих скіфів. Як писав Діодор Сицилійський, сарма
ти спустошили Скіф ію  і, поголовно знищуючи переможених, 
перетворили більшу частину країни на пустелю.

У  чому ж  причини кривавої різанини, влаштованої сарматами 
скіфам? Адже відомо, що за походженням, мовою та культу
рою —  це близькі народи. Сарматська мова —  один із діалектів 
скіфської; колись сармати були частиною скіфської орди.

А ж  до IV століття до н. е. сармати жили у відносному мирі із 
скіфами. Наприклад, разом із скіфськими воїнами вони брали 
активну участь у відбитті нашестя перського царя Дарія.

Так навіщо ж  степовикам-сарматам було винищувати сте- 
повиків-скіф ів? Чи не простіше було брати з них данину, як це 
притаманно кочівникам, або включити їх до складу своєї орди, 
в найгіршому разі —  прогнати? Адже ослаблена екологічним 
лихами та поразками від зовнішніх ворогів Скіфська орда не 
могла чинити серйозного опору сарматам.

Можливо, надзвичайна жорстокість сарматів обумовлена по
глибленням культурних розбіжностей між колись близькими один
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одному народами. Судячи з усього, сармати цілеспрямовано ви
нищували скіфів як «зрадників» степового способу життя.

Політичне панування сарматів у Ск іф ії остаточно зміцніло 
в часи правління царя одного із сарматських племен Сайтафар- 
на та роксоланської цариці Амаги. Сармати —  варвари із свіжи
ми інстинктами —  майже впродовж шестисот років володарю
вали в степах Причорномор’я, але, зрештою, й вони не уникли 
долі скіфів: із часом вони також еллінізувалися, втративши свої 
степові традиції.

На сьогоднішній день існує дві головні версії походження 
сарматів. Б ільш ість учених поділяє гіпотезу про середньоазіат
ське походження сарматських об’єднань. Вважається, що вони 
прийшли з країни Канг’юй в басейні річки Амудар’ї, на кодоні 
з Китаєм.

Особливу думку щодо цього мав видатний російський анти- 
кознавець М . Ростовцев. Він висловив точку зору, згідно з якою 
основне ядро сарматів сформувалося в районі Донбасу та С ло 
божанщини.

Пліній Молодший та Помпоній Мела стверджували, що сар
мати —  єдиний народ, розділений на кілька близьких племен. 
Язиги —  авангард сарматського нашестя на Скіфію —  розташу
валися на території західніше Дніпра до Паннонських степів (су
часна Угорщина). Аорси зайняли територію від Дона до Араль
ського моря. Сіраки кочували в передньокавказькихстепах. Урги, 
саї та іксамати зайняли устя Дону. Там же жили роксолани (світлі 
алани). Алаии були останньою хвилею сарматської міграції. Вони 
захопили володіння сіраків і роксоланів і найдовше за всіх кочу
вали в чорноморських степах. У  Салтівському городищі, яке 
розташоване неподалік Харкова, алани жили аж до VIII століття 
Сама ж  назва алани згадується в джерелах до X IV  століття.

Головна особливість сарматського суспільства —  провідна 
роль жінки. Так, Геродот описував сарматів як войовничий на-
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род, підпорядкований владі жінок. їхн ій суспільний лад можна 
визначити як гінекократію —  аристократичний матріархат. Сам 
факт такого устрою підтверджується не тільки античними дже
релами, але й археологічними знахідками. До 20 відсотків усіх 
знайдених археологами поховань сарматів припадає на ж інок- 
воїнів. Порівняно з іншими степовими народами, хоча б із тими 
же скіфами, це досить високий відсоток. Таким чином, грецькі 
міфи про амазонок здобувають реальний історичний грунт! (Дещо 
докладніше про це ми розповімо далі.)

В  усьому іншому культура та історія сарматів виявляють схо
ж ість з іншими народами-кочівниками. Так, за винятком деяких 
деталей, сарматське мистецтво дуже схоже на скіфське. У  зв і
риний стиль сармати внесли такі зміни: лев стає головним пер
сонажем, поширення набули також образи бика, оленя, пан
тери (гепарда), коня та зайця. В античному світі заєць виражав 
ідею родючості і символізував пори року, а в скіф ів заєць був 
символом удачі. Його можна бачити також на персидських м і
ніатюрах із зображенням сцен кохання. А  перси, нагадаємо, як 
і сармати, —  іранці. Якщо звернутися до слов’янського весіль
ного фольклору, то в народних піснях присутній мотив поперед
нього злягання нареченої із зайцем, а вже потім з нареченим. 
(Схоже, товарний знак «Плейбоя» має давню історію!) На сар
матських речах зустрічаються зображення верблюда, гадюки, 
риби, дракона, грифона, а також напівлюдей-напівзвірів та р із
них чудовиськ. Улюбленими мотивами сарматського мистецтва 
були полювання та поєдинки м іж  звірами.

Особливістю  поховального обряду сарматів є катакомбні 
могили (поховальні камери). Небіжчика туди звичайно клали 
у випрямленому положенні, обличчям догори, з руками, ви
тягнутими вздовж тіла. Й  тільки чаклунок (ворожок) ховали на 
животі в оточенні змій (на це вказують знахідки зміїних скеле
тів). Для сарматських поховань характерні посипання з крейди
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та великі ї ї  шматки (в сакральній індоєвропейській тріаді ко
льорів —  білий, чорний, червоний —  білий колір символізує 
смерть). На той випадок, якщо небіжчик зголодніє, до нього 
в могилу клали жертовну тушу барана або її частини.

Наочний приклад сарматського поховання являє могила III сто
ліття н. е., розкопана в Угорщині. У  хаті-усипальниці, спорудженій 
за скіфським звичаєм із товстих колод, похований сарматський 
князь, оточений скарбами: віз та коні, що возили його до смерті 
і везли до місця вічного спочинку. В  сусідніх могилах спочивають 
четверо княжих дружинників з відсіченими головами.

Військове мистецтво сарматів стояло на дуже високому рівні. 
Вони володіли досить досконалою на той час зброєю. Захища
ли їх довгі панцирі із залізних або рогових лусочок —  згідно 
з Павсанієм, вони виготовлялися з кінських копит.

А з а  більш достовірною інформацією Страбона, сарматські 
шоломи та панцирі виготовлялись із сирої бичачої шкіри, а щити 
плелися з лози. З  наступальної зброї найпоширенішими стали 
лук та списи (римський поет Валерій Флак писав про сармат
ських воїнів, «які кидали довжелезні списи»). Крім цього, ви
користовувались також мечі. Довгий дворучний меч із гардою 
у формі півмісяця називався «карта».

Сарматська кіннота являла собою грізну бойову силу. На 
погляд італійського дослідника Франко Кардіні, саме сарматські 
катафрактарії —  важкоозброені вершники в коротких чорних 
плащах —  стояли біля витоків західноєвропейського рицарства. 
Корнелій Тацит писав, що повалений на землю такий вершник 
без сторонньої допомоги звестися вже не міг.

Важка кіннота сарматїв, яка йшла в бій «полум’ю подібна» —  
в обладунках із заліза, що сліпуче вилискували на сонці, наво
дила жах на всю Європу.

У  часи Великого переселення народів алани (сармати) разом 
із готами та вандалами пройшли через увесь європейський кон-



Україна, яка шокує

тинент і навіть встигли повоювати вдалекій Іспанії. Цей історич
ний факт засвідчує, м іж іншим, назва сучасної іспанської про
вінції Каталонії —  перекручена «Гото-Аланія». Крім того, як 
відомо, одна із сучасних північнокавказьких республік іменує 
себе Республіка Аланія.

Алани не тільки познайомили Європу з важкоозброєною кін
нотою, вони іде зробили видатний внесок у розвиток європей
ського собаківництва. Однією з найвідоміших і найпопулярніших 
порід собак є дог, який у дослівному перекладі з латини Canis 
alanis —  «аланський собака». Німецькі доги, ці «аполлони серед 
собак», у Франції називаються alant, в Італії —  аіапо. Предки 
німецького дога потрапили до Західної Європи разом із аланами, 
які використовували цих собак на полях битв.

Щ е ассирійці та перси розводили бойових псів, схожих на 
догів, —  їхні зображення зустрічаються на кам’яних рельєфах. 
Олександр Македонський також застосовував собак у бойових 
цілях. Використовували догів і в Давньому Римі. Скелет дога 
знайдений у шарах римського часу в Ольвії. Доведено, що й ск і
фи розводили догів. На знаменитій чаші з кургану Солоха зо
бражена саме ця порода собак.

Дуже цікавими є релігійні обряди та уявлення сарматів. Як 
і скіфи, войовничі сарматські вершниці вклонялися мечу, встром
леному в землю (Амміан Марцеллін). Серед найвідоміших сар
матських божеств бачимо: жіноче божество, Богиню-Матір, яка 
є втіленням творчої сили природи та всілякого благополуччя, 
«страшнудля звірів» Гекаергу (в перекладі —  Захисниця, Луч- 
ниця, Та, Щ о Далеко Стріляє) та її  сестру Оп іс (Кара, Помста).

На тлі цих грізних богинь-войовниць чоловічі божества ви
глядають доволі блідо й невиразно: Санерг із невизначеними 
функціями та Утофарн —  опікун домашнього вогнища.

Можливо, пантеон сарматських богів якимось чином відобра
жував розподіл обов’язків у сім ’ї. Серед античних авторів побуту -
4 5-226
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вали дві версії щодо походження цього незвичного устрою. Діодор 
Сицилійський розповідає про те, що одна цариця запишалася сво
їми військовими успіхами й оголосила себе дочкою бога війни, а за 
чоловіками залишила прядіння та домашню жіночу роботу. Згодом 
вона видала закони, якими жінок заохочувала до військової служ
би, а чоловікам лишала покору та рабство. Дітям чоловічої статі 
вона калічила руки й ноги, щоб зробити їх непридатними до війни.

Інші античні автори стверджували, що остаточно матріархат 
у сарматів склався через загибель чоловіків у походах. Спроба 
змужнілих хлопчиків скинути жіноче ярмо успіху не мала. Коли 
жінки здобули переконливу перемогу на полі битви, чоловіче на
селення боягузливо втекло в густі зарості й там загинуло (напев
но, без жіночого піклування). Остерігаючись помсти молодих 
чоловіків, що залишилися живими, жінки ухвалили зробити їх 
кульгавими.

Античні автори повідомляють нам також цікаві подробиці про 
повсякденне життя сарматських амазонок. Так, згідно з їхніми 
розповідями, сарматки на польові роботи виходили в повному 
озброєнні й обов’язково підперезані мечем. Вони не вживали 
в їжу хліб (для кочівників, як відомо, є характерним м’ясо-мо- 
лочне харчування, а можливо, сарматки просто стежили за влас
ними фігурами). При цьому, за повідомленнями тихже античних 
авторів, вони воліли їсти черепах, змій, ящірок, скорпіонів.

Тут доцільно згадати про доволі екзотичний вигляд сарматів. 
Внаслідок схрещування їх із місцевими племенами сармати від
різнялися ще більш помітною круглоголовістю, ніж скіфи. Але 
з якихось причин сармати вважали довгоголовість ознакою шля
хетності, тому прагнули штучно видовжити свої голови. Так, 
у сарматських похованнях часто зустрічаються прижиттєво де
формовані черепи.

На римського поета Публія Овідія Назоиа, я кому доводилося 
зустрічатися із сарматами підчас його перебування в Ольвії, їхня
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варварська зовнішність, бородаті обличчя з довгим волоссям та 
агресивний, грізний вигляд справила відразливе враження.

Аось його співвітчизник —  римський історик АмміанМарцел- 
лін, навпаки, милувався зовнішністю сарматів. За його описанням, 
«майже всі вони високі й гарні, з досить білявим волоссям, вони 
наводять жах грізним поглядом своїх очей і самі рухливі завдяки 
легкому озброєнню».

А  тепер уявіть на хвилину наших амазонок, цих красунь-ат- 
леток: з однією груддю та штучно видовженими головами! Н а 
шим сучасникам вони безумовно здалися б химерними істотами 
з іншої планети.

Але, як не дивно, сарматки недуже втратили у своїй ж іно 
чій привабливості, і не тільки через те, що вели надактивний 
спосіб життя, але й тому, що дуже уважно стежили за своєю 
зовнішністю. Одяг сарматок виражає їхнє прагнення до краси 
та елегантності. Я к  і перси, вони носили шаровари й широкі 
плащі, які застібали різноманітними фібулами (застібками) 
або на плечі, або на грудях. Як і в скіфок, їхня сорочка була 
підперезана в талії. Поховання показують, що свій одяг сар
матки охоче прикрашали вишивками, на рукавах і навколо 
пояса обшивали дрібними блакитними або зеленими намис
тинками. Одіяння заможніших сарматок були обшиті позолоче
ними бляхами. Голову сарматки вкривали вишитою хустиною —  
гіматіоном. На ногах носили м ’які черевички, прикрашені 
коралами й золотими бляхами. Сарматки були, очевидно, ко
кетливими модницями й обожнювали усілякі прикраси та юве
лірні брязкальця.

Ц і сурові жінки-воїни мали шалену популярність серед інших 
кочових племен... як наречені! Зокрема, скіфи хотіли народжу
вати дітей саме від «амазонок». Щоправда, при цьому вони 
керувалися винятково утилітарними інтересами, вбачаючи в та 
ких шлюбах гарантію мати здорових нащадків.
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За свідченням античних письменників, сарматські жінки їздять 
верхи, стріляють із луків, кидають дротики і не виходять заміж 
доти, доки не вб’ють трьох ворогів. Та, що виходить заміж, при
пиняє їздити верхи, поки не з ’явиться потреба в загальній мобі
лізації. В  них немає правої груді, бо ще з дитинства їхні матері, 
розжаривши мідний інструмент, прикладають його до правої гру
ді й випалюють її, через що вона припиняє рости, а вся сила 
й багатство соків переходить у праве плече та руку. Робилося це 
начебто для зручності стрільби з лука.

(Дивно, чому в гонитві за спортивними досягненнями сучас
ні українські лучниці та їхні тренери досі не здогадалися вико
ристати цей старий, перевірений історією рецепт сарматських 
бабусь. Українські спортсменки без сумніву вигравали б О л ім 
піади та інш і змагання міжнародного рівня.)

Читачеві, напевно, буде цікаво дізнатися, що сила натягу зви
чайних бойових луків сягала сорока —  шістдесяти кілограмів 
(сучасних спортивних —  двадцять кілограмів), а особливо дале
кобійних —  до ста кілограмів. Тятива ж  натягувалася двома- 
чотирма пальцями. Максимальна скорострільність сягала деся
ти —  дванадцяти пострілів на хвилину. Якщо до цього додати, 
що скіфи й сармати стріляли верхи, то можна собі уявити, яку 
велетенську фізичну силу вони мали.

Академік Б. Рибаков у своїй книзі «Язьічество древней Руси» 
висловив припущення, що історичним прототипом відомого каз
кового персонажа Баби-Яги була «проводирка амазонок епохи 
праслов’янсько-сарматських взаємовідносин приблизно на рубе
жі нашої ери». Само слово «яга» він зводить до «язиг» (назва 
одного із сарматських племен). Залізну ступу Баби-Яги Б. Рибаков 
трактує як скіфський або сарматський похідний котел.

Баба-Яга, або Яга Ягишна, —  персонаж не тільки східносло
в’янських казок. У  словенців вона має ім ’я Єжи-Баби, в німецьких 
казках —  Фрау Холлє, у греків —  Каліпсо. А  от у тюрків зовсім
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навпаки. Баба-Яга, яку вони називали Бабай-Ага, —  це, по-пер
ше, чоловік, а по-друге, добрий чарівник, який літав у ступі і при
носив людям щастя. М ісце, де спуститься Бабай-Ага, з того часу 
вважалося священним. На думку дослідника тюркської культури 
Аджи Мурада, Бабай-Ага є прообразом Будди.

Баба-Яга є також М ат ір ’ю зміїв, противників Богатиря, та 
жриця смерті. В казках міститься досить красномовна характе
ристика цієї людожерки: «кістяна нога, волосяний язик». Її ха
тинку на курячих ніжках оточує огорожа з людських кісток, як 
засув Баба-Яга використовує людську ногу, замість запорів —  
руки, замість замка —  рот із гострими зубами.

П ід  впливом античних авторів у середні віки та Новітні часи 
продовжувались активні, хоча й невдалі пошуки країни войов
ничих незайманих, цнотливих одногрудих красунь. їх  шукали 
в Німеччині, Чехії, на півночі Європи. В XVII столітті їх начеб
то бачили на Кавказі. Легенди про хоробрих войовниць ходили 
також У Китаї, Японії, Індії, арабському світі.

Одразу ж  після відкриття Америки європейські колоністи 
марно намагалися розшукати там американських амазонок. (До 
речі, ріка Амазонка дістала свою назву саме на честь цих не
щадних войовниць.)

Очевидно, сама ідея «жіночого царства» так вразила уяву 
людства (переудсім його чоловічої половини), що воно бажало 
на власні очі побачити суспільство під владою жінок.

Однак саме в українських степах був здійснений унікальний 
соціальний експеримент, саме там втілилася мрія всіх войов
ничих феміністок. Влада чоловіків була скинута, в суспільстві 
встановилося панування сестер по зброї.

Людська цивілізація досі трималася на поневоленні та найне- 
щаднішій цинічній експлуатації ж інок —  це є неспростовним 
історичним фактом. Але сьогодні такий стан речей найрадикаль- 
нішим чином міняється. В усьому світі сильна стать деградує та
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здає завойовані століттями позиції. Народжуваність чоловіків 
знижується, стан їхнього здоров’я з кожним роком погіршується, 
тривалість життя неухильно зменшується. Схоже, вже недалеко 
той час, коли жінки, спираючись на переваги над чоловіками, 
візьмуть кермо влади у свої ніжні руки.

Наближається справжня феміністична революція, яка від
родить царство Баби-Яги, міфічних амазонок —  цих стародавніх 
феміністок радикального толку. Але, як і будь-яка інша револю
ція, феміністична навряд чи обмежиться відновленням спаплю
женої статевої нерівності і встановленням реальної рівності між 
чоловіками та ж інками. Рівновага сил м іж  статями можлива 
тільки як тимчасовий та нестійкий стан.

Навряд чи варто очікувати побудови жінками царства сво
боди, рівності й братерства (сестринства), як про це невпинно 
твердять феміністки. М ож на з великою часткою ймовірності 
припустити, що замість рівноправ’я неминуче встановиться 
нова нерівність. Адже воля до влади притаманна не тільки чо
ловікам, але й жінкам. Просто на відміну від більш прямоліній
них чоловіків жінки схильні до обхідних, а отже, й ефективніших 
шляхів досягнення своїх цілей.

Незайвим буде нагадати, що соціалістичний рух теж розпо
чинався як боротьба за емансипацію трудящих, а закінчився 
диктатурою пролетаріату та його авангарду —  тоталітарної пар
тії комуністів.

Але як би там не було, сам факт, що серед усіх народів світу 
саме сармати найбільш послідовно втілили в життя феміністичну 
утопію або принаймні наблизилися до її реалізації, повинен cjaTH 
предметом гордості всіх українських феміністок та й не тільки їх.



Глава 6

ПРОЩАННЯ СЛОВ’ЯН ІЗ ДИКІСТЮ. 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ СВІТ 

НА ШЛЯХУ ДО ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Слов’янські народи займають на зем
лі більше місця, ніж в історії, й одна 
з причин цього —  те, що жили вони 
далі від римлян.

Й.-Г.Гердер

Хто такі слов’яни? Як стала можливою поява на історичній 
авансцені таких численних і войовничих народів? Щ о спонука
ло слов’янські племена вийти з непролазних лісових хащ і одно
часно, мовби за сигналом, розпочати стрімкий наступ на кочів
ників і рабовласницькі причорноморські міста? Чим пояснити 
сплеск їхньої активності на міжнародній арені?

Витоки слов’ян, як, утім, і переважної більшості народів світу, 
ховаються в темряві століть. У  науковій літературі досі немає 
однозначної думки щодо прабатьківщини слов’ян.

Залишається нез’ясованою й генеза самої назви «слов’яни». 
Наведемо основні версії походження цього слова. Найпошире
нішою стала думка, згідно з якою термін «слов’яни» походить 
від «слово», тобто наші предки вважали себе людьми, що го
ворять зрозуміло, на противагу чужинцям, які або німі («н ім 
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ці»), або говорять незрозумілою мовою. Прихильниками цієї 
версії були відомий чеський просвітитель X IX  століття Я. Колар 
та класик української історіографії М . Грушевський4.

Зрозуміло, ця гіпотеза не могла сподобатися тим, кого визна
чали як «німих», тобто німцям, і вони не залишилися в боргу. 
Так, уже в XVI столітті литовському історику М атвію  Стрййков- 
ськомудовелося спростовувати версію свого німецького сучасни
ка Альберта Кранта, відповідно до якої назва «слов’яни» дійсно 
походить від «слово», але це пов’язано, передусім, з невгамов
ною балакучістю наших предків.

Сам же Стрийковський виводив «слов’яни» від «слава». Таким 
чином, «слов’яни» —  це «славаки», названі так «за свої шляхет
ні та славні лицарські подвиги». Як підставу для цього тверджен
ня Стрийковський наводив поширеність таких слов’янських імен, 
як Святослав, Стослав, Преслав, В ’ячеслав, Виробослав, Мечес- 
лав, Мстислав, Доброслав та ін. і

Наступна версія походження назви «слов’яни» була, безумов
но, образливою для самолюбства слов’янських народів, позаяк 
виводила їхню назву від слова «sclavus» (латиною —  раб). Ара
би схожим словом saqlab називали русих та рум’янолицих ра
бів —  на відміну від них самих, смаглявих. У  новітні часи цю 
версію активно відпрацьовували польський історик К. Шайноха 
та визначний російський л інгв іст і. А. Бодуен де Куртене.

І справді, протягом століть слов’янські народи жили під 
владою різного роду загарбників —  скіф ів, сарматів, готів, 
гунів, аварів, хозар, варягів, згодом —  німців, татар. Багато 
з цих панівних народів торгували рабами слов’янського по
ходження. Б ільше того, в середньовічній історії були преце
денти, коли ядром етносу ставали колишні раби або втікачі 
з кріпацької неволі. Досить показовим щодо цього є приклад 
козацтва, яке український історик П. Кул іш 5 характеризував 
як «спільноту втікачів, яким загрожувала кара за злочини»,
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а українців часів козацьких повстань —  як «різнорідну націю 
втікачів».

Античні автори згадували давніх слов’ян під іншими назвами, 
зокрема венеди (венети). Вперше етнонім «венеди» зустрічається 
в історії природи Плінія (І століття до н. е.). У  Тацита й Клавдія 
Птолемея венети згапуються як найбільше плем’я Європейської 
Сарматії, що населяло територію від Балтики до Чорного моря. 
Територія розселення венетів нанесена й на знаменитій Певтин- 
геровій карті (кінець III —  початок IV століття).

Теорія слов’янства ранніх венедів активно розробляли історики 
першої чверті X IX  століття, а вдругій половині X X  століття —  ра
дянські дослідники Л. Сєдов і Б. Рибаков. Останній, наприклад, 
вважав, що й назва «слов’яни» пов’язана з венетами. За його 
версією, слово «слов’яни» у своїй первинній формі «сло-вене» 
походить від «сьльї», що значить «поселенець із землі вене», 
тобто з венетів. При цьому Б. Рибаков посилався на філологічні 
дослідження відомого українського вченого І. Срезневського, який 
вважав, що слово «сьл, сельї» означає послів, людей, яких від
правили здорученням(«пущати в сьльї»). Відомо також, що фіни 
досі називають Росію Венеєю.

Чи стосується етнонім «венети» слов’ян? Річ у тім, що венети, 
або венеди, —  це традиційний для античної історіографії етни- 
кон, умовна назва народу за межами греко-римського світу. 
Наприклад, у період грецької колонізації так іменувалось одне 
італійське плем’я, яке дало своє ім ’я заснованій згодом на його 
землях знаменитій своїми каналами Венеції. В  часи Ю лія Цеза
ря венетами називали кельтське населення Бретані.

Правдоподібніший зв’язок існує між слов’янами та антами. 
Візантійський історик першої половини VI століття Прокопій 
писав, що в той час лісостепову та степову смуги України насе
ляли «незліченні племена антів». Переважна більшість істори
ків убачає в антах слов’ян. Академік М . Грушевський розглядав
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антів як безпосередніх предків українців, а IV століття н. е., коли 
з ’являються перші згадки про них, він уважав порогом історич
ного буття українського народу.

Член-кореспондент A H  С Р С Р  О. Трубачов зводив етнонім 
«анти» до давньоіранського «анта» —  «край, рубіж», тобто, 
анти —  це «ті, що живуть на краю». Оскільки анти займали 
південно-східний край слов’янства, відомий під назвою «Укра
їна», він виводив цю назву від слова «край, пограниччя». На 
його думку, антами називали слов’ян-сусідів на півдні України 
осілі іранські землеробські племена.

Деякі філологи пов’язують назву «анти» з тюркським словом 
«присяга», «клятва», тобто анти —  «приведені до присяги пле
мена». Щоправда, самі мешканці степів від Дона до Прута так 
себе не називали.

Щ о ж  до концепцій прабатьківщини слов’ян, то найцікаві
шими є дунайська (бал канська) та скіфо-сарматська. /

Першу спробу віднайти прабатьківщину слов’ян здійснив автор 
«Повісті временнихліт». Літописець повідомляє нам проте, що 
слов’яни сиділи на Дунаї, звідки їх прогнали волохи (предки сучас
них румунів і молдаван). На думку літописця й тих учених, що 
грунтують свої висновки на літописних відомостях, саме нижню 
течію Дона та Паннонію слідуважати найдавнішою слов’янською 
територією.

Прихильником ідеї походження слов’ян безпосередньо від ск і
фів був Михайло Ломоносов. У  своїх історичних творах «Короткий 
історичний літописець» та «Давня Російська історія» він казав 
про єдинородність слов’ян із скіфами та сарматами. Прибічника
ми цієї точки зору були також російські історики І. Є. Забєлін, 
Д. І. Іловайський, Д. Я. Самоквасов. Безпосередніми предками 
слов’ян вони вважали місцеве населення, яке під назвою «скіфи- 
орачі» перебувало під владою царських скіфів, а згодом —  сар
матських вершників і готів. А  ось американський історик росій
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ського походження Г. Вернадський гадав, що скіфські предки 
слов’ян переселилися в південну частину Східної Європи з Перед
ньої Азії, рухаючись уздовж Чорноморського узбережжя.

Історія слов’ян, як відомо, починається в епоху Великого пере
селення народів. Простеживши її основні етапи в періоддо утво
рення Давньоруської держави, ми зможемо краще зрозуміти ті 
фактори, під впливом яких склався своєрідний слов’янський ха
рактер.

В епоху Великого переселення народів у взаємовідносини 
античної морської цив іл ізац ії та Великого Степу втрутився 
новий могутній фактор —  ліс, заселений нашими слов’янськи
ми предками.

П ік  міграційних процесів у Європі припадає на чотири століття 
(IV  —  VII століття). На думку вчених, основними причинами 
масштабних міграцій могли бути такі. По-перше —  похолодання 
клімату (починаючи з II століття, а з V  століття воно сягає свого 
максимуму), що зумовило пошуки племенами нового середовища 
проживання в більш південних широтах. По-друге —  експансія 
варварського суспільства на етапі розпаду родоплемінних відно
син. По-третє —  тиск із боку степових кочівників із сходу, що 
борються за контроль над торговельними шляхами. По-четвер
те —  різке зростання активності молодих варварських народів, 
яке збіглося в часі з ослабленням Римської імперії.

Початок Великому переселенню народів був покладений 
у III столітті племенами готів. їхньою  прабатьківщиною вва
жається скандинавський п івострів, який не випадково має 
назву Germania Germ anissim a, бо він став «кузнею» всіх ін 
ших германських народів, у тім числі й могутнього союзу племен 
готів на чолі з їхнім першим королем Берігом.

М іграція готів зі своєї холодної та туманної Скандинавії на 
залиті сліпучим сонцем степові простори України тривала досить 
довго, позаяк їхній шлях лежав через одвічні ліси та, здавалося б,
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непрохідні болота. По дорозі вони воювали, мирилися і зм іш у
валися з племенами, яких зустрічали на своєму шляху. У  резуль
таті, коли військо, очолюване королем Ф ілімером, прийшло 
в область Ойум —  північнопричорноморські степи, то від чисто
кровних готів майже нічого не залишилося. Це був справжній 
етнічний салат «олів’є» під соусом «готи».

Оскільки готи переселялися із Скандинавії трьома хвилями, 
на новому місці їхнього розселення виникло три групи близьких 
племен: тервінги-візи (лісові готи), грейтунги-остроготи (степо
вики) та гепіди. Суперництво між  ними за здобуті землі призве
ло до низки військових конфліктів, у яких також брали участь 
сармати й римляни.

Внаслідок військової активності готів виникло величезне, 
але крихке, типово варварське королівство, що від імені свого 
вождя дістало назву «держава Германариха» (Ерманариха).

Християнство готи прийняли в його аріанській версії. Аріани 
стверджували, щ оХристос якБог-Син  нижчий від Бога-Отця. 
Була створена готська єпархія із центром у кримському місті 
Мангуб, а єпископ Ульфіла переклав Біблію  готською мовою.

Загибель готсько ї держави пов’язана з нашестям гунів. 
Одне із союзних готам племен —  росомони (від Іран, «росо- 
мон» —  рудий, підступний) —  відмовилися допомагати готам 
у їхньому протистоянні гунам. За самовільне залишення росо- 
монськими воїнами готського табору Германарих наказав стра
тити дружину вождя —  Сунільду (Лебідь). Бідну ж інку розі
рвали кіньми.

Йордан в «Історії готів» пише про двох росомонів, братів 
Сунільди, —  Сара та Ам ія, які тяжко поранили мечем у бік 
жорстокого конунга Германариха, таким чином помстившись 
за сестру. Але старий вождь вижив. (В ін  покінчив життя само
губством тільки після поразки готів у війні проти гунів, досяг
нувши досить поважного віку. Йому було 110 років!)
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Про війну готів з антами, які відмовилися пропустити готські 
війська через свою територію, Йордан розповідає: в 376 році 
наступник Германариха В інітар спершу зазнав поразки від ан
тів, але згодом зм іг здобути над ними переконливу перемогу. 
Переможці розіп’яли антського вождя Буса та сімдесят ант
ських старійшин. Однак успіх готів був тимчасовий. О б ’єднав
шись із гунами, анти завдали готам нищівної поразки.

Чи не останню згадку про перебування готів у північному 
Причорномор’ї  містить «Слово о полку Ігоревім» —  у тому 
місці, де автор говорить про «дів готських», які. на узбережжі 
Азовського моря співають про часи Вусові, тобто про епоху 
готської могутності.

У  30-і роки X X  століття німецький історик Людвіг Шмщтзробив 
спробу, спираючись на працю Йордана, обгрунтувати концепцію, 
згідно з якою легендарна держава Германариха (або Райхготланд) 
від Балтійського до Чорного морів була головним вогнищем куль
тури й цивілізації у Східній Європі того часу. З  цією думкою солі
дарний і російський історик М . Ростовцев, який розглядає готську 
державу як пряму попередницю Давньої Русі.

Але якщо говорити про готську культурну спадщину в історії 
слов’янських народів, то вона посідає там досить скромне м іс 
це, втім, вона взагалі недуже багата й різноманітна. Готські 
слова в слов’янських мовах належать переважно до військової 
термінології.

Про готську складову в українській етнічній традиції писав 
свого часу Ю рій Липа. Саме під впливом готів, на його думку, 
сформувалися обряди традиційного українського весілля.

Але слід говорити також і про зворотний вплив —  вплив 
на готів з боку народів, що заселяли П івнічне Причорномор’я 
(слов’ян, скіф ів, сарматів, греків). Готи охоче вступали в шлю
би із сарматами і навіть перейняли сарматську моду на довго- 
головість. У  готських похованнях перших століть нашої ери
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зустрічаються черепи з надмірно витягнутою верхньою части
ною —  наслідком їх прижиттєвої деформації.

Італійський історик Франко Кардіні цілком слушно вказував 
на те. «якою безмежною кількістю всі без винятку германці 
зобов’язані готам... самі готи зобов’язані народам, що живуть 
у понтійському регіоні м іж  Дунаєм і Кавказом».

Таким чином, готи виступили як посередники культурних взає
мовпливів степових тюркських і германських народів.

М іграц ії готів проклали шлях іншим народам. За ними пішло 
масштабне переселення степових тюркських і монгольських на
родів. У  Євразії було два місця, звідки починалися великі мігра
ції народів. Це арабська пустеля —  батьківщина всіх семітських 
народів, і пустеля Гобі в Монголії, звідки вийшли алтайські на
роди, гуни, тюрки, монголи й тунгусо-маньчжури.

Чим же пояснити різке зростання чисельності кочових пле
мен і справжній вибух їхньої агресивності? (До речі, середньо
вічні автори були переконані, що кочівники народжувались як 
сарана —  через рівні проміжки часу і прямо з піску.)

Деякі історики шукають відповіді на це питання в особливостях 
харчування номадів. Євразійські кочівники були першими за всю 
історію людства народами, що перейшли переважно на м’ясо- 
молочнє харчування. М ’ясний раціон спричинив фізіологічну пере
будову організму й зумовив зміну поведінкового стереотипу в бік 
підвищення агресивності, брутальності, біологічної активності 
кочових етносів.

Л . Гумільов указував на всихання Великого Степу як при
чину кочових завоювань. І дійсно, за нормальних умов кочовий 
народ не прагне політичного об’єднання. Хани, як писав В. Бер- 
тольд, з ’являються тільки як узурпатори лише за надзвичайних 
обставин.

Велике переселення народів дістає своє пояснення при ет- 
ноцивілізаційному підході в розгляді цієї проблеми.
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Орхонський напис про початок аварської орди, висічений на 
камені за наказом хана, говорить: «М ій  батько виступив спо
чатку з 17 мужами (воїнами). Почувши, що він ходить за межа
ми, мешканці міст піднялися в гори, а мешканці гір спустилися 
і склали загін 70 мужів, так що в нього стало 700 мужів. 47 разів 
ходив він із військом і дав 20 битв. Він відібрав племінні союзи 
в тих, хто мав їх, і відібрав каганів у тих, хто мав каганів» (цит. 
за П. Н. М ілюковим). «Ініціативна меншість», яка складалася 
з молодих і сильних юнаків, викликала ланцюгову реакцію, так 
званий ефект лавини, коли кочівники проходили хвилями, тяг
нучи за собою підкорені племена. Так виникає орда —  специ
фічна форма степової державності.

Сармати виявилися лише першою хвилею нашестя кочових орд 
на Європу, ставши своєрідним авангардом Великого переселення 
народів. їхніми слідами пішли й інші азіатські племена номадів.

Аланів і готів розбили кочівники гуни з Північного Китаю, 
їхній вождь Баламер 375 року переправився через Дон і роз
громив спершу аланський, а згодом готський племінні союзи.

«Гуни» —  узагальнена назва для різноликої в .етнічному від
ношенні маси. Сумнозвісної слави зажив найвідоміший гунський 
вождь Аттіла, прозваний за свої жахливі погроми «Бич Божий».

Лише ціною неймовірних зусиль тодішній Європі вдалося зу
пинити гунські полчища. В 451 році відбулася грандіозна «Битва 
народів» на Каталаунських полях у Шампані (Східна Франція). 
Аттіла привів із собою майже 600 000 воїнів. Останній великий 
римлянин Аецій разом із готським королем Теодорихом 1, що за
гинув у тій битві, франками та бургундами врятував Європу від 
гунських орд, цієї «кінноти Армагеддона», вершників Апокаліп
сиса, як називали їх сучасники.

У  тій битві полягло безліч народу. Вороги з такою люттю би
лися один з одним, що, як говорили потім, на припиняли битися 
серед хмар і після смерті.
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Готський історик Йордан так описував смерть Аттіли: «На 
час своєї кончини він узяв собі в дружини —  після незліченних 
жінок, як це у звичаї того народу, —  дівчину надзвичайної кра
си на ім ’я Ільдико. Ослабнувши на весіллі від великої насолоди 
нею та обтяжений вином і сном, він лежав, плаваючи в крові, 
яка звичайно йшла в нього з ніздрів, але тепер була затримана 
у своєму звичному ході та, виливаючись смертоносним шляхом 
через горло, задушила його. Так сп ’яніння принесло ганебний 
кінець уславленому у війнах королю.

Наступного дня, коли минула більша його частина, королівські 
прислужники, підозрюючи щось сумне, після найголоснішого 
оклику зламують двері і виявляють Аттілу, померлого без жодно
го поранення, але від виливу крові, а також дівчину, що плаче, 
з опущеним обличчям і під покривалом. Тоді, дотримуючись звичаю 
того племені, вони відрізають собі частину волосся і спотворюють 
вродливі обличчя свої глибокими ранами, щоб чудовий воїн був 
оплаканий не галасом і сльозами жінок, але кров’ю мужів».

Антам не тільки вдалося уникнути нападу гунів, —  заручив
шись їхньою підтримкою, вони створили могутній племінний 
союз. Живучи серед войовничих степняків, анти швидко пере
ймали їхні розбійницькі звички.

Найвідомішим стало ім ’я Кия —  легендарного вождя антів, 
засновника нинішньої столиці України. З  візантійських джерел 
дізнаємося про те, що він навчався у Візантії, товаришував з в і
зантійським імператором Іраклієм, навіть прийняв християнство. 
Отже, саме Кия слід вважати першим християнином на східно
слов’янських землях, принаймні християнином-правителем.

А  от з аварами (обрами) анти домовитися не змогли. Саме на
шестя цих нових кочових орд викликало розпад антського союзу. 
Востаннє анти згадуються у візантійських джерелах у 602 році.

Авари, що поховали антський племінний союз, були нахабними 
самозванцями. В середині VI століття невелика група молодих,
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але дуже підприємливих шукачів пригод алтайського та ірансько
го походження, чисельністю лише в кілька тисяч чоловік появи
лася в Європі. Вони називали себе аварами —  від назви колись 
могутнього степового союзу, що забезпечило їм покору з боку 
віддалених племен, завойованих колись «справжніми» аварами.

При жорстокому хані Баяні держава «псевдоавар» прости
ралося від берегів Балтики до Чорного моря. У  своїх укріплених 
таборах (хрингах) вони зберігали награбовані скарби.

З ’явившись у Центральній Європі, псевдоавари обрали для 
здійснення своїх цілей наших предків —  слов’ян, які були чу
довими рекрутами для нового типу війська, здатного воювати 
як на суші, так і в морі. А  псевдоаварам (обрам) потрібне було 
«гарматне м’ясо» для реалізації їхніх широкомасштабних за
войовницьких планів.

Вони першими ввели систему спеціального навчання рабів для 
комплектування ними державної правлячої еліти —  цю своєрідну 
колоніальну адміністрацію з місцевого слов’янського населення 
називали «пастухами людських стад».

«Великі тілом і горді розумом» —  так описує аварів (обрів) 
літопис. Ц ікаво, що чеською obr —  «велетень».

Обри знущалися над підвладним слов’янським населенням. 
Зокрема, вони відомі не надто галантним поводженням із жінками. 
Коли авару потрібно було куди-небудь поїхати, він сідав у віз, за
пряжений чотирма або п’ятьма слов’янськими жінками.

Однак незабаром настав кінець аварської етнічної химери: із 
Східної Європи аварів витіснили тюрки-хозари, Аварський каганат 
на Дунаї був розгромлений Карлом Великим. Ц і степові хижаки 
зникли дуже швидко і майже безслідно. Звідси народилася при
казка, яка наводиться в літопису: «згинули акі обри». Вважаєть
ся, однак, що частково авари злилися з угорцями.

Географічна віддаленість слов’ян від центрів античної, а згодом 
і західноєвропейської цивілізації зумовила відносне запізнювання
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їхнього культурного розвитку. Однак, незважаючи на певну від
сталість, давні слов’яни являли собою досить самобутні народи, 
що мали, можливо, не такі яскраві, але не менш цікаві культури.

Далі ми спробуємо охарактеризувати етнокультурні особли
вості давніх слов’ян.

Почнемо з характеристики фізичного типу давньослов’ян- 
ського населення. Арабські автори описували слов’ян як людей 
з темно-червоним (русим) волоссям і рум’яними обличчями. 
Іби-Якуб цілком серйозно вважав, що слов’яни не можуть дов
го жити в спекотному кліматі. Візантійський автор Прокопій 
Кесарійський казав, що всі слов’яни високі і надзвичайно дужі, 
але дуже брудні.

Щодо суспільного устрою давніх слов’ян, то, за описом Про- 
копія Кєсарійського, їхні племена не керувалися однією людиною, 
віддавна жили в «народоправстві». Слов’яни існували в умовах 
примітивної військовоїдемократії, свої поселення вони оточували 
валами. Зворотною стороною свободолюбства слов’ян був брак 
злагоди серед них і часті чвари між близькими племенами.

У  слов’ян, якщо вірити М . Грушевському, для звичаєвого 
права не була характерна суворість, хоча й допускалася крива
ва помста. Вищою мірою покарання за злочини були «потік» 
(вигнання)та «розграбування» (конфіскація майна).

Щодо релігії, то джерела повідомляють, що в слов’ян був 
поширений культ бога блискавки, якому приносили в жертву 
биків.

Слов ’яни були миролюбними, гостинними, веселими, мали 
грайливий характер, любили співати.

Така слов’янофільська ідеалізація вплинула навіть на німець
кого філософа Гердера. За його характеристикою, слов’яни 
«ніколи не були народом войовничим... були милосердними, 
гостинними до марнотратства, любили сільську свободу, але 
були слухняними й покірними, ворогами розбою та грабунків.
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Усе це не допомогло їм захиститися від поневолення, а навпаки, 
сприяло їхньому поневоленню».

Як бачимо, слов’яни зображуються Гердером як одвічні жерт
ви сусідів, безвольний і геть позбавлений волі до влади народ. 
«Бо оскільки вони не прагнули панування над усім світом, не 
мали войовничих наслідних государів і готові були краще запла
тити податок, аби тільки землю їхню залишили в спокої, то чис
ленні народи, а більше над усе німці, вчинили стосовно них ве
ликий гріх».

Однак цей ідеалізований погляд на характер наших слов’ян
ських предків лише частково відповідає історичній дійсності.

Так, у VI —  VII століттях Візантія була змушена вести важ
кі для себе так звані Балканські війни, відбиваючи численні 
слов’янські напади на кордони імперії. За описом Прокопія 
Кесарійського, слов’янські воїни билися оголеними до поясу, 
а коли йшли в бій, ричали немов звірі.

На жорстокість, яку виявляли слов’яни на війні, вказували 
араби та візантійці. Так, той же Прокопій наводить приклад, 
коли слов’яни кинули полоненого візантійця живим у вогонь, 
нарізавши перед цим із його шкіри ременів.

До типово слов’янських вад слід віднести їхню рано виявле
ну схильність до пияцтва, яка стала помітною задовго до появи 
в них горілки. Як відомо, горілка походить із Китаю й потрапи
ла до Європи через арабів. І вже в Європі з ліків, які випису
валися за рецептом, горілка перетворилася на отруту.

Потрапивши з Європи на землі східних слов’ян, горілка стає 
справжнім лихом, а в Росії просто культом. Як запевняв англій
ський письменник Р. Кіплінг, «кожний росіянин —  наймиліша 
людина, поки не нап’ється...».

Для п’яного в літопису застосовано термін «весел». Для 
слов’ян-язичників є характерним поблажливий погляд на пи
яцтво: «В п’янстві нічтоже зла творим», тоді як християнство
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засуджувало його: «Пьянство —  вольньїй бес, пьянство —  
дщи [дочка] дьявола, пьянство —  уму смерть, погубивший бо 
ум скотиньї пуши єсть». У  цьому відношенні питуща частина 
наших сучасників ще довершені язичники.

Дивувала іноземців цнотливість слов’янських жінок. М . Гру- 
шевський, посилаючись на свідчення візантійського автора 
М аврикія , німця Боніфація, араба аль-Бекрі, стверджував, 
що вони мали репутацію дуже вірних дружин. Я к  і індійські 
вдови, вони здійснювали бузувірський обряд самоспалення, 
що нагадував індійський «саті», або вішалися на спеціальних 
«воротах», як це було у в ’ятичів. Однак твердження М . Гру- 
шевського про те, що в джерелах немає згадок про зради сло
в ’янок, все ж  непереконливі.

Передбачені слов’янським звичаєвим правом суворі покарання 
для жінок і чоловіків за подружню зраду побічно вказують на те, 
що подібні прецеденти все ж  траплялися. Арабський автор Гарді- 
зі про це пише так: «Якщо яка-небудь жінка полюбить якого-не- 
будь чоловіка, вона йде до нього; з ’єднавшись із нею, якщо вона 
виявиться дівицею, він бере її в дружини, в інакшому разі він про
дає ї ї  і говорить: «Якби в тобі було пуття, то ти зберегла б себе». 
Якщо хтось вчинить перелюб із заміжньою жінкою, то його вби
вають, не приймаючи від нього ніяких вибачень».

ВізантійськийдипломатПрискПанійський (410/420 —  близь
ко 475 року), що їздив у складі посольства до Аттіли, згадує про 
слов’янський (він називає його «скіфським») звичай «гостевого 
гетеризму: «Жінка, яка правила в селищі, присилала нам їжу і пре
красних жінок для злягання. Це було скіфським знаком поваги. 
Ласкаво подякувавши жінкам за запропоновану їжу, ми відмови
лися від їхніх послуг».

П ам ’ятники давньоруського письменства («Повість времен- 
них літ» та ін.) вказують на існування в радимичів, в’ятичів та 
сіверян свят, для яких була характерна повна свобода спілку
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вання статей. Зрозуміло, що такі вільності піддавалися най- 
суворішому осуду з боку православної церкви. Про це, зокрема, 
йшлося в «Правилах» митрополита Київського та Всея Русі 
Кирила III (1243— 1280 роки).

Найістотніш і етнографічні ознаки слов’ян ранньовізантій- 
ського періоду —  жіночі прикраси та поховальний обряд.

За описами, залишеними арабськими мандрівниками, сло
в ’янські ж інки носили на грудях коробочки із заліза, срібла, 
золота, дерева. Заможні слов’янки прикрашали себе намиста
ми із золота й срібла. Кожні десять тисяч дирхемів (арабських 
срібних монет) утворюють новий ряд. Цінувалося зелене на
мисто з кераміки. Кожна жінка носила із собою обруч та ніж.

Поховальні традиції в слов’янських народів були доволі р із
номанітними. Академік Б. Рибаков вирізняв такі етапи еволю
ції поховальної обрядності слов’янських народів:

1. Інгумація (захоронення померлих у землі), скорчені по
ховання: поза померлого імітувала позу ембріона в утробі ма
тері; скрюченість досягалася зв ’язуванням трупа. Так родичі 
готували померлого до другого народження.

2. Інгумація, витягнуте положення трупа: виражалася ідея сну 
померлого. Він спить, залишаючись спокійною людиною —  «по
кійником».

3. Кремація або спалення трупів: мертвих спалювали, вірячи, 
що їхні душі потрапляють на небо разом із димом поховального 
вогнища. В цьому разі в мертвих не було можливості поверну
тися в якому б то не було вигляді до людей, тварин і рослин, що 
живуть земним життям.

4. Повернення до інгумації.
Наш і слов’янські предки відчували містичний жах перед мерт

вими. На це вказують їхні маніпуляції над мертвими тілами. Вже 
д ля протослов’янських культур був характерним звичай вбивати 
зброю або знаряддя праці в поховання. Пробивали останки по
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мерлих, щоб вони не могли покинути могилу. Згодом із цією 
метою мерцям палили ноги.

Цілком можливо, що перші поховання слов’яни робили бдуп- 
лах дерев. У  в’ятичів зводилася своєрідна поховальна камера 
(урна) «на столпе на путях». Звідси походить вислів «датидуба» 
в розумінні «померти», а також аналогічні давньослов’янські 
вислови «глядец в дуб», «пойті в кокор’є». Цікаво, що слово 
«труп» означало не тільки небіжчика, але й колоду, у тім числі 
й видовбану, а в деяких місцевостях України труну називали «де
ревищем».

Щ е одна особливість давньослов’янського поховального об
ряду —  «тризна» —  не тільки бенкет на могилі, але й боротьба, 
битва (бій) для того, щоб прогнати злйхдухів від небіжчика. Саме 
віддавньослов’янських тризн ведуть своє походження поховаль
ні ігри гуцулів навколо гробу.

В  окремих місцевостях України в поховальному обряді перед
бачалися заходи з повернення мерця до життя. Так, рідні та 
близькі покійного ображали і знущалися над тілом, щоб при
мусити його ожити.

Якусі архаїчні народи, слов’яни вірили в потойбічне існування. 
Вони уявляли рай як квітучий зелений сад. Для них посмертне 
існування —  це певне продовження реального життя: там, як і тут, 
пан залишається паном, а раб —  рабом. Ось чому слов’янські 
воїни перед загрозою полону дуже часто закінчували життя само
губством. Вони хотіли залишитися вільними, не наражаючись на 
ризик стати рабом на тому світі.

Взагалі при заглибленні у світогляд і світосприйняття наших 
предків тих часів стає очевидною прірва, що пролягла між ними 
і сучасними людьми. Образно кажучи, різниця між нами майже 
така сама, як м іж  мешканцями різних планет.

Спробуємо пофантазувати і уявити собі ситуацію: якимось 
дивом пощастило оживити давнього слов’янина. Як би він сприй
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няв нашу сучасність? Найвірогідніше, наш древній слов’янський 
предок висловився б дуже критично про нашу сучасність. Над
то багато чого в житті нащадків його б шокувало. Почнемо з того, 
що він не зовсім зрозумів би нашу мову, сповнену словами не
слов’янського походження. Наш і міста-мегаполіси безперечно 
здалися б йому жахливим скупченням людей, чиє життя щого
дини піддається смертельній небезпеці: адже переважна біль
ш ість населення беззбройна й взагалі не вміє користуватися 
зброєю. В умовах, коли численні підлі вбивства прославляються 
в «рухомих картинках» (фільмах) і в «брехливих літописах та 
билинах», гордо названих сучасною людиною історією та худож
ньою літературою, людина цілком беззахисна перед небезпека
ми, що загрожують їй як з боку злочинців, так і з боку корумпо
ваних прошарків влади. І при цьому невідомо, яка із цих загроз 
є страшнішою.

А  раніше ж  практично кожен був забезпечений захистом з боку 
свого роду або клану. Звичай кривавої помсти був наочним про
явом цього захисту. Перед лицем насильницької смерті архаїчна 
людина турбувалася про те, чи буде вона вщомщена. Впевненість 
у тому, що за її смерть помстяться родичі, примиряла її з відходом 
із життя.

Сумнівно, що наш предок зміг би гідно оцінити сучасний ком
форт (його нащадки ходять лише асфальтовими тротуарами, 
певно тому, що розучилися ходити по землі). Навряд чи йому 
сподобались би те, що люди їздять у залізних гробах, що ви-, 
пускають сморід; можна припустити, що він був би неприємно 
вражений нашою штучною їжею (маргарин, майонез та ін.).

Річ полягає тут, звичайно, не в тих зовнішніх змінах, які при
ніс із собою технічний прогрес. У  давніх слов’ян і в нас істотно 
різниться сама уява про історичний час. На відміну від самотніх 
і безрідних наших сучасників з короткою історичною пам’яттю, 
які не знають своїх предків по іменах, для древніх слов’ян, як,
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утім, для всіх архаїчних народів, був характерним міцний зв ’язок 
із минулим через родову наступність. Давня людина не відчу
вала себе самотньою і не була самотньою в часі.

Кардинально відрізняються й наші уявлення про смерть. 
Страх смерті характерний для сучасної людини, для якої про
лягла прірва м іж  часом у природі та часом індивідуального 
досвіду. Ізольована в теперішньому, вона гостро відчуває ско- 
роминущ ість життя, їй бракує відчуття м іцності часу. З в ід 
си —  такий панічний жах перед смертю. Ставлення ж  арха
їчної людини до смерті можна охарактеризувати гаслом: «Усі 
помремо». Для неї, органічно включеної до своєї традиції, 
смерть —  лише перехід в інший вимір. Звідси —  відсутність 
страху, стоїцизм і навіть презирство до смерті.

У  цілому ж, у тому, що стосується нашого ставлення до мертвих 
(згадайте стан наших цвинтарів!), до живих (стосунки міжлюдьми) 
та до майбутніх, ще не народжених поколінь, культурна перевага 
сучасної цивілізації над родоплемінним суспільством не здається 
вже такою очевидною. Ц ілком можливо навіть, що ми маємо 
справу з певним занепадом. Здається, що приблизно такою 
була б думка нашого дивом воскреслого давнього слов’янина.

Ознайомившись з усіма непривабними реаліями сучасного 
життя, древній наш предок, схоже, неминуче запитав би себе, 
чи варто було взагалі повертатися йому з того світу?



Глава 7

ВАРЯЗЬКИЙ БОРОДАТИЙ НЯНЬ 
БІЛЯ ІМПЕРСЬКОЇ ЛЮЛЬКИ

Якась зграя білявих хижаків, раса по
корителів та панів, яка, володіючи вій
ськовою організованістю та організа
торськими здібностями, без найменших 
вагань накладала свої страшні лапи на, 
мабуть, страшенно переважаюче її за 
чисельністю, але все ще безформне, все 
ще бродяжне населення.

Ф. Ніциіе

Хто все ж  таки заснував давньоруську державу —  скандинави 
чи слов’яни? Це питання ось уже півтора століття недає спокою 
історикам, поділивши їх на два непримиренних табори: норма- 
ністів та антинорманістів.

Цей науковий спір із самого початку набув рис гострого по- 
літико-ідеологічного протистояння, чому немало сприяло гру
бе втручання в нього влади, що перетворила суто академічне 
питання на справжні п<}літичні «бої без правил».

Про це свідчить сам початокдискусії, ознаменований великим 
скандалом, який стався на засіданні Імператорської Санкт-Пе- 
тербурзької Академії наук. Шостого вересня 1749 року Гердер 
Фрідріх Мюллер (1705— 1783), російський історіограф німець
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кого походження, повинен був виступити з промовою про ви
токи Русі. Текст спирався на дослідження, опубліковане ще 
1736 року його співвітчизником Готлібом Зигфрідом Байером 
(1694— 1738), який увів у науковий обіг Бертинську хроніку та 
праці візантійського імператора Костянтина Багрянородного.

Однак Мюллеру не дали закінчити доповідь. На знак протесту 
проти його твердження, що варяги є засновниками Русі, російські 
члени та ад’юнкти А Н  зчинили неймовірний галас. Один із них, 
астроном (sic!)Микита Іванович Попов (1720—  1782) гнівно ви
гукнув на латині: «Ти, відомий автор, ганьбиш нашу науку!»

П ісля цього інциденту тодішня російська імператриця Є ли 
завета Петрівна та президент А Н , майбутній гетьман України 
К. Розумовський призначили комісіюдля розслідування справи: 
чи дійсно дослідження вчених німців завдають шкоди інтересам 
і славі Російської імперії.

Ц ілком очевидно, що рішення комісії, до складу якої входив 
і Михайло Ломоносов, було наперед зумовлене на користь очо
люваної ним «російської партії» в Академії наук(В. Н. Татищев, 
М . М . Щербатов, 1. Н. Болтін).

Головну «суперечність» у норманській теорії ці палкі патріоти 
імперії вбачали в тому, що з нікчемності існування слов’ян до «за
кликання варягів» неможливо вивести теперішню та майбутню 
велич Росії. Іншими словами, на перший план вийшли імперські 
амбіції, а не наукові докази. Втім, схоже, М . В. Ломоносов та його 
прихильники доказів не особливо потребували. Величезний вплив, 
яким вони користувалися при дворі імператриці, дозволив їм не
гайно перевести полеміку з норманістами в зручне русло адміні
стративного переслідування своїх опонентів.

Спосіб вирішення наукового спору, який обрала «російська» 
партія, вірніше «імперська», був до смішного простим і полягав 
у тому, що М юллеру заборонили продовжувати дослідження 
давньоруської історії, а написані ним на цю тему праці були
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конфісковані та знищені. Переляканий вчений був вимушений 
змінити напрямок своїх досліджень, звернувшись до вивчення 
історії Сибіру (очевидно, вирішив краще вивчити місце мож
ливого заслання).

Однак переможці на цьому не заспокоїлися. На зло вченим 
німцям Ломоносов стверджував, що балтське плем’я прусси —  
насправді давні русичі, тобто слов’яни, на тій лише підставі, що 
само слово «прусси» аж надто нагадує слово «руси». Таким чином, 
руси-прусси — яка, справді, різниця! Рюриковичі ж, згідно з л інг
вістичними викладками вченого, належали до одного з найдав
ніших слов’янських племен —  роксоланів!

Показовим, однак, є той факт, що такі визначні російські іс 
торики, як В. Карамзін, В. Кдючевський, С. Соловйов, В. Ілов- 
айський, П. М ілюков та інші, дотримувались норманськоїтеорії, 
що зовсім не применшувало їхнього патріотизму. На норманист- 
ських позиціях стояли також такі видатні українські вчені, як 
В. Липинський6 та Д. Дорошенко.

У  сталінські часи норманістів уже таврували як «ворогів на
роду», «фашистів», що автоматично бронювало їм місця в конц
таборі. А  як же інакше, адже норманізм сприймали як «теорію, 
що показує неповноцінність російського народу, його нездатність 
створити власну культуру й державність» (Б. Греков).

Щ е в середині 80-х років радянські історики розглядали нор
манізм як ідеологічну диверсію Заходу, яка «завдавала удару на
ціональним амбіціям росіян з історичного флангу» та була «ре
ваншем за Полтаву» антиросійських сил.

Якщо все ж  таки абстрагуватися від політичних пристрастей, 
що вирують навколо «варязького питання», то якими є головні 
наукові аргументи норманістів і контраргументи їхніх опонен
тів —  антинорманістів?

Передусім вони по-різному трактують повідомлення джерел: 
літописи, візантійські, західноєвропейські, арабські хроніки та ін.
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Чільне місце серед усіх цих повідомлень посідає легенда про за
кликання варягів на Русь, яка наводиться в «Повісті временних 
літ». Згідно із цим переказом, союз прибалтійських племен (ести, 
вепси, весь) і слов’янських, а точніше конфедерація трьох міст —  
Старої Ладоги (ести), Білоозера( вепси, весь), Ізборська(слов’ян- 
ські венди) в середині IX століття підпали під вплив норманських 
конунгів (князів). Нормани збирали з них данину й одночасно за
безпечували захист підвладного населення від зовнішніх ворогів, 
підтримували порядок всередині племінного союзу.

Характер стосунків м іж  варягами та місцевим населенням 
позначений в літопису своєрідним терміном «мир поділяючи», 
тобто йдеться про певний компроміс, договірні відносини.

У  859 році слов’яни та балти, невдоволені якимись зловжи
ваннями варягів, прогнали їх. Але, звільнившись від влади нор
манів, племена загрузли у внутрішніх усобицях і чварах. Праг
нення до відновлення стабільності спонукало старійшин племен 
відправити посольство до своїх колишніх пригноблювачів. К е 
рівник посольства Гостомисл зробив таку доволі примітну заяву: 
«Земля наша багата, а ряду (порядку) в ній немає. Прийдіть і во
лодійте нами!»

У  цій заяві безумовно вражає відверто визнана нашими східно
слов’янськими предками нездатність до самоуправління, їхня наївна 
віра в те, що тільки чужоземець принесе їм порядок, спокій та 
благополуччя, що «добрий дядя» з-за моря зможе краще подбати 
про них, ніж вони самі. В  цій геніально показовій фразі висловле
на сама суть проблеми, досі не розв’язаної східнослов’янськими 
народами: дивне поєднання природних багатств, талановитих людей 
і... хронічної нестачі ефективного управління.

Вважається, що саме із запрошення в 862 році на князюван
ня Рюрика (за однією з версій, ним міг бути Рерик Датський, за 
другою —  Рьорих з Упсали, за третьою —  Рюрик Ютландський) 
бере свій початок династія Рюриковичів, що правила на Русі.
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« Повість временних літ» —  головне джерело з історії Русі —  
чітко вказує на те, що першими руськими князями були нормани, 
вікінги, варяги, вихідці із Скандинавії. В сучасній Ш веції, в м іс
ті Норрчепінгу, можна навіть побачити пам’ятнику вигляді човна 
на честь перших руських князів: Рюрика (Рерика), Олега (Ола- 
фа) та Ігоря (Інгвара).

Антинорманісти вказують на тенденційність оповіді л ітопис
ця, вважаючи, що він виконував політичне замовлення прав
лячої на Русі династії Рюриковичів.

Припустимо, що це так. Але вся річ у тім, що аналогічні леген
ди про закликання чужоземців на роль регуляторів суспільних 
відносин існують і в інших народів. Так, відомості про запрошення 
норманських князів на роль властителів містяться в англійській 
хроніці Віцукінда. Подібні перекази лягли в основу норманської 
теорії походження Польської держави. У  прибалтійських народів, 
лівів та курів, також є аналогічний переказ про скандинавського 
короля Олафа, якого вони покликали навести в себе порядок. До 
речі сказати, подібне явище було поширеним і в політичних куль
турах доколоніальних африканських суспільств (наприклад, у на
роду ануак).

При цьому також важливо пам’ятати, що нормани —  цілком 
реальні засновники таких держав, як герцогство Нормандія на 
півночі Франції та королівство обох Сицилій.

Другу групу доказів кожної із сторін, що сперечаються, ста
новлять матеріали археологічних розкопок. Судячи з них, перші 
державні утворення, засновані норманами на землях східних 
слов’ян, з ’являються тут задовго до літописної розповіді про за - 
кликання варягів! Так, згідно з даними археологічних розкопок, 
проведених у 20-х роках минулого століття П. Смирновим в око
лицях Ярославля і пізніше —  Ростова (Сарське городище, за 
даними літопису), ще до 839 року на Волзі сформувалася пірат
сько-рабовласницька державка Норманський каганат, яким
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правив клан вікінгів Інглінгарів. Слід мати на увазі, що 839 роком 
датується загибель ц ієї держави внаслідок нашестя угрів —  
предків сучасних угорців, які саме в той час переселялися з Ура
лу на Дунай. А  само заснування цієї держави сталося значно 
раніше. На думку російського історика П. М ілюкова, саме це 
державне утворення слід розглядати як « першу зав’язь давньо
руської держави».

Антинорманісти часто вказують на надзвичайну малочисель
ність археологічних матеріалів, які б свідчили про перебування 
вікінгів на Русі. Наприклад, у Гніздовських курганних могильниках 
поруч із Смоленськом виявлено лише 3826 поховань вікінгів.

На це можна відповісти запереченням, що в Англ ії єдиним 
місцем, де представлені древності вікінгів, є Йорк, однак на цій 
підставі ніхто не заперечує норманського впливу на становлен
ня англійської державності. /

Найбільш спірними та ненадійними є лінгвістичні аргументи, 
що стосуються походження самої назви «Русь».

Згідно з норманською теорією, Русь дістала свою назву від 
фінського слова ruotsi («гребти») —  таку середині IX століття 
фіни називали шведів. До речі, гребцями називали мешканців 
і шведського приморського регіону Рослаген.

Сама назва Rus вперше зустрічається в західних латинських 
джерелах, офіційних королівських анналах Каролінгів (Annales 
Be rtin ian i) під 839 роком.

У  складі офіційного посольства візантійського імператора Фе- 
офіла (829— 842), яке прибуло до французького імператора 
Людовика І Благочестивого (814— 840), було кілька послів від 
народу Rhos. На прийомі посольства в Людовика в резиденції 
Інгельгайм (Пфальц, Західна Німеччина), що відбувся 18 травня 
839 року, з’ясувалося, що ці люди —  шведи (gentis esse Sueonum).

Заслуговує на увагу й той факт, що ісламські географи та ман
дрівники IX —  X  століть завжди чітко розрізняли русів і слов’ян.
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За свідченням Ібн-Русте, Гардізі, та Мубарак-шаха, руси напада
ли на слов’ян, продавали їх як рабів хозарам і булгарам: «посів 
їхній —  грабунок наш», тобто грабували припаси слов’ян, щоб 
годуватися цими припасами самим (Б. Н. Заходер).

Нарешті, схоже, що неспростовним аргументом на користь 
норманської теорії є назви дніпровських порогів, наведені в трак
таті візантійського імператора Костянтина Багрянородного «Про 
управління імперією» двома мовами —  слов’янською та «русь
кою» (шведською): Ульворсі, Геландрі, Аеіфор (Сіра Сова), Вару- 
фороста ін.

Антинорманісти, у свою чергу, посилаються на повідомлення 
Ібн-Хордадбега про те, що руси —  слов’янське плем’я. Вони 
також вказують своїм опонентам на той факт, що жодного пле
мені, яке називалося б «русь», у Скандинавії не знайдено.

Стосовно ж  походження терміна «Русь» думки антинорма- 
ністів розділилися. Одні вважають, що Русь —  це автохтонна 
(місцева) назва й походить від гідронімів (назв річок): Рось, 
Росава, Русна, Роставиця (О. Потебня7). Залишається дрібни
ця: з ’ясувати, звідки все ж  таки назви цих річок!

Інші противники норманізму вважають, що термін «Русь» 
запозичений слов’янами в інших народів. Так, за версією М . Гру- 
шевського, назва «Русь» походить від слова «русий», ате.усвою  
чергу, —  від грецького «русос». Указують також на ту обста
вину, що назва «Русь» виникла задовго до появи норманів на 
землях східних слов’ян. При цьому часто посилаються на си- 
рійське джерело «Церковна історія» Псевдо-Захарії Ритора, 
який під 555 роком згадує під іменем H ros якийсь північнокав- 
казький народ, що жив південніше Києва. Однак насправді їх 
вводить в оману звичайна орфографічна помилка, яку допустив 
автор джерела. Все стає на свої місця, якщо замість Hros чи
тати heros —  «героїні», адже в тексті Псевдо-Захарії йшлося 
передусім про сарматських амазонок.
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Дуже сумнівним видається виведення терміна «Русь» із зовні 
схожих назв: прусси, росомони, херуски, роксолани (сарматське 
плем’я), руги та навіть етруски! Ще більш плутаними виглядають 
спроби зробити згадані народи предками русичів. Наприклад, 
дослідник Є. Я. Парамонов з Австралії зображує ругів як західно
слов’янське плем’я, а Л. Гумільов вважає їх германомовним пле
менем ругів-русів.

Доволі оригінальна точка зору на походження Русі належить 
Аджи Мураду, автору книжки «Європа, тюрки, Великий Степ» 
(М ., 1998). Він —  прихильник тюркської концепції походжен
ня русів. Аджи Мурад протиставляє Тюркський каганат із цен
тром у Києві слов’янському Новгороду.

За його словами, кияни говорили своєю рідною тюркською 
мовою, стіни їхн іх храмів були розписані тюркськими руніч
ними надписами, та й взагалі вони були тюрками-кіпчаками. 
За версією  Аджи Мурада, сама назва «Київ» перекладаєть
ся з тю рксько ї як «м істо зятя». Але, що цікаво, Кий пере
кладається в нього як «той, що знаходиться на кордоні». 
Взагалі, на жаль, автор не надав скільки-небудь серйозних 
доказів на підтвердження своєї більш  н іж  екстравагантної 
точки зору.

Не менш екзотичною видається теорія кельтського походжен
ня Русі, яка належить українському історику, учневі М . Грушев- 
ського Сергію Шелухіну (1864— 1938). У  своїй праці «Звідкіля 
походить Русь. Теорія кельтського походження Київської Русі» 
(Прага, 1929) він спробував довести, що Русь виникла внаслідок 
змішання антів і кельтів. За твердженням С. Шелухіна, кельтське 
плем’я рутенів прийшло в Північне Причорномор’я з Аквітанської 
Галії (Франція). Цікаво, що ще в XVII століття Ж ак де Шарон, 
офіційний біограф французького короля Людовіка XIII (покрови
теля знаменитих мушкетерів Дюма!) стверджував, що руси по
ходять з Аквітанії чи Фландрії.
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Кельти заснували на півострові Тамань місто Тмутаракань, 
а звідти цілим народом вирушили на Київ і принесли із собою 
римський вплив. Узагалі, той факт, що один із шляхів кельтсько
го переселення із загадкової країни Латам до місць їх нинішньо
го розселення —  Шотландії, Уельсу, Ірландії, Бретані (так званий 
«кельтський півмісяць» Європи) —  проходив через територію 
сучасної України, підтверджується матеріалами археологічних 
розкопок. Зокрема, в Україні були знайдені галльські речі: кельт
ські бронзові шоломи, меч і фібули —  застібки для одягу (з мо
гили біля с. Великі Тарнави, Поділля).

Сам М . Грушевський визнавав можливість певного кельтсько
го впливу на слов’ян. У  своїй праці «На порозі Нової України» 
він, зокрема, припускає наявність зв ’язків м іж  предками укра
їнців та кельтською культурою Подунав’я. Грушевський вказує 
також на певну схожість характерів кельтів і слов’ян: свободо
любство, анархічна громадсько-політична поведінка, музикаль
ність, «перевага» художньо-поетичного мислення над логікою.

Послідовне прийняття концепції кельтських витоків слов’ян
ства та Русі означає, що кельтські народи (ірландці, шотландці, 
валлійці, бретонці) є нашими найближчими родичами (отже, не 
виключено, що й у знаменитого безсмертного шотландського 
горянина Дункана Маклауда й наших билинних богатирів були 
спільні корені!)..

Привабливість кельтської теорії, як і в разі з тюркською кон
цепцією, є ї ї  епічна мальовничість. І справді, якщо ненадовго 
уявити собі, як під українськими дубами кельтські жерці-друїди 
виконують свої загадкові ритуали, слів немає, перехоплює дух.

Осторонь щодо всіх теорій походження Русі перебуває так 
звана соціальна концепція походження русів. Прихильники цієї 
концепції стверджують, що руси —  це не якийсь певний народ, 
а військова каста індоєвропейців. І лише згодом первинно со 
ціальний термін став етнічним. Аналогічну гіпотезу про похо-
5 5-226
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дження франків і бургундів свого часу висловлював французь
кий дослідник Фюстель-Куланж.

А  на думку сучасного українського дослідника Омеляна Пріца- 
ка, руси —  це, передусім, військово-торговельна корпорація.

Однак у вирішенні проблеми походження Русі археологія та 
л інгвістика мають вторинне, допоміжне значення. Оскільки 
археологічні матеріали, як відомо, «німі», всі історичні рекон
струкції, побудовані на їхній основі, доволі хиткі. Щ о ж  до даних 
лінгвістичних досліджень, то реконструювати на їхній основі 
процес державного будівництва на землях східних слов’ян —  
все одно, що з походження назви «Україна» пояснювати особ
ливості конституції цієї держави.

Походження Русі —  питання історичне. І провідна роль у ви
рішенні питання про витоки давньоруської держави належить 
все ж  таки історичним аргументам. Саме з їхньою допомогою 
можна спробувати примирити норманський та антинорманський 
підходи до проблеми походження давньоруської держави.

Обидві ці концепції праві в тому, що стверджують, і помиля
ються в тому, що заперечують. У  світлі документальних свідчень 
і джерел, які дійшли до нас, слов’яни до варязького завоювання 
аж ніяк не були дикунами, що пересувалися рачки у своїх лісах та 
болотах. За своїм культурним і цивілізаційним рівнем вони навряд 
чи поступалися, а в чомусь навіть перевершували норманів.

Гардарикою —  «країною міст» —  називали Русь самі в і
кінги. Дружинний побут і князі в нас існували ще до приходу 
варягів. У  джерелах зафіксовані імена вождів Бож, Кий, М аж - 
дак, Мезамир, Ардагаст, а це свідчить про те, що на землях 
східного слов’янства вже сформувалися племінні держави або 
вожді вства.

Одне слово, норманісти цілком справедливо стверджують, що 
у східних слов’ян державність почала складатися задовго до за
кликання варягів. Але вся річ утім , що здатність східних слов’ян
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створювати власні держави та творити культуру сумніву не під
дається; Питання в іншому: чи могли слов’яни на той момент без 
усякого зовнішнього впливу вийти за межі родових відносин, 
зруйнувати свій родоплемінний лад для того, щоб створити по
тужну державу особливого типу —  імперію?

Якзазначає О. Пріцак.для погано організованих, язичниць
ких і неграмотних селянських общин Східної Європи в VIII —  
X  століттях було неможливим створити таку державу. Навіть 
через тисячу років, у 1917—  1920 роках уже більш організова
ні громади українських селян, які жили на споконвічній тери
торії Київської Русі, так і не відчули необхідності і не знайшли 
шляхів створення власної національної держави.

Історики-норманісти мають рацію, коли розглядають варягів 
як творців імперії. Незаперечна перевага варязьких князів саме 
й полягала в тому, що це була чужа, зовнішня сила, яка могла 
не тільки застосовувати насильство щодо слов’янських племен, 
але й виступати арбітром у їхніх домашніх суперечках.

Однак при цьому не виключено, що варяги не так прискорили, 
як перервали органічний розвиток традиції державності східних 
слов’ян, ставши однією із хвиль варварів, які привнесли архаїч
ні елементи в їхнє громадське та державне життя. Згодом ана
логічну роль стосовно північно-східної Русі відіграли монголи.

Найкоротше і, на наш погляд, вдале визначення поняття дер
жави дав німецький вчений Карл Вітфогель: «Держава —  це 
управління професіоналів». Першими професіоналами, за ви
нятком, звичайно, жінок легкої поведінки (все ж  таки «перша 
найдавніша»!), були професійні воїни та міжнародні торгівці. 
Варягам із їхньою «профорієнтацією» на війну та міжнародну 
работоргівлю ідеально пасувала роль творців імперії.

Варягами їх називало давньоруське населення, норманами —  за
хідно-європейське, вікінги —  це їхня самоназва, що походить, на 
думку Льва Гумільова, від слова «вік» —  «укріплене селище».
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Гумільов звертає увагу на те, що, крім войовничйх вікінгів, 
серед скандинавів були ще й хевдінги —  мирні рибалки, до
мовиті господарі. Коли юнак вирушав до віку, його оплакували 
як небіжчика й забували швидше, ніж мертвого.

Інакше кажучи, вікінг, варяг, норман —  це не назва народу, 
а скоріше позначення ремесла. За своїм етнічним походженням 
ці люди були переважно скандинавами, але не тільки. Це були 
морські кочівники, що займалися, головним чином, піратством 
і торгівлею з туземцями, работоргівлею, найманством.

Внаслідок поширення цього ремесла «всі моря... надовго пере
творилися на степи для мандрівних шукачів пригод: для них 
грабунок був таким же дозволеним місцевим промислом, як 
ловля оселедця або полювання на китів» (Й.-Г. Ґердер).

Своїми морськими походами нормани наводили жах на сво
їх ближніх і дальніх сусідів. У  ранньосередньовічній Європі була 
навіть спеціальна молитва: «Боже, врятуй нас від шаленства 
норманів». На своїх дракарах —  «драконокрилих» кораблях 
на тридцять два весла —  вікінги зборознили всі європейські 
моря від Іспанії, Ірландії та Англ ії до Італії, В ізантії та Греції.

Вважають, що після відкриття Гренландії ці морські шукачі 
пригод змогли дістатися до П івнічної Америки, яку вони на
звали Вінландом —  «країною винограду». Як бачимо, геогра
фія походів вікінгів була досить широкою.

Залишаються нез’ясованими до кінця причини норманських 
завоювань. Незрозуміло, що викликало раптовий спалах агре
сивності скандинавів. На те, що в їхній ментальності відбулися 
певні зрушення, вказують зміни, які сталися в давньосканди- 
навських релігіях, образотворчому мистецтві та поезії.

У  ході справжньої «релігійної революції» молодші боги —  
сонячні аси —  на чолі з Одіном здобули перемогу над ванами, 
старшими родовими богами. Верховним богом стає Одін. У  «Сазі 
про Іглінгів» він усіх царів цар, цар підприємливий, воїн, за
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войовник. Вважалося, що від нього люди навчилися всім мис
тецтвам.

Згідно із скандинавськими сагами, батьківщиною бога, яко
го вікінги найбільше шанували, були причорноморські степи, 
що в сагах іменуються Великим Світьодом. Звідси Одін при
йшов до Скандинавії(простоСвітьода), завоював її за допомогою 
свого магічного мистецтва. М ож ливо, в цьому міфі віддзерка
лилися неясні спогади про степову прабатьківщину давніх ін 
доєвропейців.

У  мистецтві скандинавів місце звіроподібних зображень по
сіли людиноподібні демони. Це, а також поява поетів-скальдів, 
співців дружинних цінностей, свідчило про спалах військової 
активності скандинавських народів.

Головним мотивом появи на берегах Волги та Дніпра варягів 
було їхнє прагнення встановити контроль над Волзько-Дніпров
ськими торговельними шляхами. їхнім основним заняттям була 
работоргівля. Основними покупцями живого товару були араб
ські країни за посередництвом іудеїв. (У  Європі работоргівця- 
ми були виключно євреї, оскільки християнська церква за це 
заняття відлучала від громади.) В ті часи існував величезний 
попит на живий товар: склалася сприятлива міжнародна кон’юнк
тура в работоргівлі.

До промислової революції XVIII століття єдиним джерелом 
для відновлення діяльності мануфактур обох римських імперій, 
а також персидської, були раби. Крім мануфактур, рабська пра
ця знаходила застосування в інших галузях: усю рабську гвардію 
легендарного халіфа Альманзора становили слов’яни; раби пра
цювали на копальнях і галерах; за рахунок рабів поповнювалися 
східні гареми (наложниці, євнухи).

«Виготовленням» євнухів для гаремів займалися спеціальні 
факторії у Вердені на Заході та в Хорезмі на Сході. В  Ібн-Хордад- 
беха згадуються слов’янські євнухи-перекладачі, що служили
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руським купцям під час їхніх подорожей до Багдада. Внаслідок 
поразок на західних кордонах халіфату арабів головні джерела 
рабів —  Візантія та Вірменія —  вичерпалися. А  позаяк релігія 
не дозволяла ані мусульманам, ані християнам обертати на рабів 
«одновірців», у IV  —  X  століттях ціна на б ілошкірих рабів 
зросла.

Вихід із скрутного становища був знайдений: справжнім «за
повідником» потенційних рабів стали слов’янські території —  
саме там на них почалося справжнє полювання. Мимоволі навіть 
напрошується паралель із розквітом работоргівлі на африкан
ському континенті в XVI —  XVII століттях.

Існувало два головних шляхи переправлення рабів на невіль
ничі ринки. Перший —  із Волзької Булгарії Волгою до Самар
канда. В той час Волга в арабських джерелах називалася Nahr 
as-Saqaliba —  «головний шлях рабів».

Другий шлях лежав через Польщу, Чехію (Прага вважалася 
одним з основних перевалочних пунктів работоргівлі) та Н імеч
чину до Іспанії, яка в той період перебувала під владою мусуль
манських правителів.

Головним товаром работоргівлі були тюрки та слов’яни. Сло
в’яни —  очевидно, через свою красу та покірність —  цінувалися 
вище, ніж тюркські бранці. «Якщо немає слов’янина, то беруть 
слугою тюрка», —  говорив учений араб аль-Хваризмі.

Гарна біла рабиня, не навчена співу та іншим мистецтвам, 
коштувала 1000 дирхемів (срібних монет). Для порівняння: се
редня вартість чорношкірої красуні в 300— 912 роках сягала 
200 дирхемів, тобто в п’ять разів менше. Щоправда, ціна співач
ки або танцюристки незалежно від кольору шкіри могла «по
тягнути» й на 13—  14тисяч.

Варяги брали найбезпосереднішу участь у транснаціональній 
торгівлі живим товаром. Із цією метою вони вступали в коопе
рацію з місцевими работорговцями —  старійшинами слов’ян-
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ських племен. їхніми торговими партнерами й одночасно конку
рентами були також  кримсько-кубансько-донськ і (чорні) 
булгари та хозари —  наступники Боспорського царства, центру 
работоргівлі. В  той час постачання рабів було поважною про
фесією —  це була респектабельна справа, що вимагала й до
свіду, й підприємливості, й певної підготовки.

Яким же чином змогли варяги оволодіти такою величезною 
територією, на якій згодом утворилася Русь? На перший план слід 
висунути політичний фактор. Варязькій аристократії, істинним 
творцям давньоруської імперії, були властиві нестримна воля до 
влади, агресивність, пожадливість і неймовірна, навіть за мірками 
тих часів, жорстокість. Французький історикДудон Квінтіанський 
так описував варязьку ворожбу. Перед тим як вирушити в похід, 
нормани за жеребом обирали того, кого слід принести в жертву. 
Жрець забивав жертву ударом бичачого ярма по голові, потім у неї 
особливим прийомом вибивали мозок, перевертали і розкривали 
серцеву артерію. Забирали всю кров, мастили нею голови й потім 
піднімали вітрила.

Іншим фактором панування варягів був їхній контроль над 
стратегічними центрами —  річковими портами., Недаремно в і
зантійці називали варягів «володарями шляхів».

Таким чином, якийсь десяток чи півтора воїнів-вершників були 
здатними контролювати величезну територію з відносно числен
ним землеробським населенням і створювати за короткий час 
грандіозні держави. Як тут не згадати скіфів, сарматів, готів, які 
правили слов’янами зі своїх возів; болгар за Дунаєм, хозарське 
панування над Придніпров’ям, князювання франкського купця 
Само в західних слов’ян. Але нестійкість, крихкість цихдержавних 
утворень була прямо пропбрційною їхнім величезним розмірам.

Однак варяги дуже спритно використовували суперечності 
всередині підвладних слов’янських племен, керуючи ними від
повідно до відомого імперського принципу «Поділяй та воло
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дарюй». До речі, легенда про закликання варягів на князювання 
наочно ілюструє майстерну гру вікінгів на внутрішніх супе
речностях серед східних слов’ян.

В арабських джерелах згадується три об’єднання русів:
1. Куявія (земля полян із Києвом).
2. Славія (Новгородська земля).
3. Арсанія(Тмутаракань —  загадкова країна, можливо, П ри

чорноморська або Приазовська Русь).
Східні автори повідомляють, що найстрашнішими були арса; 

в Арсанію  ніхто не проникає, бо вони вбивають кожного іно
земця, який ступив на їхню землю. А  перс Димашкі, посилаю
чись на твір арабського автора Ідрисі, додає до характерних рис 
арса ще й людоїдство.

Руси-арса спускалися вниз річкою для торгівлі, але нікому ні
чого не повідомляли ані про себе, ані про свої товари. Вивозили 
з Арсанії шкірки чорного соболя, свинець і зброю. Саме звідти,-за 
одностайними відгуками арабських мандрівників, походили дуже 
цінні клинки та мечі, які можна було згинати пополам: як тільки 
забереш руку, клинок повертається у свій первісний стан.

М ожливо, прагнення зберегти в таємниці технологію виго
товлення мечів і зумовило самоізоляцію арса, зведення ними 
своєрідного аналога радянської «залізної завіси».

До кінця IX століття залишалося два великих ранньодержавних 
утворення русів: північне на землях приільменських слов’ян —  
Славія з центром у Новгороді та південне з центром у Києві —  Ку
явія. Вважається, що остаточне об’єднання північної та південної 
Русі відбулося в 882 році, коли Славія завоювала Куявію. Літопис 
розповідає, як новгородський князь Олег спустився Дніпром і хит
рістю захопив Київ, убивши київського князя Аскольда, останньо
го представника династії Києвичів.

Деякі вчені, наприкладукраїнський історикМ . Брайчевський, 
схильні вбачати релігійну підставу цього перевороту. На їхню
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думку, Олег очолив язичницьку реакцію у відповідь на спробу 
Аскольда хрестити Русь, і саме Аскольда слід вважати першим 
давньоруським мучеником.

Першим князем об ’єднаної Русі, творцем імперії вважаєть
ся Олег Віщий (882— 912), який зм іг підкорити древлян, сіве
рян, радимичів.

У  боротьбі за східноєвропейське Ельдорадо схрестилися інтер
еси вікінгів і хозар. Ібн-Хордадбег —  начальник абіссинської 
пошти й за сумісництвом керівник розвідувальної служби халі
фату писав про дві міжнародні компанії работоргівців: іудаїстські 
рахдоніти (або радоніти)та варязькі руси.

До X  століття гегемонія у Східній Європі належала етнопо- 
літичній химері під назвою Хозарський каганат (651— 966). 
Традиції хозарської державності помітно вплинули на Давню 
Русь. Російський історик В. Ламанський навіть запропонував 
називати початковий період існування давньоруської держави 
«хозарським». Великий князь київський Володимир Святий та 
його син Ярослав Мудрий носили титул кагана, що свідчило 
про претензії Русі на хозарську спадщину.

Пізніше українські козаки зводили свій родовіддо хозарів. Так, 
у XVIII столітті була популярною теорія хозаризму, що спирала
ся головним чином на подібність слів «хозари», «козари», «ко
заки», а також на деякі зовнішні ознаки: «оселедці» хозарських 
воїнів і чуби на голеній голові в козаків. (Давні письменники 
через цю своєрідну зачіску навіть порівнювали хозарів із ж інка
ми з розпущеним волоссям.) Крім того, підставою для виведення 
свого родоводу від хозарів козаки вважали також їхній войовни
чий характер.

У  формуванні хозарської імперської химери головну роль віді
грали три народи: власне хозари (кавказці), тюрки та євреї.

Хозари —  кавказьке плем’я, батьківщиною якого вважаються 
низини Терека та Волги. Вклонялися хозари Тенгрі-хану —  міфо
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логічному величному герою, богу неба й світла, на честь якого 
влаштовувалися дикі танці та битви на мечах в голому вигляді.

П ісля розпаду Західнотюркського каганату рештки могутньої 
орди тюркотів на чолі з одним із ханів із роду Ашина прийшли 
до хозарів. У  651 році хозари майже без опору підкорилися 
тюркотам, позаяк данина, якої зажадали кагани з роду Ашина, 
була необтяжливою. Зам ість того хозари, які не були надто 
войовничими (їхні бойові танці мали скоріше ритуальний ха
рактер), отримали захист від ворогів.

Підвалини нової імперії були закладені при хозарському кагані 
Йосифі. Войовничі степовики організували відсіч усім агресорам: 
здобули переконливу перемогу над своїми давніми ворогами ава
рами, відбили напади армій арабів і танського Китаю, розгромили 
своїх підступних родичів. (Легендарні Булгар і Хозар —  брати, 
а хозарська та болгарська мови —  близькі.) П ідтиском хозарів 
булгарська орда хана Аспаруха змушена була переселитися за 
Дунай, де булгари-тюрки, змішавшись із місцевими слов’янськими 
племенами, заклали фундамент сучасного болгарського етносу.

Язичницький Тюрксько-хозарський каганат став, щоправда 
ненадовго, наймогутнішоюта найстабільнішою державою Схід
ної Європи. Але на цьому процес становлення імперії не закін
чився.

Рятуючись від погромів у Візантії та Ірані, до степів пересе
лилися тамтешні єврейські купці. їх  називали рахдонітами —  
«знавцями шляхів». Вони сповідували іудаїзм і спеціалізувалися 
на міжнародній работоргівлі. Рахдоніти були торговими посеред
никами і 6 умовах християнсько-ісламських воєн продавали рабів 
на невільничих ринках країнах Сходу.

На початку ЇХ століття мудрий лідер єврейської громади Оба- 
дія, який «боявся Бога й шанував закон», шаблями мусульман
ських найманців здійснив державний переворот у Хозарському 
каганаті. Переляканого кагана примусили оженитися на єврей
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ці (в євреїв спорідненість ведеться по жіночій лін ії) і ввести іуда
їзм як офіційну релігію. За цими подіями розпочалася громадян
ська війна м іж родовою хозарською аристократією та іудеями, 
в якій євреї здобули переконливу перемогу.

Угорський дослідник П. Голден писав, що головною особли
вістю державного устрою Хозарії було двовладдя, повний поділ 
священної та світської влади. Першу втілював каган, особа суто 
церемоніальна, справжнім же правителем був каган-бек.

Каган жив майже в цілковитій ізоляції від суспільства і опіку
вався, в основному, своїм гаремом, з ’являючись на люди лише 
раз на чотири роки. Це був правитель-талісман, сама його при
сутність повинна була забезпечувати народові кут —  послане 
небесами божественне щастя, яке уявлялося у вигляді променя 
світла. Володіння кутом підносило кагана. Якщо жерцям здава
лося, що каган утратив кут, його могли стратити. Інакше кажучи, 
каган виступав у ролі шамана, духовного лідера народу. Він ви
конував ритуальне дійство —  камлання над вогнем, і за кольором 
його обличчя визначали вготовану народові долю та долю само
го кагана —  чи володіє він, як і раніше, кутом.

Згідно з давньою тюркською традицією, обряд передачі влади 
кагану був доволі бузувірським. Кагана спершу душили, а потім, 
напівзадушений, він мусив відповісти на питання: скільки років 
він може правити? Річ у тім, що термін правління кагана був 
обмежений сорока роками; після цього його вбивали, бо вважа
лося, що після сорокарічного перебування при владі «розум уже 
зменшується і судження стають плутаними» (П. Голден).

Іудейська Хозарія перетворилася на грандіозного торговельно- 
грабіжницького спрута. «Країна хозарів, —  писав арабський гео
граф Масуді, —  нічого не виробляє для вивозу». На гроші рахдо- 
нітів було створене могутнє наймане військо, що складалося 
переважно з кочівників-мусульман. Для війська ввели найсуворі- 
шу заборону на поразки. Щоб найманці не здавалися в полон і були
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націлені на перемогу, їхні с ім ’ї  брали в заручники. В разі, коли 
армія зазнавала поразки, сім ’ї  найманців знищували. На думку 
рахдонітів, найманці були капіталовкладенням і мали давати при
буток.

Боротьба варягів і хозарів за гегемонію у Східній Європі ве
лася з перемінним успіхом. Якийсь час по Дніпру проходив за
хідний кордон Хозарської імперії, а східнослов’янські племена 
сіверян, радимичів, в’ятичів і полян були її данниками. Варязький 
князь Олег звільнив ці племена відданини хозарам. Але в 940 році 
хозарський хан Песах поставив на коліна варязьку Русь: у л іто 
пису зафіксована данина двосічними мечами з кожного «диму» 
(господарства), яку взяли хозари.

Однак проведене хозарами роззброєння русів не заспокоїло 
останніх. Зрештою вони усунули своїх хозарських конкурентів, 
і в цьому їм допомогла природа. Хозар спіткала екологічна ката
строфа: внаслідок підвищення рівня Каспійського моря відбувся 
наступ води на столицю Хозарського каганату —  Ітіль, що при
звело до підтоплення будинків. А  тут і войовничі руси приспіли, 
використавши цю обставину для того, щоб добити хозарську 
«гідру». В 965 році це зробив Святослав Ігоревич.

Л. Гумільов високо оцінює цю історичну подію. М . Грушев- 
ський, навпаки, вказує на шкоду, якої завдав похід Святослава 
на Хозарію , бо вона хоч якось, але захищала Русь від хижих 
кочових племен.

Щ о ж  до подальшої долі хозарського народу, то його рештки 
утворили такі карликові етнічні групи, як кримські караїми та 
дагестанські євреї. Кримських караїмів, до речі, вважають пря
мими нащадками хозар: цей етнос виник через шлюби м іжєвре- 
ями та хозарами.

Гробар Хозарського каганату —  київський князь Святослав 
Завойовник (957— 972) був сином відомого князя Ігоря та кня
гині Ольги. Це був справжній мандрівний язичницький рицар,
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«викапаний запорожець» на Київському престолі. Серед усіх 
київських князів, на думку М . Грушевського, Святослав був най- 
войовничішим, демонструючи максимум дружинності.

З  дитинства Святослав виховувався як воїн. За літописом 
шестирічний Святослав починає битву з древлянами, кинувши 
дротика й поранивши при цьому свого коня. Про нього л ітопи
сець пише, що він ходив «акі пардус» (гепард). Щоправда, коли 
відомий задирака візантійський імператор Іоанн Цимісхій за 
пропонував йому двобій, хоробрий князь, на подив усім, від
мовився. Будучи переконаним язичником, він розв’язав анти- 
християнський терор.

Розпочатий на запрошення хитрих візантійців похід у Дунай
ську Булгарію закінчився конфліктом русів із «замовниками» —  
візантійцями. Руси здивували візантійців участю в битвах жінок- 
воїнів і своїми кривавими язичницькими жертвоприношеннями. 
Візантійський письменник Лев Діакон свідчить про те, що, по
ховавши вбитих, руси кидали в Дунай немовлят і півнів, тобто 
приносили жертви воді.

Той же автор залишив нам докладне описання зовнішності 
князя Святослава: «Вигляду він був такого: середнього зросту, 
з густими бровами, з блакитними очима, з плоским носом, із 
голеною головою та з густим, довгим, навислим над верхньою 
губою волоссям. Голова у нього була зовсім гола, але тільки на 
одному її боці висів локон волосся, що означав знатність роду; 
шия товста, плечі широкі й весь стан доволі стрункий. В ін зда
вався похмурим і суровим. В одному вусі висіла в нього серга, 
прикрашена двома перлинами з рубіном, м іж  ними вставленим. 
Одяг на ньому був чистий, нічим, окрім чистоти, від інших не 
відмінний» (цит. за Б. Трековим).

У  цілому ж  слід визнати, що спадщина вікінгів у руській куль
турі представлена доволі бідно. Є  нечисленні скандинавські за
позичення вдавньоруській мові. Існує певна схожість у формаль-
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них особливостях давньоруської та скандинавської дружинних 
поезій. Є  деяка подібність у військовій моді та поховальних об
рядах феодальної знаті, наприклад використання саней як ката
фалка: небіжчика везли на санях навіть улітку! Так, Володимира 
Святославовича, що помер 15 липня 1015 року, внесли в право
славний храм на санях. Володимир Мономах казав про себе, ідо 
писав своє Повчання «на санях седя», тобто, перебуваючи при 
смерті. Професор Ф. Вовк стверджує, що всіх померлих москов
ських царівудопетровській Росії несли до церкви на санях і вліт
ку, і взимку. Давньоруський звичай ховати на санях зберігався 
на Київщині до середини X IX  століття, а на Закарпатті, в Гали
чині та Буковині —  ще в першій половині X X  століття.

До скандинавських впливів на давньоруське право відносять 
такі форми відправи правосуддя, як судовий двобій та вогненні 
ордалії ( випробування в суді, коли з метою довести свою невин
ність, брали до рук розжарений брусок заліза). В останньому 
випадку робився психологічний розрахунок на добровільне з і
знання підозрюваного ще до початку випробування.

Ц ілком можливо, що саме від норманів бере своє походжен
ня українська національна символіка. За однією з версій, укра
їнський герб тризуб — ‘ родом із Дан ії і первинно являв собою 
зображення древньоскандинавської руни.

Здавна м іж  Руссю та скандинавськими країнами встанови
лися доволі тісні зв ’язки. Протягом століть правляча династія 
Рюриковичів підтримувала досить інтенсивні контакти зі сво ї
ми земляками із Скандинавії. Норвезькі королі-місіонери Олаф 
Святий, Магнус, Гаральд(Хардрад) Суровий подовгу гостюва
ли при дворі київських князів.

Інгігерда (Ірина) —  дружина Ярослава Мудрого, була дочкою 
шведського короля Олафа. При дворі Ярослава жив інший зна
менитий вікінг, Харальд, який після гучних військових подвигів 
на Сицилії та в Італії став королем Норвегії й поклав голову
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вАнглії, під час знаменитої битви при Гастингсі( 1061).Харальд 
відомий також своїм сватанням до другої дочки конунга Яреслей- 
фа (Ярослава Мудрого) —  Єлизавети Ярославни. Вважають, 
що, не діставши взаємності, Харальд навіть склав любовну пісню 
(«кумедні виси»), в яких скаржиться на те, що, незважаючи на 
його подвиги, руська діва нехтує ним (пізніше Єлизавета все 
ж  таки стала його дружиною і королевою Норвегії).

Однак, на думку найавторитетнішого дослідника творчості скан
динавських поетів-скальдів М . Стеблин-Каменського, «кумедні 
виси» Харальда Сурового присвячені зовсім не Єлизаветі Яро- 
славні, а якійсь іншій, зовсім невідомій нам жінці. Бо в складеній 
ним пісні сказано буквально таке: «А Герд золотого обруччя нехтує 
мною». «Герд золотого обруччя» —  це умовне позначення скан
динавськими поетами жінок узагалі. Дослідник називає ще одну 
причину, з якоїХаральд не міг присвятити виси Єлизаветі. Річ у тім, 
що для того, щоб побратися з Ярославною, йому потрібно було 
здобути прихильність передусім її батька —  Ярослава Мудрого, 
позаяк у династичних шлюбах того часу почуттів взагалі не брали 
до уваги.

До речі, про те, що династичні шлюби не завжди були вдали
ми, свідчать митарства руської княжни Євпраксії, сестри Воло
димира Мономаха, яку в німецькій хроніці названо «королів
ською блудницею». Вийшовши заміж за імператора Священної 
Римської імперії Генріха IV, вона потрапила до лап сатаністів. Її 
чоловік, член цієї секти прихильників диявола, примусив Євп- 
раксію брати участь у так званій «чорній месі», яка здійснюва
лася на її оголеному тілі. Втікши від чоловіка, руська княжна 
шукала захисту в Папи Римського. Пізніше, близько 1097 року, 
вона повернулася до свого брата й постриглася в черниці.

Повернімося, однак, до історії Харальда та Єлизавети. Мало-' 
ймовірно, щоб скандинавський конунг домагався прихильнос
ті руської княжни, вдаючись до поетичного мистецтва. Статева



Лабіринти історії

любов м іж подружжям показана в скандинавських сагах по
збавленою бодай найменшого поетичного ореолу. Зате подруж
ня невірність, адюльтер у скандинавів овіяна поезією. Тут до
речно зробити невеличкий екскурс в особливості еротичної поезії 
давніх скандинавів.

Мансенги (любовні вірш і) скальдів (співаків-оповідачів)у ті 
часи розглядали як винятково ефективний засіб у сердечних 
справах —  і такий ефективний, що в цю сферу змушені були 
втрутитися законодавці, що були занепокоєні з приводу збере
ження с ім ’ї. Якщо чоловік пише «скарги» на страждання від 
кохання до ж інки, то він може бути проголошений «поза за
коном», говориться в «С ірому гусаку» —  ісландському зводі 
законів.

Далі наведемо кілька таких любовних вірш ів-заклять (на
водиться за М . Стеблин-Каменським).

«Цей промінь місяця вік Фрид золотого намиста (=  її очі) 
будуть причиною горя мені та Хлін кілець (=  їй)».

«Я не забуваю любити Ер вогню вод(=  її)».
«Я позбавлений прихильності сосни льону (=  її)».
«Найкрасивіша яблуня льону (=  вона) позбавляє мене ра

дості».
Сьогодні ці віршовані рядки можуть здаватися наївними, але 

в той час ними завойовували серця дам. Можливо, через те що 
подружнє життя було позбавлене романтики і чоловіки були не 
надто уважними до своїх ж інок, ті так чутливо реагували на 
вірші.

Таким чином, якщо в цілому оцінювати внесок варягів у дер
жавне будівництво Давньої Русі, то його слід вважати досить 
значним, а можливо навіть визначальним.

Варяги на Русі показали себе як творці централізованої дер
жави імперського типу. Саме варязькі завойовники виконали 
роль цементуючої сили, державної бронзи для будівництва імпе
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рії; саме варяги дали Русі правлячу династію Рюриковичів, 
створили перші механізми підтримання існування імперії: княжу 
дружину, а згодом —  і церковну організацію. Вони ж  розробили 
імперське законодавство «Руська Правда» —  перший письмо
вий кодекс давньоруського права.

Разом із тим нормани перервали органічний процес утворен
ня держави на землях східних слов’ян. П ’ятнадцять описаних 
Нестором східнослов’янських племінних союзів із часом цілком 
могли перетворитися на повноцінні ранньосередньовічні дер
жави, на базі яких могли виникнути сучасні нації.

Імперія затиснула східнослов’янський етнічний матеріал у за
лізних лещатах. Саме за варягів почався процес збирання жах
ливого механізму, «мега-машини», деталями якої були живі люди. 
Як писав Ф. Н іцше, «найдавніша «держава» поставала й функ
ціонувала у вигляді страшної тиранії, якогось нищівного й не
щадного машинного пристрою, поки нарешті сировина, що скла
далася з народу... виявлялася не тільки розім’ятою й тягучою, але 
й сформованою».

І хоч невдовзі «металеве варязьке начало» розчинилося 
в слов’янському морі, зберігся не властивий народові характер 
влади, лишився незмінним потворний кістяк ї ї  деспотичної 
організації.



Глава 8

ПІД ВЛАДОЮ ПЕРЕВЕРТНІВ, 
АБО СПРАВЖНЄ РОЗУМІННЯ 

ДРЕВЛЯНСЬКОЇ ПРИТЧІ 
ПРО ВОВКІВ ТА ОВЕЦЬ

Внадиться вовк носити овець, так вине
се все стадо.

«Повість временних літ» 
(древляни про князя Ігоря)

Туга за імпер ією , що охопила маси на безкраїх просторах 
С Н Д , пояснюється просто: пам’ять мільйонів колишніх під
даних радянської імпер ії, що втратили сво ї етнічні корені, 
працює вибірково, мало хто з них пам’ятає початковий етап 
будівництва імперії, для якого було характерне масштабне 
застосування насильства, запам’яталася лише завершальна 
фаза ї ї  існування, коли нарешті прийшла стабільність і по
чався розклад імперії.

Зрозуміло, що в тих, хто виріс в імперії, хто був вихований 
в імперському дусі і привчений до імперської перспективи життя, 
розпад звичного середовища викликав щось на зразок больово
го шоку. Такі невротичні переживання польський публіцист і гро
мадський діяч Адам Михник влучно назвав імперо-параноєю. Ця 
душевна недуга вражає всі імперські нації, приводячи їх до по
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милкової думки про те, що кінець імперії —  це вселенський 
Апокаліпсис.
1 Саме тому серед певної частини населення С Н Д  є такою 
популярною ідея возз’єднання усіх східних слов’ян в єдиний 
Союз-імперію. При цьому не береться до уваги той факт, що 
невигадливе гасло: «Один вождь, одна раса, одна віра, одна 
держава» (і неодмінно велика й могутня!) вже неодноразово 
намагалися втілити в життя. У  X X  столітті такі аргументи ши
роко тиражувалися: італійський фашизм —  для відродження 
Римської імперії, німецький націонал-соціалізм — для Третьо
го рейху. Кінцевий результат спроб утілення в життя імперської 
ідеї добре відомий —  катастрофа загальнонаціонального масш
табу. Схоже, що це —  глухий кут, ш ляху нікуди, стовпова до
рога до самознищення нації.

Однак не можна виключати спроб відродження старих або 
створення нових імперій, оскільки в багатьох ще не вивітрила
ся імперська ідеологія. Ось чому, попри те що імперія повністю 
вичерпала свій ресурс розвитку, імперський міф являє собою 
головну небезпеку для України.

Імперські часи згадують добром ті, хто зумів їх щасливо пере
жити, але ж  було багато й таких, кому випала інша доля.

Ніколи не слід забувати про те, що всі відомі імперії будували
ся «залізом і кров’ю», а головне —  засновані вони були на брех
ні. Повчальний урок щодо цього дає нам історія —  на прикладі 
імперії Рюриковичів, від якої, власне, й починається те зачарова
не коло із крові та брехні, яке ми досі не в змозі розірвати.

Коротко поняття імперії можна визначити так. Імперія —  це 
примусове державне об’єднання кількох народів навколо одно
го центру. Я к  тип політичної системи імперія характеризується 
асиметричними відносинами: центр —  периферія (провінція) 
або метрополія —  колонії. Основними ознаками імперії є ї ї  
багатонаціональність, зароджена за допомогою військової
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сили, систематичне застосування насилля для утримання в по
корі етнічно розмаїтого населення, політика денаціоналізації, 
змішування народів.

На землях східних слов’ян імперія виникла завдяки актив
ності варягів —  і саме ці скандинавсько-германські прибульці 
виступили тут як творці імперської державності. Вони змогли 
об’єднати племінні князівства в єдину державу. Коли б не ва
ряги, східнослов’янських держав, безумовно, було б більше.

У  суспільно-політичному устрої Давньої Русі поєдналися тра
диції політичних культур Заходу (передусім германо-скацдинавські 
зразки)та Сходу (хозарська, а згодом візантійська моделі влади). 
Вже сам титул київського володаря віддзеркалює змішаний харак
тер державного ладу Русі: князь - -  конунг, каган. При цьому 
помітної переваги набули східні традиції деспотичної держави.

Давньоруське суспільство мало чітко виражену пірамідальну 
структуру. На її вершині перебував Великий князь Руський (Ха- 
кан-Рус). Його найближче оточення складалося з воїнів-дружин- 
ників(«Частина населення в них —  рицарство», —  говорилося 
про русів у одному з арабських джерел. Саме княжа дружина, 
яка була одночасно військово-торговельним і релігійно-політич
ним об’єднанням, стала першим державним інститутом.

Княжа дружина була організована за зразком великої с ім ’ї  або 
родової общини. Давньоруські дружинники —  не васали князя, 
не феодальні слуги, якими в поняттяхдавньоруського права могли 
бути лише невільники, а друзі-товариші, пов’язані з ним пере
важно неформальними, юридично не визначеними обов’язками 
(«дружина» —  від слова «друг» —  прим, перекл.).

Дружина поділялася на старших і молодших дружинників. 
Бояри (згідно з однією з версій, слово «боярин» походить від 
«бой»)та старші дружинники виконували функції вищих чинов
ників держапарату, воєначальників, управлінців і дипломатів. 
Первинно серед старших дружинників домінували етнічні скан
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динави. В збережених текстах договорів Русі з Візантією 907, 
941 років звертає на себе увагу велика кількість скандинавських 
імен бояр: Фарлаф, Вермуд, Свенельд, Інегельд, Ридульфост, 
Вуєфасттаін.

У  ролі рядових воїнів та нижчої ланки адміністративного пер
соналу виступали молодші дружинники, які, у свою чергу, по
ділялися на «дитячих» —  воїнів місцевого походження, та «отро
ків», що набиралися з рабів-іноземців. Доречно зазначити, 
рабська гвардія широко використовувалася майже в усіх дер
жавах Сходу (гулями в Арабському халіфаті, яничари в Туреч
чині, мамлюки в мусульманському Єгипті та ін.).

На знак своєї вірної служби князю отроки носили на шиї 
гривни —  обручі-ошийники із золота. Скандинавський князь- 
конунг у поезії скальдів недарма іменувався як «той, що дарує 
кільця». Його слуги, які носили такі кільця-ошийники, були 
самовідданими аж до самопожертви. В  «Повісті временнихліт» 
розповідається про одного такого отрока —  угорця на ім ’я Геор
гій, який при замаху на князя Бориса закрив того своїм тілом, 
і бояри-змовники простромили списами їх обох. Л ітописець 
особливо наголошує на тому факті, що Георгій служив своєму 
хазяїнові в золотому ошийнику-гривні, й убивці змогли зняти 
його тільки відрубавши отрокові голову.

У  зв ’язку з цим заслуговує на увагу феномен берсерків (бер- 
серкрів). У  дослівному перекладі з даньоскандинавської «бер- 
серк (р) и» —  «ті, що перевтілились у ведмедів». Іноді їх ще 
називали «ульфхеднери» (вовкоголові). Це були воїни-смерт- 
ники, які прагнули в бою не зберегти своє життя, а якнайдо
рожче його «продати», забравши із собою на той світ щонай
більше ворогів.

Сутність цього явища полягала в «перевтіленні» людини 
в дикого звіра —  вовка чи ведмедя з людським обличчям. З в і
роподібні перетворення вважаються вищою формою розвитку
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бойової люті в багатьох військових традиціях. Сво ї походження 
берсерки ведуть від таємних чоловічих союзів воїнів-звірів, які 
існували в багатьох народів світу. За перевтіленнями воїнів 
у вовків та ведмедів стоїть давня традиція: вовками називали 
своїх воїнївдавні іранці, хети, греки, римляни, кельти, герман
ці, зулуси, тюрки, монголи. Візантійський автор Лев Діакон 
писав про русів із щитами до ніг, які, перед тим як піти в атаку, 
ричали мов звірі, дивно й незрозуміло щось вигукували.

Берсерки входили в стан бойового трансу, який вікінги на
зивали «бьодваском» —  духом єдиноборства. Скандинавська 
«Сага про Інглінгів» дуже яскраво описує шаленство берсерків, 
які перед боєм від нетерпіння гризуть щити й виють як вовки. 
В них, як у скажених тварин, ішла піна з рота!

У  бою, впадаючи в неконтрольовану лють (амок), берсерки 
демонстрували повне нехтування ранами й самою смертю. Берсерк 
міг, скажімо, витягнути списа з рани й кинути його у ворога. <

Воїнам-звірям вдавалося досягти майже граничної мобіл і
зації психічної енергії. Щоправда, нерідко відбувався зрив, що 
призводило до безсилля берсерка на полі битви, яке іноді за
кінчувалося летально. А  іноді, навпаки, надлишок енергії бив 
через край і тоді берсерка мусили вбивати свої ж: воїн міг не 
вийти з трансу, остаточно втративши людську подобу й ставши 
некерованою скаженою твариною.

Щ об іще більше бути схожими на хижих звірів, берсерки прак
тикували ритуальне людоїдство та вампіризм. У  цьому на них схожі 
були японські самураї, в яких існував моторошний звичай «кіма- 
торі», що полягав у поїданні сирої печінки ворога.

Ц ілком можливо, що берсерками перш за все ставали люди 
із психічними відхиленнями, наприклад хворі на лікантропію 
(спадкова хвороба, одна з форм шизофренії).

У  скандинавських сагах згадується чудодійний напій пере
вертнів, який пили берсерки для того, щоб прискорити настан
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ня бойового трансу. Йдеться, скоріше за все, про сильний га- 
люциногенний наркотик, приготований з відвару мухоморів.

Безумовно, берсерки були воїиами-професіоналами екстра- 
класу, військовою елітою, що володіла неабиякими бойовими 
навичками. Озброєні сокирами або мечами в обох руках, вони 
могли битися в самій гущині бою в оточенні піших або кінних 
ворогів. Стрибаючи по спинах коней, вони виходили з оточення. 
А  якщо битва відбувалася на морі, берсерки могли здійснювати 
карколомні стрибки в повному озброєнні з корабля на корабель.

Билися вони або напівголими до поясу, або у вовчих чи вед
межих шкурах, які краще, ніж обладунки, витримували удар 
списа або меча. Своє тіло берсерки вкривали чорним або чер
воним татуюванням, яке мало магічне значення. Схоже, що 
арабський автор X  століття Ібн-Фадлан описував саме такого 
татуйованого давньоруського берсерка: «Декотрий з русів від 
краю нігтів до самої шиї розмальований усілякими зображен
нями, картинками».

Підготовка берсерків відбувалася у своєрідних язичницьких 
монастирях для берсеркської еліти. Майбутні берсерки давали 
обітницю безшлюбності, цілком присвячуючи себе богу О д і
ну —  своєму небесному покровителю. Саме слово «Одін» (або 
«Вотан») означало «скажений, нещадний, шалений, лютий». Цей 
бог воїнів-вовків не випадково зображувався у вовчій масці, який 
годує двох священних вовків на троні під світовим деревом. Геро
їчна релігія Одіна, як зазначає відомий знавець індоєвропейської 
міфології Ж - Дюмезіль, через звеличування героїчного шаленства 
має неспокійний, трагічний, песимістичний характер.

Послідовники Одіна героїчну смерть у бою підносили до справж
нього культу. Тільки загиблі на полі битви могли розраховува
ти на місце у Вальхаллі —  раю скандинавських воїнів. Валькі
рії —  божественні діви-воїни підбирали загиблих на полі битви 
й перепроваджували до Вальхалли —  залу мертвих, де бенке
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тують і б ’ються герої-обранці Одіна (не-воїни потрапляли до 
підземного царства —  Хель).

Головною функцією берсерків був захист громади від зовніш 
ніх ворогів. У  цьому вони схожі з козаками. Це були своєрідні 
бійцівські тварини на утриманні общини або князя, призначені 
спеціально для потреб війни. Але в умовах мирного часу їх було 
важко витримати. В  них нерідко траплялися неконтрольовані 
напади люті. Один берсерк убив пастуха тільки за те, що той 
«зручно підставив» шию під удар меча. Щ ось подібне було 
й у японських самураїв, для яких була узаконена так звана проба 
меча: вони могли вбити селянина, щоб випробувати якість клин
ка. Злостиві, жорстокі, безсоромні, схильні до оргій берсерки 
й у мирний час поводилися як хижаки. Тому вони зазвичай жили 
відокремлено від общини.

Вважають, що берсерки в Європі зникли внаслідок зміцнен
ня централізованої влади королів і поширення християнства. 
За наказом церкви берсерків убивали дерев’яними кілками як 
справжніх перевертнів або спалювали як чаклунів.

Легенди народів Європи та А з ії про вовкулаків, песиголовців, 
перевертнів, таким чином, мають під собою цілком реальний 
історичний грунт.

Геральдика рицарства на Заході та відповідний лексикон («хо
робрий як лев») нагадують про часи їхніх попередників —  во- 
їн ів-звір ів. Християнський святий Ю рій (аналог Одіна) —  по
кровитель рицарства Європи —  нерідко зображувався як хазяїн 
та годувальник вовків.

Із часом, внаслідок обміну військовим досвідом, серед профе
сійних дружинників —  надплемінної військової еліти —  з ’явили
ся слов’янські берсерки. Згадаймо билини: «заревів Ілля Муро- 
мець да по-звіриному» або «обернувся Вольга лютим звіром»; 
у «Слові о полку Ігоревім» дружинники названі «сірими вовками». 
Там же прославляється буйство князів Ігоря та Всеволода, на
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званих «буй-турами», тобто скаженими лісовими биками. Древ
ляни називали Ігоря вовком, а його сина Святослава літописець 
порівнював із «пардусом» (гепардом). Суперник київського кня
зя Ізяслава Всеслав представлений у літописах перевертнем —  чи 
то людиною-вовком, чи то людиною-риссю.

Виходячи з наведених фактів можна стверджувати, що владу 
над східнослов’янським населенням захопили справжні войов
ничі хижаки.

Досить тривалий час варяги залишалися справжнім лихом для 
мирного населення. Так, наймані варязькі дружини зажили собі 
поганої слави буйних гвалтівників. Відоме повстання новгород
ців проти варязьких найманців Ярослава Володимировича (тоді 
ще новгородського князя) було викликане, зокрема, тим, що 
варяги почали гвалтувати заміжніх новгородок (як сказано про 
це влітопису, «і начаша варязі насілієдєяті на мужатих жонах»). 
Серпневої ночі 1015 року обурені чоловіки перебили сластолюб
них «військових спеціалістів». Д ії новгородців потягли за собою 
криваву помсту Ярослава Володимировича, але згодом обидві 
сторони примирилися перед походом на Київ.

Саме варягам доручали князі виконання різного роду делі
катних доручень, зокрема фізичне усунення конкурентів.

Взагалі, гологними заняттями руської дружини були грабу
вання підкореного населення, походи на сусідів і торгівля на да
лекі відстані. За словами арабського автора Ауфі, «вони постій
но займаються розбоєм і знають тільки один засіб здобувати собі 
харчування —  меч. Якщо хтось із них помре й після нього за
лишаться син і дочка, то все майно віддають дочці, а синові не 
дають нічого, крім одного меча, і кажуть йому: «Твій батько добув 
собі майно мечем».

Князь із дружиною регулярно здійснювали обхід підвладно
го населення та збирання з нього данини в натуральній формі. 
Ця форма легалізованого вимагання мала назву «полюддя».
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По суті, це була політика державного рекету, яку влада засто
совувала до підкорених племен.

Усе це не могло не викликати повстань з боку підкореного на
селення. Так, наступник Олега Ігор (Інгвар) Старий (912— 945) 
загинув під час спроби вдруге зібрати данину з племені древлян. 
Л. Гумільов висловив припущення, щоправда нічим не підкріпле
не, що перша данина начебто була призначена хозарам. Однак 
літописна версія виглядає переконливішою: дружинники Ігоря, 
позаздривши багатству найманої дружини Свенельда, переконали 
свого князя ще раз потрусити древлян. Обурені княжим свавіллям 
жителі древлянської землі повстали проти князя Ігоря. (Л ітопи
сець передає слова древлянського князя Мала про те, що як вна
дився вовк до овець ходити, то винесе все стадо.) В літопису також 
розповідається, у який страшний спосіб Ігор був позбавлений 
життя. Древляни пригнули два дерева, прив’язали до їхніх верхівок 
нещасного князя, й дерева відпустили. Не виключено, що древ
ляни принесли Ігоря в жертву своїм божествам.

Однак після цього древляни роблять зовсім нелогічний, на 
наш погляд, крок. До вдови Ігоря Ольги, яка після загибелі 
чоловіка стала регентшею при їхньому малолітньому синові 
Святославі, вирушає посольство віддревлянського князя Мала 
з пропозицією взяти з ним шлюб. Древляни тим самим; мож
ливо, хотіли «зам’яти конфлікт», запропонувавши вдові своє
рідну заміну загиблому чоловікові. В такому шлюбі вони не 
бачили нічого аморального та недостойного: звичай одруження 
вбивці на вдові ним убитого існував у численних народів світу.

Але древляни жорстоко помилилися у своїх сподіваннях до
мовитись із вдовою. По-перше, вони недооцінили глибину по
чуттів Ольги до Ігоря.

Тут буде доречним коротко розповісти про те, як Ольга стала 
дружиною Ігоря та великою княгинею. Саме походження Ольги 
залишається загадкою. В літопису вказано тільки, що вона була
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простою дівчиною із Пскова, дочкою поромника й познайоми
лася з Ігорем під час його переправи через річку на поромі її 
батька. Очевидно, Ольга мала досить вольовий характер. Адже 
вона, простолюдинка, змогла не тільки причарувати князя Ігоря, 
але й наполягти на тому, щоб він з нею одружився!

По-друге, древляни не врахували норманських мстивості та 
підступництва. У  вікінгів цінувалася розтягнута помста —  свід
чення витримки. Здійснення її негайно або в стані афекту вважа
лося поганим виконанням обов’язку. Як сказано про це в древ- 
ньоскандинавській «Сазі про Греттіра»: «Тільки раб мстить одразу, 
а боягуз не мстить ніколи». В цьому розумінні Ольга вчинила 
з убивцями чоловіка як зразкова варязька жінка. Вендета Ольги 
древлянам відбулася в три етапи.

Перше древлянське посольство Ольга наказала кинути в яму, 
заповнену палаючим дубовим вугіллям. Вона принесла древлян 
у жертву норманським богам і відправила їх у підземний світ —  
нижню зону Всесвіту. У  використанні дубового вугілля полягав 
особливий смисл, пов’язаний з очищенням і «знешкодженням» 
«лихих» душ небіжчиків (дуб уважався деревом Перуна —  вер
ховного бога київських дружинників).

Спалення Ольгою другого древлянського посольства в лаз
ні слід розглядати як чергове жертвоприношення. Вважалося, 
що згорілі живцем у полум’ї  ритуального вогнища древляни 
були підняті у верхню зону Всесвіту —  на небо.

Третє жертвоприношення —  різанина древлян на могилі Ігоря 
(в цій м ’ясорубці, за свідченням літописця, загинуло до 5000древ
лян) —  було присвячене вже не богам Землі й Неба, а покійному 
князеві, що приєднався до сонму померлих великих предків-ро- 
дичів.

Вражає розмах заклань княгині Ольги. В усій цій історії вона 
виглядає як похмура й жорстока язичниця, що керує людськи
ми жертвоприношеннями на честь «поганських богів».
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На думку радянського історика І. Я. Фроянова, триразова 
розправа Ольги з древлянами стала іде й підготовчою частиною 
карального військового походу: серія людських жертвоприно
шень була покликана забезпечити київській общині прихиль
ність богів і дати їй перемогу над ворогом. Жертвоприношення 
перед початком війни —  звичний язичницький спосіб вимолю
вання в богів удачі.

Каральний похід Ольги та Святослава, що відбувся після 
жертвоприношень, закінчився повним розгромом древлян та 
остаточним підкоренням їх владі київських князів. П ісля того 
як війська Ольги вщент спалили древлянський племінний центр 
Іскоростень, жага помсти княгині була нарешті втамована.

Але справедливість вимагає визнати, що Ольга все ж  таки 
дістала урок із того, що сталося. Княгиня визначила граничні 
норми данини і  встановила місця її збору —  погости. Так була 
проведена, по суті, перша в нашій країні податкова реформа. 
(Тому нашим податківцям можна запропонувати взяти у свої 
покровительки саме княгиню Ольгу.)

Етнологічне прочитання літописної розповіді про сваволю 
князя Ігоря, повстання древлян та помсту Ольги привело І. Я. Фро
янова до переконливого висновку: матеріал, що стосується подій 
945— 946 років удревлянській землі та Києві, змальовує м іж 
племінну боротьбу, а не класову. То була боротьба не всереди
ні так званої Ки ївсько ї держави і не м іж експлуататорською 
княжо-дружинною верхівкою дніпровської столиці й залежним 
населенням, а всередині племінного союзу, що його збирав Київ, 
і м іж племенами, які вступили в боротьбу одне з одним у про- 

. цесі формування цього союзу.

Для зовнішньої політики Русі від самого початку була характер
на агресивність, що є притаманною всім молодим імперським
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утворенням. Арабський автор Ібн-Русте описує русів як жорсто
кий і войовничий народ морських кочівників: «Руси мужні та 
хоробрі. Коли вони нападають на інший народ, то не відстають, 
поки його увесь не винищать. Ж інками переможених користу
ються самі, а чоловіків перетворюють на рабів. На зріст вони 
високі, гарні собою та сміливі в нападі. Але сміливості цієї на 
коні не виявляють, а походи роблять вони на кораблях».

У  проповідях візантійського патріарха Фотія руси зображені 
такими, що вбивають геть-чисто все, що бачать: жінок, немовлят, 
навіть биків ідомашню птицю. Особливо жорстоко розправляли
ся руси із священнослужителями: їм у голови вбивали цвяхи. 
Звичайних же бранців перетворювали на мішені для стрільби 
з лука або розпинали на хресті.

Невід ’ємним атрибутом імперської влади є військова екс
пансія. Молода імперія русів самоутверджувалася у великих 
військових походах проти Візантії, Хозар ії та кочових племен 
Великого Степу.

Втім, вибір методів зміцнення міжнародного авторитету в ті 
часи був небагатий: війна, династичні шлюби, міжнародна торгів
ля. Але на першому місці стояла все ж  таки «дипломатія сили».

Регулярні грабіжницькі походи Русь здійснювала на В ізан
тію. Найбільш відомими були походи Аскольда (907), Олега 
(912), а також два походи Ігоря (941 та 944 роки). У  1043 році 
відбувся останній похід Русі на Візантію, що закінчився повним 
розгромом княжої дружини.

Другим напрямком зовнішньої політики давньоруської імпе
рії була боротьба із Степом проти кочових племен.

Доволі небезпечними ворогами для русів виявилися печені
ги. Вперше, заданими Н іконовського літописного списку, ру
сичі зустрілися з ними в 964 році. Саме в битві з печенігами 
біля Дніпровських порогів загинув уславлений своїми військо
вими перемогами київський князь Святослав Ігоревич. За пере
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казом, печенізький хан Куря наказав зробити з черепа Свято
слава чашу, на якій був зроблений такий напис: «Чужих шукаючи, 
свою погубиш».

Взагалі, якось більше говорять про агресію печенігів щодо 
слов’ян. При цьому забувають про напади слов’ян на печенізьке 
степове населення. М іж  тим, за свідченням арабських джерел (Ба - 
крі, Гардізі, Марзаві та ін.), усі сусіди печенігів, утім числі й слов’яни, 
нападали на них, забирали в рабство і продавали. Отже, не виклю
чено, що печенізькі набіги були зворотною реакцією на агресивні 
дії осілих сусідів, які промишляли работоргівлею.

Остаточний розгром печенігів у 1036 році князем Ярославом 
ознаменував собою початок нового етапу в історії державного 
будівництва в Давній Русі, спробу створення варіанта Римської 
імперії.

Численні колись печеніги розчинилися серед близьких їм 
тюркських племен. В ід них залишилися тільки назви, наприклад 
Печенізькі гори, село Печеніги (неподалік від Чугуєва Харк ів 
ської обл.), село Печеніжин (Івано-Франківська обл.).

Визначною особливістю варяго-руської аристократії Русі був 
військово-торговельний характер її влади. На відміну від західно
європейського рицарства, яке гребувало торгівлею, давньорусь
кі дружинники активно й досить успішно займалися бізнесом. 
М . Грушевський пише про це: «Руські князі та бояри —  одно
часно уряд і купці-підприємці. Київська державна політика пере
бувала у служінні торгівлі, а торгівля являла собою ту економічну 
основу, на яку спираються князі та бояри».

Підприємницька діяльність дружини (що являла собою одно
часно транснаціональну корпорацію) спеціалізувалася на екс
порті рабів, хутра, транзиті пряностей та предметів розкошу із 
Сходу на Захід, а також контрабанді зброї із Заходу на Схід.

Американські дослідники С. Франклін та Д. Шепард вказували, 
що «раби становили найпомітнішу і, можливо, єдину цінну статтю
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доходу. Такі самохідні товари були дуже зручними для подолання 
Дніпровських порогів, і вони найчастіше називались як вид товарів 
удоговорах Русі з Візантією в 911 та 944 роках. Навіть М . Грушев- 
ський визнає той факт, що Русь активно торгувала рабами, про
даючи своїх синів і дочбкусім народам. Таким чином, слов’янські 
раби були основною статтею давньоруського експорту.

Работоргівля та рабовласництво, що набули на Русі велико
го поширення, спонукали радянських істориків ще в 20— 30-і 
роки X X  століття поставити питання: а чи не була Київська Русь 
рабовласницькою державою?

Нещадне ставлення давньоруських володарів до своїх підданих 
не знало аналогів у історії. Якщо Захід торгував, головним чином, 
вихідцями з «кольорових народів», то давньоруські работоргівці 
продавали іноземцям живий товар місцевого походження. «Вар
варські Правди»середньовічнихєвропейців(Салічна, Рипуарська, 
Вестготська) взагалі забороняли продаж співвітчизників за море. 
На Р*усі ж  работоргівля була звичайнісінькою справою. Коли князь 
Святослав Ігоревич збирався перенести столицю Давньорусько
го князівства з Києва на Дунай, у Переяславець, одним із мотивів 
він називав зручність завезення сюди слов’янських рабів.

Становище рабів на Русі було набагато гіршим, ніж в інших 
європейських кр а їн у . На відміну від Заходу, де під впливом 
римського права особистість невільника визнавалася юридич
но, на Русі раби, що їх називали «обільними холопами», були 
зовсім безправними.

Основними джерелами рабства були полон і кабала, в тім 
числі й самопродаж в «обільні холопи». Великокняжі холопи 
поповнювалися за рахунок бранців. Знаменитий князь Воло
димир Мономах улаштував справжнє полювання на людей.

Згодом скорочення работоргівлі призвело до кризи давньо
руської економіки, зокрема до припинення карбування монет на 
Русі та заміні їх злитками —  срібними гривнами. Найцікавіше,
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що це відбувалося в той час, коли в Західній Європі по висхідній 
розвивалися товарно-грошові відносини (XII —  XIII століття).

Щ е одним дохідним бізнесом, яким займалися дружинники, 
був продаж хутра.

Як писав один арабський автор, «у русів немає нерухомого 
майна, сіл, орних полів, їхнє заняття —  хутрова торгівля; за 
хутра вони беруть карбовані монети, які прикріплюють до сво
їх поясів». Грошима русам слугували також соболі та сіра білка 
без хутра, хвоста, лапок і голови.

Незважаючи на спеціальну заборону імператора франків 
Карла Великого (805), руси змогли поставити на широку ногу 
контрабанду зброєю —  франкськими мечами. На відміну від 
знаменитої дамаської сталі, каролінзькі мечі були морозостій
кими, що зумовило їхню популярність серед північних народів. 
Продавали руси й зброю, так би мовити, вітчизняного вироб
ництва. При цьому їхній «військово-промисловий комплекс» 
був оточений не меншою завісою таємності, ніж зараз.

Давньоруська торговельно-військова корпорація брала та
кож активну участь у транзитній торгівлі пряностями та шовком 
м іж  Сходом і Заходом. Та важлива роль, яку відігравала Русь 
у посередницькій торгівлі м іж  Сходом і Заходом у період до 
хрестових походів, породжувала «поетичні перебільшення». 
Так, один французький поет оспівував красуню в руських шов
ках, не здогадуючись, очевидно, про давнє китайське походжен
ня цього виду тканин.

Повсякденне життя, побутдружинника-бізнесмена були таки
ми ж  напруженими й насиченими, як і в сучасної ділової людини. 
Все його життя минало в постійних походах і далеких торговельних 
експедиціях. Про мандрівний спосіб життя давньоруських дружин
ників свідчить і така доволі примітна їхня відмінність від західно
європейського рицарства, як відсутність багатих замків —  князь 
із дружиною кочували з волості у волость.
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Основними джерелами доходів давньоруського дружинника 
були данина з підвладних племен, кошти від контрабанди зброєю 
та перепродажу східних товарів на Заході. (3  тих пір, здається, 
мало що змінилося: й сьогодні правляча верхівка Росії та Укра
їни збагачується головним чином за рахунок махінацій із бю 
джетними коштами, на торгівлі зброєю та поставках сирови
ни —  нафти й газу на Захід.)

Зовнішніми відмінними ознаками успішної людини були такі. 
Вона була одягнена в парчевий каптан із золотими гудзиками, 
широкі шаровари: на кожні йшло сто ліктів матерії. Одягаючи 
такі шаровари, їх збирали в зборки біля колін ідо колін же потім 
прив’язували. В моді були також соболині шапки з парчею або 
згадувані в анонімному арабському джерелі «Худуд-ал-алам» —  
хутряні шапки із звислим хвостом соболя позаду.

Ібн-Хаукал повідомляє, що деяка частина русів голила бо
роду, інші завивали ї ї  на зразок гриви в’ючних тварин і фарбу
вали шафраном. Річ тут, звичайно, була не тільки в моді. Боро
да вважалася видимою ознакою вільної людини, ї ї  високого 
положення в ієрархії. Й  тому вона була спеціально захищена 
законодавством. Звичай голитися був притаманний тільки мо
лодшим дружинникам, тоді як старші відрощували собі бороди. 
(Схоже, велика борода та черево, що формою нагадувало рюк
зак альпініста, особливо цінувалися московськими боярами як 
ознака солідності та шляхетності.)

Посол халіфа Ібн-Фадлан, що побував у Волзькій Булгаріїта Русі 
приблизно в 921 — 922 роках, залишив нам таке описання русів: 
вони біляві й білі тілом, у нихдосконалі тіла, «подібні до пальм». 
М інусом, на погляд чистоплотного арабського мандрівника, було 
те, що «руси —  найбрудніші з творінь Аллаха». За його словами, 
«вмиваються вони в баліїдля сякання та плювання, вони не очи
щуються ані від калу, ані від урини, не омиваються від статевої 
нечистоти, не миють рук після їжі. Вони —  як блукаючі осли».
6  5-226
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Взагалі, відраза до чистоти дуже характерне явище для серед
ньовічної Європи, в якій навіть склався своєрідний культ вошей. 
Монахи називали вошей «божими перлинами» і вважали їх озна
кою святості. Отже, заради справедливості слід зазначити, що в ті 
часи такими ж  брудними й немитими були майже всі західноєвро
пейські народи —  не тільки слов’яни нехтували гігієною. Євро
пейці почали користуватися лазнями лише після хрестових по
ходів. П ізніше боротьба церкви з лазнями як джерелом розпусти 
призвела до того, що ще в XVIII столітті («галантне століття!») 
в Парижі не набиралося й десятка персональних ванн.

Нехтування елементарними правилами гігієни призводило 
до поширення шкірних захворювань, втім, неприємні відчуття, 
що виникали при цьому (наприклад, сверблячка) послаблюва
лися за допомогою іноді доволі оригінальних способів.

Так, на Русі простолюдини чухалися об одвірок. Для знаті 
ж  майстри, звані чесапедами, виготовляли спеціальні пристрої —  
чесальники (чесокрюки). Були чесальники коростяві (чесотко- 
ві), проти лобкової, постільної, головної воші, проти пупкових 
червів (!), пролежнів. Крім цього, використовувались чесокрю
ки п’яткові, підпальцеві, міжлопаткові. Зараз з ’явилися люди, 
що відроджують це давнє ремесло. Певно, на їхню продукцію 
чомусь ізнову виник попит.

Показником багатства «старих нових руських» були також 
величезні запаси меду, міцного хмільного напою, якого щ о
річно запасали до ста бочок.

Щ е один безпомилковий індикатор заможності в язичницькі 
часи —  кількість дружин і наложниць. Серед дружинників іс 
нував звичай від кожних виручених десяти тисяч дирхемів ро
бити подарунок жінці, що було досить втратно, враховуючи, що 
слід було обдарити не одну, а декількох жінок.

Давньоруська ділова людина придбавала наложниць не тільки 
для себе, але також і для перепродажу. За повідомленням Ібн-
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Фадлана, руси торгують красунями-дівчатами й без сорому прак
тикують публічний, а нерідко й груповий секс. Арабський мандрів
ник не засуджує работоргівлю —  це було нормою для того часу, 
але його як правовірного мусульманина не могла не шокувати та 
безсоромність, з якою руси демонстрували своє інтимне життя.

То були часи панування грубої фізичної сили, і не дивно, що 
всередині дружинної еліти побутували звірині звичаї. Майже 
на кожному кроці на давньоруського воїна-торгівця чатували 
численні небезпеки. Тому він повинен був уміти на належному 
рівні володіти зброєю. Він ризикував своїм життям не тільки 
підчас військових походів, але й перебуваючи в колі своїх завж
ди п’яних та агресивних товаришів. Серед «крутих» того часу 
нерідко відбувалися бійки. Недаремно в «Руській Правді» —  
давньоруському збірнику законів, були передбачені численні 
штрафи за тілесні ушкодження, завдані внаслідок сутичок між 
дружинниками.

Крім того, право русів як метод вирішення тяжб допускало 
судові поєдинки та дуелі. Цікаве описання таких судових «роз
глядів» залишив нам Ібн-Русте: «Коли хтоз них має справу проти 
іншого, то кличе його на суддо царя, перед яким і сперечаються; 
коли цар промовить вирок, виконується те, що він велить; якщо 
ж  обидві сторони вироком царя незадоволені, то за його наказом 
повинні надати остаточне рішення зброї: чий меч гостріший, той 
і бере гору. На боротьбу цю родичі (обох сторін) приходять озбро
єними і стають. Тоді суперники вступають у бій і переможець може 
вимагати від переможеного, чого забажає».

Окрім перелічених вище небезпечних моментів у жйтті дру
жинника, він міг стати жертвою умисного підлого вбивства. За 
свідченням східних авторів, віроломство серед русів —  звичне 
явище, а тому навіть за потребою вони ходили в супроводі друзів. 
Ібн-Русте пише про це так: «Н іхто з них не випорожнюється 
наодинці: троє товаришів супроводжують його неодмінно і обе
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рігають. Усі постійно носять при собі мечі, бо мало довіряють 
один одному, позаяк підступництво між ними річ звичайна: якщо 
комусь пощастить придбати хоча б маленьке майно, то вже рід
ний брат або товариш негайно починає заздрити і домагатися, 
як би вбити його та пограбувати». (Ну прямо-таки картинка із 
життя наших «братків» епохи великого переділу власності! )

Зрозуміло, що зброя була життєво необхідним елементом по
всякденного побуту дружинника. М еч і (імпортного, зазвичай 
франкського, виробництва) були для нього такими ж  престижни
ми, як нині, наприклад, деякі іномарки машин у певних колах.

Як повідомляє Ібн -Фадлан, руси були озброєні довгими плос- 
кими франкськими мечами з борознами. Історія зафіксувала 
назви клинків: Ульфберт, Ангельред, Леутритта ін. (за іменами 
європейських майстрів).

Слід зауважити, що поведінка рицарів на Заході також не була 
зразковою. Вони частенько виходили на «велику дорогу» цілцми 
зграями і грабували проїжджих купців. Але, по-перше, це була 
їхня «приватна ініціатива», а не узаконена закономірність, а по- 
друге —  королівська влада в союзі з міськими комунами та за 
активного схвалення церкви зрештою змогла приборкати рицар
ську вольницю.

Представники давньоруської еліти явно не належали до енту- 
зіастів тверезого способу життя. Як писав про них арабський 
мандрівник Ібн-Фадлан, «декотрий з них помирає з кубком 
у руці».

Таким чином, кінець життєвого шляху давньоруського дру
жинника був цілком передбачуваним. В ін або гинув у бою, або 
ставав жертвою віроломного вбивства, або спивався.

Постійна близькість смерті виробила у варяго-руських арис
тократів спокійне, майже байдуже ставлення до неї. В цьому вони 
були схожі на своїх скандинавських «колег» —  вікінгів. Ті також 
демонстрували відсутність страху перед смертю, презирство до



Україна, яка шокує

неї й навіть іронію. Останні слова вікінга (а їх завжди намагали
ся точно фіксувати в сагах) мали виключно діловий характер або 
об’єктивне повідомлення про який-небудь факт. Численні при
клади таких передсмертних слів наводяться в скандинавських 
сагах. «Вони тепер у моді —  ці широкі наконечники списів», —  
промовив Атлі, приймаючи удар, і ниць упав на поріг («Сага про 
Греттіра»), В іншій сазі розповідається проте, яку  Коля Егільс- 
сона в битві була відрубана нога біля стегна. «Він тільки сказав: 
«Я поплатився за те, що не прикрився щитом». І стояв деякий 
час на другій нозі й дивився на обрубок своєї ноги. Тоді Крльскегг 
сказав: «Нема чого дивитись. Так воно і є: ноги немає». І Коль 
упав мертвим на землю». -

А  ось зразок «чорного гумору» безстрашних вікінгів. Норве
жець Тонгрем дістав смертельну рану від свого ворога Гуннара 
через віконце. На запитання товаришів, які підбігли до нього, чи 
вдома Гуннар, відповів: «Самі дізнаєтесь. Я знаю тільки, що спис 
Гуннара вдома».

Але зате після смерті дружинникові було забезпечене бага
те й помпезне поховання з усіма можливими почестями —  важ
ливий привілей усіх можних світу цього. Згідно з арабськими 
джерелами, похорон знатного руса відбувався таким чином.

Небіжчика на десять днів клали до могили з настилом. П ро
тягом цього часу шили одяг, будували корабель, а також займа
лися любов’ю з жінками і грали на музичних інструментах, пи
таючи дівчат: «Хто з вас помре разом із ним?» Отримавши від 
однієї з них позитивну відповідь, приставляли до неї двох інших 
дівчат, щоб вони охороняли жертву. Охоронниць називали дуже 
зловісно: «дочки ангела смерті». Самого ж  ангела смерті пред
ставляла похмура, богатирської тілобудови стара баба.

Через десять днів труп одягали в шаровари, гетри, чоботи, 
куртку, парчевий каптан із золотими гудзиками; на голову одя
гали парчеву шапку, облямовану соболем. П ісля цього труп
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переносили на корабель, посередині якого вже був зроблений 
намет із дерева, вкритий кумачами.

Потім  умертвляли собаку, коней, двох корів, півня та курку. 
В наметі шестеро родичів померлого в присутності трупа за
ймалися любов’ю з дівчиною-жертвою. В кінці статевого акту 
їм потрібно було голосно промовити: «Скажи своєму панові: 
я здійснив це з любові та дружби до нього».

В останній день похорону на заході сонця дівчину приводили 
до воріт із великих каменів. Чоловіки тричі піднімали її на руках 
на ворота. Першого разу вона говорила: «Бачу свого батька та 
свою матір», другого: «Бачу померлих родичів», третього разу: 
«Бачу пана. Ведіть мене до нього».

Потім  дівчині подавали курку, вона відрізала їй голову й ки
дала вбік. П ісля цього надходила черга «ангела смерті» —  ста
ра затягувала дівчину до намету.

Родичі померлого били палками по щитах, заглушуючи перед
смертний крик жертви (він міг налякати інших дівчат, ивони пере
стали би прагнути смерті разом зі своїми панами). А  тим часом 
у наметі «ангел смерті» наносив дівчині удари ножем між ребер, 
при цьому двоє тримали жертву за руки, двоє інших —  за ноги.

П ісля жертвоприношення корабель спалювали й на честь 
померлого насипали курган.

У  розмові з Ібн-Фадпаном руси висміювали глупство арабів: 
ті, мовляв, поважну людину заривають у землю, де її  будуть 
пожирати комахи й хробаки, а от заведене в них спалювання 
дозволяє небіжчикові як оком змигнути перенестися в рай. Руси 
вважали: що вище піднімається в повітря дим від поховально
го вогнища, то вище підноситься той, кого кремують.

На Русі також існував звичай «гріти покійника». Суть його 
полягала в тому, що перед тим, як поховати небіжчика в землі, 
йому обпалювали ноги (певно, вважали, що інакше він може 
вийти з могили).



Україна, яка шокує ‘ б?

Згідно з так званим «завітом Одіна», всіх померлих слід спа
лювати на вогнищі разом із їхнім майном, а попіл скидати в море 
або закопувати в землю, насипаючи зверху курган. Тому сканди
навський і давньоруський поховальні обряди були двох різно
видів: кремація (спалення) та інгумація (поховання в землі).

Існує, щоправда, унікальне повідомлення Мубарак-шаха про 
те, що деяка частина русів ховає покійників стоячи!

Отже, із сказаного можна зробити такий загальний висновок. 
Саме на давньоруські часи припадає початок складання тої кла
ново-кримінальної держави, тіє ї страшної імперської химери, 
яка й досі тримає нас у своїх цупких пазурах. Взаємовідносини 
влади й народу вже тоді набули ворожого та антагоністичного 
характеру.

У  своїй нехитрій притчі про вовка та овець древляни дуже 
точно висловили хижацьку сутність імперської влади: то була 
дійсно влада хижаків, що нав’язувала суспільству свої вовчі 
закони («повадиться вовк носити овець, так винесе все стадо»). 
Деспотизм, паразитичний спосіб життя та корумпованість —  
такі головні риси правління імперської верхівки.

З давньоруських князів починається історія неоголошеної 
війни влади проти власного народу. Бо Рюриковичі в підвлад
ній їм країні поводили себе як гвалтівники, завойовники, оку
панти. Це й визначило на століття логіку жорстокого проти
борства народу й влади. Наші слов’янські предки не були вівцями. 
В івц і не могли б так довго й люто опиратися. Я к  тільки слаб
нув імперський центр, слов’янські племена щоразу підніма
лися на повстання проти княж о ї тиранії. Древляни тільки 
вдавали себе сумирними овечками. З  Ігорем вони вчинили 
жорстоко, але справедливо, як слід вчиняти з ненажерливим 
вовком-людоїдом.

Справжні «вівці» з ’явилися значно пізніше. Це вже потім 
у населення виробилася звичка до рабської покори, воістину
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ангельського терпіння та смиренності перед нахабною й нена
ситною владою. Згадаймо влучні рядки Ігоря Губермана:

Сильна Россия чудесами 
И не устала их плести:
Здесь вьібирают овцьі сами 
Себе волков себя пасти.

На жаль, схоже, що людиноненависницька природа влади 
не дуЯ<е змінилася з часів Рюриковичів. Але страшно й друге, 
коли мільйони бездоглядних «овець», шкодуючи за часами те
рористичної диктатури, закликають на свою голову «вовків», 
що їх покинули, як сказано в того ж  Губермана:

Ошалев от передряг,
Спотьїкаясь, как калеки,
Мьі вернули бьі варяг,
Но они сбежали в греки.



Глава 9

БИТВИ БОГІВ,
АБО ЧОМУ НЕ БУЛА ЗАВЕРШЕНА 

ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Це була не стільки видима боротьба 
людей з людьми, скільки незримий бій 
богів з богами, — богів, що посягали 
взаємно на жертви, які їм приносились 
і для досягнення егоїстичних цілей сво
їх, що не вагалися з обох сторін у ви
борі засобів.

П. Куліш

Правляча на Русі династія Рюриковичів зробила свій вибір на ко
ристь християнства візантійського обряду. У  зв’язку з цим виникає 
ціла низка запитань. Які були реальні підстави для такого релігій
ного вибору? Якими були наслідки християнізації східних слов’ян? 
Чим пояснити рецидиви язичництва в минулому та сьогодні?

Немає чіткості не тільки щодо поставлених питань, але й еле
ментарні «шкільні» відомості про хрещення Русі недуже оче
видні та однозначні, як це може видатися на перший погляд.

Наприклад, згідно з найпоширенішою точкою зору, першо- 
хрестителем Русі був князь Володимир Святославович. Вважають, 
що саме він у 988— 989 роках хрестив Русь. Однак дослідники
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вже давно звернули увагу на той факт, що в іноземних джерелах 
відсутні відомості стосовно хрещення близько 988 року. Не могли 
ж сусіди Русі не помітити християнізації величезної країни?

Крім того, з погляду церковного права Володимирове хрещення 
мало неканонічний характер. Адже провести такий обряд міг тільки 
священик у сані не нижче архієрея (єпископа, митрополита,, патрі
арха). Піп Анастаста його колеги з Корсуня, які проводили хрещен
ня за наказом Володимира, були рядовими попами. Тому Візантія 
мала повне право не визнати християнства, введеного на Русі Анас- 
тасом (звичайним попом і зрадником захисників Корсуня!).

І тільки в 1037 році, вже при сині Володимира Ярославі 
Мудрому константинопольський патріарх офіційно прислав 
до Києва свого митрополита Феопемта, який переосвятив Д е 
сятинну церкву і проголосив канонічний початок поширення 
християнства на Русі.

Таким чином, є підстави говорити й про Ярославове хрещення.
Однак найперше хрещення Русі було проведене ще 860 року 

при князеві Аскольді. Канонічність цього хрещення докумен
тально підтверджують «Послання» тодішнього патріарха Фотія 
та організація на давньоруських землях Руської митрополії. Цей 
факт відображений також у незалежних мусульманських дже
релах (Ібн-Хордадбег та ін.).

Внаслідок державного перевороту й вбивства Аскольда, що 
сталися у 882 році, християнство втратило значення державної 
релігії. Очолив цю першу язичницьку реакцію князь Олег В і
щий —  убивця Аскольда та узурпатор Київського трону. П ід 
триманий язичницькими жерцями, Олег розв’язав антихристи- 
янський терор. Згодом конфлікт князя з жерцями та спроба 
зближення з Візантією спричинили його загибель (певно, він 
був отруєний волхвами).

Заслуговує на увагу той факт, що Володимир Святий рівно
апостольний та сйн його Ярослав Мудрий також починали свої
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правління з переслідувань християн. Так, у 980 році в Києві були 
принесені в жертву два варяги-християнини —  батько й син. 
Варто було Ярославу Мудрому за допомогою новгородців і ва- 
рягів-язичників захопити Київ, як умить «погоріли церкви».

Виникнення легенди про Володимира як першохрестителя 
припадає на епоху Ярослава Мудрого. Розгорнута Ярославом 
ідеологічна кампанія за канонізацію батька в середині XI сто
ліття зробила з нього рівноапостольного князя.

Цікаво, якими міркуваннями керувався Ярослав, ініціюючи 
канонізацію ненависного батька? Він мав усі підстави ненавиді
ти його, адже той завдав йому та його матері безліч страждань. 
Коротко про обставини цієї сімейної трагедії. Мати Ярослава —  
горда полоцька княжна Рогнеда, свого часу стала воєнним тро
феєм Володимира й була згвалтована ним на очах її батьків. Не 
дивно, що стосунки між подружжям були більше ніж ворожими 
й обоє здійснювали замахи на життя один одного.

П ісля однієї з невдалих спроб Рогнеди вбити свого чоловіка 
Володимир у помсту задумав убити дружину вночі, прямо на по
дружньому ложі. Для більшого знущання він наказав їй одягтися 
у весільне плаття й чекати. Усвідомлюючи всю небезпеку стано
вища, в яке вона потрапила, Рогнеда підмовила свого малолітньо
го сина Ярослава —  майбутнього великого князя, щоб той, коли 
прийде Володимир, зустрів його. Побачивши маленького Яро
слава, озброєного мечем і сповненого рішучості захищати матір, 
жорстокосердий батько розчулився й не став убивати Рогнеду.

Так завдяки втручанню малолітнього княжича було відвер
нене вбивство у великокняжій родині. Але люта ворожнеча 
батьків, у яку він змалку був утягнений, не могла не полишити 
сліду в його душі.

Незадовго до смерті Володимира Ярослав підняв повстання 
проти батька. Володимир помер, збираючи військо в похід про
ти непокірливого сина. Смерть застала Володимира в той момент.
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коли він сидів на стільці, а це, за давньоруськими та скандинав
ськими повір’ями, було вірною ознакою майбутнього вампіра. 
Тому, як розповідає Начальний літопис під 1015 роком, винос 
тіла князя здійснювався не через двері, а через отвір у стіні, щоб 
мрець-князь не зміг повернутися. Русичі вірили, що небіжчики 
можуть повертатися, щоб помститися своїм ворогам. Так, в Іпа- 
тіївському літописі під 1092 роком записано, що в Полоцьку 
ночами «нав’є» (мерці) на конях убивають людей.

Канонізація Володимира —  приклад першої відомої в історії 
України успішної, кажучи на сьогоднішній лад, піарівської акції. 
Внаслідок цього була буквально перероблена історія. Ярослав 
приписав заслугу введення християнства своєму роду Рюрико- 
вичів —  насправді узурпаторам Київського престолу та вбив
цям справжнього першохрестителя Русі, князя Аскольда.

Розглянемо тепер історичні підгрунтя легенди про вибір Во 
лодимиром віри, а також ті альтернативи прийняттю християн
ства візантійського зразка, які існували в давньоруські часи.

З гідно з літописною розповіддю, на восьмий рік правління Воло
димира довідалися різні народи про те, що князь задумав переміни
ти віру. Першими прийшлидо Володимира болгари (волго-камські), 
що сповідували іслам, і стали умовляти його прийняти їхню релігію. 
В мусульманстві Володимирові не сподобалися звичай обрізання, 
заборона пити вино та їсти свинину. Слідом за болгарами прийшли 
посланці Рима, але вони також не змогли навернути князя у свою 
віру. Літописець розповідає, що Володимирові нібито не сподо
бався католицький піст і він відмовив послам'Папи, заявивши: 
«Предки наші не прийняли вашу віру». Насправді ж  поряд із 
греками християнський Захід чимало посприяв християнізації Русі. 
М ісіонери з Рима протоптали собі стежку на Русь ще за часів 
княгині Ольги. А  в 1634 році римо-католицька церква декретом 
Папи Урбана визнала князя Володимира Святим, вважаючи його 
хрещеним «за латинським обрядом».
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Не домоглися у Володимира успіху й іудеї. Щодо них князь 
висловився в тому дусі, що якби Бог любив вас і вашу віру, то 
не розсіяв би вас по різних землях.

Нарешті прийшов до Володимира грецький віроучитель і, 
попередньо розкритикувавши релігійні системи своїх конку
рентів, розповів князю історію Старого й Нового Заповіту аж 
до дня Страшного суду. Вислухавши грецького проповідника, 
Володимир щедро обдарував його і відпустив, як сказано в л і
тописі, з честю великою. -

А  наступного року з метою довідатися про богослужіння зга
даних релігій князь відправив посольство спершу до болгар, 
потім у Рим і, нарешті, в Константинополь. Найбільше вражен
ня на послів справив візантійський церковний обряд, щб виріз
нявся серед інших своєю пишністю й багатством.

Так на підставі своїх власних вражень і зв ітів посольства 
Володимир на нараді з боярами зробив свій вибір на користь 
християнства візантійського типу.

Якщо буквально йти за легендою про вибір вір, то вирішальну 
роль у прийнятті Володимиром християнства візантійськогозраз- 
ка відіграли три моменти. По-перше, наступальний характер 
грецької пропаганди: грек, який агітував князя, не так хвалив свою 
віру, як лаяв всі інші. По-друге, Володимира вразила картина 
Страшного суду, змальована грецьким проповідником: у жорсто
кого й розпусного князя були всі підстави боятися небесної від
плати за свої численні гріхи та злочини. По-третє, уяву варварів- 
русів вразили пишність і краса релігійного ритуалу.

Цікаво уявити, що було б, якби Русь прийняла християнство 
не з Візантії, а з Рима? А  така можливість, безумовно, існувала.

Отже, якби хрещення відбулося в латинській редакції, то мож
ливі наслідки цього могли б бути такими. Збереглися й усталили
ся б тісні культурні та економічні зв’язки із Заходом. Папство іс 
тотно обмежило б самодержавні устремління великокняжої
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влади. А  орієнтація римсько-католицької церкви на свободу особи, 
суб’єктивну моральну оцінку, незалежність церкви віддержавних 
структур сприяли б формуванню повноцінного громадянського 
суспільства. Церква була б більш активною в громадському та 
культурному житті країни. Хоча істотним, м’яко кажучи, «мінусом» 
активізації ролі церкви в справі виховання суспільства могла 
б стати діяльність інквізиції.

Латинська мова богослужінь сприяла б прилученню до найбагат- 
шої античної культурної спадщини. Більш прискореними темпами 
розвивалися б освіта й богословська думка. У  лоні політично само
стійних міських комун із цеховою системою й університетами 
зародилася б буржуазія. Згодом Україна більш активно сприй
няла б впливи з боку протестантизму і контрреформаційний рух.

Паралельно цьому спостерігалися б такі типово європейські 
явища, як стрімкий прогрес науки й технології, капіталізм та 
участь у колоніальному освоєнні незахідного світу. «І нині, —  
пише російський історик В. Полікарпов, що розглядав таку 
можливість для Росії, —  наша батьківщина була б найпро- 
цвітаючою у світі завдяки своєму культурному, економічному 
та науково-технічному потенціалу».

Іслам був відкинутий Володимиром у тім числі нібито через 
багатоженство; мусульмани, як записав літописець, займають
ся розпустою («скверну творяху»). Болгарам-мусульманам, 
зокрема, приписувалося таке: «оіуіивають оходи [статеві органи] 
і в рот уливають, і по браді мажуться...також і дружини їх діють 
ту ж  скверну, і іно пуще —  від совокуплення чоловічого і ж іно
чого вкушають».

Щоправда, згідно з розповіддю арабського мандрівника X  сто
ліття Ібн-Фаддана, особисте життя царя русів (великого князя) 
також не було позначене особливою цнотливістю. Зокрема, він
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повідомляє про те, що в руського володаря був гарем з сорока 
дівчат-наложниць, якими той користувався на очах своїх спо
движників. Ібн-Фадлан згадує таку особливість князівського по
буту, як величезне ложе, інкрустоване дорогоцінним камінням. 
З  цього ложа князь сідав на коня і, «не спускаючись із ложа, 
задовольняє дівчат у таз», к а га л і, за спостереженнями араб
ського мандрівника, «цар русів не має ніякої іншої справи, крім 
як злягатися з дівчатами, пити й віддаватися розвагам».

У  князя Володимира Великого на момент прийняття христи
янства був величезний гарем. У  Начальному літописі сказано 
про вісімсот наложниць, а в Ніконовському літописі —  про ти
сячу сто! Згідно з даними останнього, в кожній княжій резиден
ції Володимир утримував численні гареми: у Вишгороді, Бєлго
роді та Родні по триста, на Берестові —  двісті наложниць. Але 
найбільш вражає те, що сексуальні апетити Володимира сягали 
далеко за межі його, скажімо відверто, немаленького гарему. Не 
задовольняючись ним, він ще встигав гвалтувати дівиць і чужих 
дружин. Горду полоцьку княжну Рогнеду Володимир згвалтував 
прямо на очах у ї ї  батьків.

Навіть ж інку свого брата, що стала черницею після смерті 
чоловіка, не пожалів Володимир: «Володимер залеже дружину 
братьню грекиню і бе непраздно, од нея ж  родися Святополк...» —  
відзначає Літопис під 980 роком і дає недвозначну оцінку діям 
князя: «Прелюбодейчич бистьубо», тобто був «великим розпус
ником».

Російські та українські історики церкви (Є. Голубинський, 
І. Огієнко8) усіляко «виправдовують» хрестителя Русі. Не за
перечуючи наведених у літописах фактів, вони, проте, намага
ються поставити під сумнів його славу нечуваного сластолюб
ця. Так, наприклад, Іван Огієнко (митрополит Іларіон) пише: 
«Володимир як князь легко м іг мати цього «живого товару», 
імовірно, й більше 1000, ці невїльниці могли бути йому й на-
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ложницями, але все це було таким повсякденним явищем для 
того часу, і навіть для наступних часів...»

Навіть якщо припустити, що в загальній кількості невільниць, 
які належали князю, його реальні співмешканки й не становили 
більшості, масштаби статевої розбещеності Володимира далеко 
не повсякденні. Порівняно з Володимиром його сучасник —  хо
зарський каган здається жалюгідним пігмеєм, оскільки він мав 
лише двадцять п’ять дружин і шістдесят наложниць. (Конкуренцію 
Володимирові може скласти хіба що відомий іспанський співак 
Хуліо Іглесіас, про якого говорять, що в нього було понаддві ти
сячі жінок, і цей рахунок продовжує залишатися відкритим.)

Як бачимо, князь напередодні прийняття християнства взір
цевою мораллю, м ’яко кажучи, не відзначався. В ін був роз
пусником і гвалтівником, а на додаток до всього ще й великим 
работоргівцем.

Для сильно питущих русичів найвагомішим аргументом про
ти навертання в іслам була заборона цією релігією вживання 
алкоголю. В  літописі розповідається, нібито Володимир р іш у
че заявив мусульманським борцям за тверезий спосіб життя: 
«Веселіє Русі питі, не можем без того биті».

Цікаво, але саме за Володимира існувала цілком реальна мож
ливість ісламізації Русі. Зарубіжний український історик О: Прі- 
цак, посилаючись на арабське джерело (аль Марвазі, приблизно 
1120 рік) говорить, що Володимир підчас новгородського князю
вання сам прийняв іслам у його тюркській версії. Володимир Ве
ликий був украй зацікавлений у розвитку тісних відносин з мусуль
манським купецтвом Волзької Булгарії, країни, що економічно 
була провінцією ісламського Хорезма, а культурно —  колонією 
централ ьнотюркського ісламу. Коли б він залишився князювати 
в Новгороді, то цілком імовірно, що увів би там тюркську версію 
ісламу й у такий спосіб північна частина східних слов’ян стюрки- 
зувалася б, як це сталося з волзько-камськими булгарами. За
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версією згаданого дослідника, коли Володимир перейшов у Київ, 
він перемінив «півмісяць» ісламу на «сонце» Константинопо
ля —  на грецьке християнство.

Та річ у тім, що в аль Марвазі чітко йдеться про час уже п іс 
ля прийняття Володимиром християнства! М арвазі пише про 
це так: «Коли вони (руси) навернулися в християнство, віра 
притупила їхні мечі, двері здобичі закрилася за ними і вони по
вернулися до нестатку й бідності, скоротилися в них засоби до 
існування. О т вони й схотіли зробитися мусульманами, щоб 
були дозволеними для них набіг і священна війна, повернутися 
до того, що було раніше. О т вони й послали послів до володаря 
Хорезма, чотирьох чоловіків із наближених їхнього царя, а в них 
незалежний цар, називається їхній Цар Буладмир...».

М ожливо, що повідомлення аль М арвазі віддзеркалює ва
гання Володимира. Не виключено, що спроби перемінити ре
лігійну орієнтацію Русі робилися й після ї ї  хрещення.

В Ауфі, іншого арабського автора, знаходимо продовження 
цієї історії: «Коли посли прийшли до хорезмшаха, він дуже зра
дів їхньому бажанню прийняти іслам, подарував їм почесні по
дарунки та відправив одного з імамів, щоб навчити їх правилам 
ісламу. П ісля цього вони зробилися мусульманами».

Переваги ісламської альтернативи християнізації Русі могли 
бути такими: зближення з арабським Сходом, що був представ
лений у той час могутнім Арабським халіфатом із розвинутою 
культурною традицією, посилило б вплив арабської та перської 
культур (цей вплив, утім, і так був сильним аж до «релігійної ре
волюції» Володимира). На той час досягнення арабсько-мусуль
манської цивілізації, що увібрала в себе елементи античної спад
щини, вражали. Середньовічний арабський світ досягнув значних 
успіхів у розвитку точних наук (математика, астрономія), філосо
фії та медицині. Імена Ібн-Сіни (Авіценни), Разеса, Ібн-Рушда 
(Авероеса) були відомі всій освіченій середньовічній Європі. (Але
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при цьому й зараз характерною рисою ісламської культури є по
рівняна нерозвиненість образотворчого мистецтва, театру, кіно, 
усіх тих видів мистецтва, що зв’язані з зображенням людини.)

Хрестові походи Заходу напевно зазнали б поразки перед 
лицем об ’єднання арабського Сходу й мусульманської Русі.

Коли б зберіг своє значення торговий шлях з « варягу греки», 
відносини Заходу із Сходом продовжували б здійснюватися за 
посередництвом Русі.

Однак навряд чи Київ зм іг би утримати за собою статус ім 
перської столиці. Розпад давньоруської імперії був невідворот
ним. Для удільних князівств-еміратів Київ міг стати тільки тим, 
чим він і був, — духовним і культурним центром, але не більше. 
Занепад Києва й перенесення центрів імперії на Північний схід 
(М осква) і південний захід (Галич), імовірно, сталися б і при 
ісламському шляху розвитку Русі.

Зустріч мусульманської Русі з монголами закінчилася б для 
неї так само плачевно, як і в реальній історії. Вона загинула б, 
як і інш і східні держави, що стояли на'шляху монголів. При 
цьому вплив монголів на політику та культуру східних слов’ян 
був би ще більш глибоким і всебічним. Східні елементи пере
важали б у всіх сферах суспільного й культурного життя східно
слов’янських народів.

Завоювання язичницькою Литвою українських і білоруських 
земель стало б можливим тільки за умови прийняття Литвою 
ісламу. А  це унеможливило б об’єднання Литви з Польщею, що 
у свою чергу прискорило б уходження України, Б ілорусії та 
Литви до складу «Московського халіфату».

В. Полікарпов припускає, що в XVI —  XVIII століттях російські 
мусульмани вступили б у політичний союз із Османською імпері
єю. Але це викликає сумнів, бо на східнослов’янських землях виник 
би свій власний, північний, різновид ісламу, імовірніше за все, 
тюркизована його версія. А тому «Російський халіфат» і Осман
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ська імперія не уникли б конфліктів на грунті релігійного та гео- 
політичного суперництва, як це було в реальній, історії протисто
яння сунітської Османської імперії та шиїтсько-шахського Ірану.

П ід релігійними прапорами посилилася б експансія «Росій
ського халіфату» на Захід. Але потім на Русі неминуче настали б 
застій і занепад, характерні для всіх суспільств східного типу. М и 
б мали майже ті самі проблеми: деспотична влада князя-халіфа, 
неповороткий і продажний держапарат, нерозвинене громадян
ське суспільство й т. ін. Але при цьому релігія відігравала б більш 
активну роль у громадсько-політичному житті.

Затримане ісламізацією Русі, але нестримне піднесення З а 
ходу змусило б правителів східнослов’янської імперії проводити 
реформи, спрямовані на європеїзацію, що викликало б гостру 
боротьбу між світською та духовною владами.

Періодичні спроби реформ зверху, що наштовхувалися б на 
шалений опір ортодоксів, супроводжувалися б регулярним від
кочуванням назад. Зам ість наших антизахідно налаштованих 
комуністів і російських імпернаціоналістів ми мали б майже 
точну їхню копію в особі ісламських фундаменталістів і при
хильників відродження Великого «Російського халіфату».

Зрештою, світські національні елементи перемогли б, як це 
сталося в реальній історії кемалістськоїТуреччини. Натепер же Русь 
була б найбільш озахідненою частиною мусульманського світу, 
країною, що дуже нагадувала б сучасну Турецьку Республіку.

Щ об уявити, як могла б виглядати побутовий бік нашої куль
тури в разі її ісламізації, досить подивитися на сучасних боснійських 
слов’ян. Голоси муедзинів п’ять разів на добу скликали б нас на 
намаз. Особливо побожні робили б хадждо М екки. У  школах 
і вузах вивчали б арабську мову та Коран. Позитивним наслідком 
ісламізації східних слов’ян могло стати зменшення злодійства й ал - 
коголізму через суворість законів шаріату. «Сухий закон» безумов
но пішов би на користь слов’янам, які традиційно багато п’ють.
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Але замість алкоголізму ми мали б, скоріше за все, більш раннє 
поширення наркоманії. Ну і звісно, що заборона на свинину по
збавила б українців свинячого сала.

Статус жінки був би ще нижчий, ніж нині. Ж інки носили б 
паранджу або чадру, вели б замкнений спосіб життя домашніх 
самітниць. Але при цьому вони не працювали б на важких ро
ботах у шахтах, сталеливарних цехах, будівництві тощо. Звичай 
багатоженства поповнював би гареми заможної частини чоло
вічого населення. Демографічна проблема, що гостро стоїть 
перед нашим суспільством, була б успішно вирішена. Актуаль
ним завданням стало б не стимулювання народжуваності, яка 
стрімко падає, а ї ї  обмеження. Серед немовлят переважали б 
хлопчики, як це зараз спостерігається в ісламському світі.

Щоправда, надлишок молодих і неодружених чоловіків у кінце
вому підсумку неминуче призвів би до зростання рівня агресивнос
ті всередині суспільства, що неминуче позначилося б на внутрішній 
і зовнішній політиці. Адже висока народжуваність є сприятливим 
грунтом для поширення ідей побудови великих держав-імперій.

Щ е раз повторімося. В цілому й при ісламському шляхові 
розвитку проблеми в нас були б ті самі: деспотична держава, 
свавілля мафіозного чиновництва, безправ’я та злиденність 
основної маси населення.

Відмова Володимира від навертання в іудаїзм (від хозар) була 
мотивована тим, що євреї втратили свою землю й були розсіяні. 
Не слід забувати, що Володимир є сином Святослава Ігоровича, 
князя, що, власне, й зруйнував останню іудейську державу —  Х о 
зарський каганат. Тому навряд чи він схотів би прийняти релігію 
переможеного народу. Та коли навіть гіпотетично припустити 
таку можливість, то навернення Русі в іудаїзм означало б від
родження Хозарського каганату. У  кінцевому підсумку Русь пере
творилася б на величезний Ізраїль і втягнулася б у виснажливу 
боротьбу з арабським світом за палестинську землю.
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І все ж  таки найбільш реальну історичну альтернативу вве
денню християнства являло собою реформоване язичництво. 
В історії ми знаходимо чимало прикладів того, як язичницькі в і
рування досить успішно виступали в ролі державної релігії. Ба 
гатобожжя не заважало імперській централізації в Давньому 
Єгипті, Ассирії, Римі, імперії інків та ін. Навпаки, включення до 
офіційного загальноімперського пантеону божеств скорених на
родів певною мірою ще тісніше згуртовувало б ці народи навко
ло імперського центру.

Я к  відомо, напередодні хрещення Русі Володимир зробив 
спробу упорядкувати пантеон язичницьких богів. Згідно з « П о 
вістю временнихліт», до нього ввійшли Даждьбог, Хоре, Перун, 
Стрибог, Симаргл і М окошь.

Щоправда, сучасний київський історик Олексій Толочко має 
сумнів стосовно достовірності самого цього факту, солідаризу
ючись із переконливою, на його думку, гіпотезою Генріка Лов- 
мянського про те, що так званий «пантеон Володимира» вза
галі не існував, а з ’явився як наслідок систематизаторських 
зусиль літописця-християнина XI століття.

Головними язичницькими богами у східних слов’ян були такі:
Даждьбог —  бог Сонця та небесного вогню —  син Сварога, 

тому й носив прізвисько —  Сварожич;
Перун —  бог грому, хмар і блискавки. Цей бог-громовержець 

і змієборець був божественним покровителем князівсько-дру
жинної Русі. Його зображували у вигляді гіганта, чий високий 
тулуб вирізаний з дерева, голова зроблена із срібла, вуха —  із 
золота; у руці він тримав камінь у вигляді палаючої блискавки;

Велес (Волос) —  покровитель худоби («худобин бог»), родо
начальник піснетворчості й замогильного світу (цікаве поєднан
ня!), а також клятви, слова, договору. Вважається, що своє по
ходження Волос веде від палеолітичного божества —  ведмедя. 
Його міфічною матір’ю була «Мати сира земля», а батьком —
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Небо. На честь Волоса відбувалися магічні землеробські обряди, 
виконавці яких символізували смерть, що народжує життя. Існують 
свідчення про приношення волхвами в жертву старих («старої 
чади»)підчас неврожаїв. Вважалося, що надто довге життя старих 
людей нібито затримувало ріст хлібів, але той, хто вчасно пере
йшов до предків, немов би воскресав у вигляді зерна;

Симаргл(Сенмурв) —  незмінний супутник Перуна, крилатий 
пес чи вовк, зображений на капітелі Борисоглібського собору 
в Чернігові. Можливо, він був одним із священних вовків Одіна 
і «патроном» берсерків?

Стрибог( від давньоруського дієслова «стрити» —  знищува
ти, винищувати) —  бог-винищувач, бог вітрів і негоди. Вважа
ється, що Стрибог —  єдине лихе божество в пантеоні;

М окош ь —  єдина богиня у східнослов’янському пантеоні. 
Найімовірніше, це богиня Мокш а, якій вклонялися фіно-угор- 
ські племена Верхньої Волги (на території сучасної Росії). Це 
була богиня води, дощу (господарка небесного відерця) та по
тойбічного світу, а ще й рукоблудства (в цьому звинувачували 
її християнські місіонери). їй  приносили криваві жертви (подіб
но античній Гекаті), зокрема практикувалися ритуальні вбив
ства немовлят. Археологи розкопали присвячений М окош і храм, 
в основі якого знайшлися їхні черепи.

Дохристиянське богослужіння відправляли язичницькі слу
жителі культу, або жерці (від слов’янського дієслова «жерти»). 
Ж рець на мініатюрі Радзивилівського літопису (1071) зображе
ний безбородим, у білих шатах з широкими рукавами. Всереди
ні жрецької корпорації існували певні категорії язичницьких жер
ців, що спеціалізувалися на якомусь виді культових дій.

Так, у джерелах згадуються волхви, відуни, чаровники, баяни (ті, 
що співають закляття, звідси, до речі, й походить російське слово 
«обаятельньїй»), хмарогонителі —  предтечі сучасних метеороло
гів, потворники (потвори —  знахарі), хранильники, ковалі, коб-
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ники (від «кобь» —  угадування долі), травники, кошуни (від «ко- 
щюна» —  байка, відповідно, «кощюнослів’я» —  розповідання 
казок, міфів; звідси походить російське слово «кошунство», яке 
означало наругу над християнськими святинями, і давньослов’ян- 
ське «кощьноє» —  «пітьма кромішня», тобто пекло).

Будови язичницьких храмів були прості. Вони складалися 
з капища —  центральної площадки, де підносився «капь» —  
ідол (кумир), і требища —  місця, куди приносили і де спо 
живали жертви.

У  русів набула великого поширення практика кривавих жерт
воприношень, у тому числі й людських. Так, у 983 році за жере
бом принесли в жертву молодого варяга, про що записав митро
полит Іларіон Київський: «І осквернилася кров’ю земля Руська 
і пагорб той».

Головною причиною, з якої східнослов’янське язичництво ви
явилося непридатним на роль імперської релігії, був його родо
племінний характер. Язичництво, з його психологією роду, від
кидає обожнювання влади. Це глибоко народна віра, що, до речі, 
вказує етимологія слова «язик», яке позначає ще й народ.

Давньослов’янське язичництво виникло як наслідоктворчос- 
ті безлічі родоплемінних груп. А  родоплемінні культи —  джере
ло постійного сепаратизму. Досить показовою щодо цього є по
разка язичницької реформи Володимира.

Для перетворення родоплемінних вірувань на імперську ре
лігію  необхідні були століття, але київські князі не могли так 
довго чекати. М іжнародно-політична кон’юнктура в Європі 
владно диктувала київському князю необхідність такого політич
ного кроку, як уведення християнства. В Європі в той період 
спостерігається ціла хвиля навернень у християнство (Польща, 
Угорщина, Данія та ін.). В  цих умовах виникла цілком реальна 
загроза міжнародної ізоляції Русі, коли б вона залишалася дер
жавою бездержавної релігії.
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І в діях Володимира чітко помітний мотив йолітичного само
ствердження. Він потребував нової ідеології для узаконювання 
своїх прав на престол. Це було йому необхідно ще й тому, що 
Володимир був узурпатором Київського престолу. Річ у тім, що 
він за своїм походженням був бастардом —  незаконнонародже- 
ним сином Святослава Ігоровича та Малуш і, ключниці Ольги 
(«холопище» і «робичич» —  так презирливо називала його гор
да Рогнеда). Напевно, Володимир відчував непевність у своїх 
правах на престол у процесі боротьби за владу з братами та пле
мінними князями.

До зміни релігії Володимира підштовхнуло суперництво із жре
цтвом, яке являло собою певну загрозу для князя-узурпатора. 
Волхви й чаклуни наприкінці X  століття засідали в князівській думі, 
і їм належали в ній ті місця, що пізніше їх посаде православне духо
венство. Більше того, у творі арабського автора Ібн-Русте йдеть
ся про те, що в русів жерці-знахарі панують над князями: «Вони 
наказують їм приносити в жертву творцю те, що вони забажають 
із жінок, чоловіків, табунів коней; коли накажуть знахарі, нікому 
не уникнути виконання їхнього наказу: захоплює знахар чи люди
ну, чи домашню тварину, накидає мотузку на шию й вішає на де
рево, поки не витече дух її; вони кажуть, що це жертва богу».

Таким чином, імовірніше за все, зміни в релігії використову
валися для боротьби великокнязівської влади проти жрецької 
та родоплемінної аристократії.

Християнізація Русі мала всі ознаки революції згори.
Добродійність Володимира —  роздача їж і бідним, скасуван

ня страти і т. ін. —  була не чим іншим, як елементом популізму 
та соціальної демагогії, характерних для революціонерів. Ана
логічним чином інший узурпатор, Святополк Окаянний, піддо- 
брював київський плебс.

У  билинах Володимир зображується як справжній давньорусь
кий король Артур в оточенні своїх рицарів (богатирів) Круглого
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Столу. Саме в нього збираються билинні богатирі незнатного 
походження (Альоша Попович, Ілля Муромець, Добриня Н ік і- 
тіч), очевидно, на противагу родовитій аристократії.

Широке застосування насильства на ниві хрещення свідчить 
про невпевненість нової влади. Особливо відзначилися найближ
чі соратники Володимира —  Путята та Добриня. Про них гово
рили, що Добриня хрестив Новгород вогнем, а Путята —  мечем. 
Так, брат Малуш і —  Добриня, колишній конюх на княжому дво
рі, посвячений у сердечні справи Володимира, а згодом впливовий 
вельможа, при введенні християнства в Новгороді в 988 році, 
разом з єпископом Йоакимом керував насильницькою християні
зацією новгородців і руйнував усіх ідолів. При цьому за вісім років 
до цього він встановлював ідол Перуна.

Насильницьке навертання в християнство не було чимось 
надзвичайним у тодішній Європі, скоріше, це було нормою. Так, 
приміром, норвезькі королі-хрестителі, які подовгу гостювали 
при дворі князя Володимира та, очевидно, й спонукали його 
хрестити свою землю, для навертання язичників широко ви
користовували тортури. «Сага про короля Олава Трюггвасона» 
розповідає про одного знатного язичника на ім ’я Ейдін Розс і
чена Щока, якому поставили на живіт розпечений таз. Умира
ючи, він пояснив, що не може хреститися, бо він не людина, 
а лихий дух. Так «лихий дух» і помер, не зрозумівши переваг 
християнства. Іншому впертому язичникові, Рауду Могутньому, 
через трубку загнали в рот змію.

Отже, цілком очевидно, що політичні мотиви були визна
чальними в релігійному виборі князя Володимира. При цьому, 
звичайно, не можна виключати й особисту зацікавленість В о 
лодимира в християнізації Русі.

За літописами можна простежити особисту духовну кризу 
Володимира. До 988 року він зображується яклюдина жорсто
ка і брехлива, розпусник, п’яниця і зрадник. П ісля прийняття
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християнства в 988 році відбувається його чудесне перевтілен
ня: він стає Володимиром Красним Сонечком.

М ожливо, на Володимира якось вплинули його дружини- 
християнки. Відомо, що з п’яти офіційних дружин Володимира 
чотири були християнками (одна грекиня, одна болгарка і дві 
чешки). Вони, напевно, намагалися навернути свого чоловіка - 
язичника в християнство. Щоправда, малоймовірно, щоб їхній 
вплив міг бути вирішальним.

Нова віра своєю м’якістю та гуманністю особливо приваблюва
ла жінок. Відомо, що християнство в ще цілком варварській Євро
пі первісно було релігією жінок. Існує безліч історичних прикладів, 
які підтверджують значний місіонерський впливдружин-християнок 
на чоловіків-поган та їхню роль у поширенні християнства в Євро
пі. Так, навернення в християнство франкського короля Хлодвіга 
приписується його дружині Клотильді Бургундській, англосаксон
ського короля Етельберта —  франкській принцесі Берті. Угорські 
королі Гейза та Ваїк(Стефан) —  сучасники Володимира —  хрес
тилися завдяки своїм дружинам: сестрі польського короля та сестрі 
німецького імператора. Є  припущення, що одна з двохдружин-че- 
шок Володимира —  родичка'дочки чеського короля Болеслава І, 
Дубравки, яка вийшла заміж за польського князя Мєшка І й при
несла в його родину християнство.

Такождобре відомо, як княгиня Ольга умовляла свого п’ятна
дцятирічного сина Святослава прийняти християнство. Згодом 
саме на авторитет бабусі посилалися бояри з найближчого ото
чення Володимира, виступаючи на користь християнства.

Які ж  наслідки християнізації Русі?
Введення християнства мало, передусім, міжнародне зна

чення. Хрещення Русі стало фактором її європеїзації. Завдяки 
йому вона ввійшла до кола європейських народів. До того часу 
на Русі переважали східні —  перські й арабські, впливи. Русь, 
таким чином, зробила європейський вибір.
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У  внутрішньополітичному житті Русі християнізація сприяла 
зміцненню імперії. Імперія робила вдалі спроби використову
вати християнство у своїх корисних інтересах. Державна моно
теїстична релігія сприяла консолідації держави за допомогою 
зміцнення авторитету великого князя: ідея єдиного Бога та єди
ного володаря в державі як його намісника на землі.

При цьому візантійська спадщина відіграла виняткову роль 
у зміцненні елементів східного деспотизму в давньоруській полі
тичній культурі. Князь Ярослав Мудрий взяв за зразок для своєї 
імперії політичну структуру Візантійської імперії з характерним 
для деспотії змішанням прав суверена та прав власності.

Зосередивши у своїх руках монополію на політичну, еконо
мічну та юридичну владу, великокняжа влада на Русі поставила 
в залежність міста, бояр, дружинників і православну церкву.

У  той же час на Заході католицька церква, а слідом за нею 
барони й городяни домоглися в королівської влади станових 
прав: Магна Чарта (1215 рік, Англія), Золота булла (1222 рік, 
Угорщина). До речі, сама ідея прав людини своєю появою зо 
бов’язана саме європейським духовним і світським феодалам.

На Русі ж  усталилася більша, ніж на Заході, залежність духов
ної влади від мирських володарів. П ід  впливом християнства 
влада варягів-хижаків зовні трохи пом’якшилася, стала більш 
лицемірною, й це певною мірою примирило народ із владою.

Щ о ж до впливу церкви на громадське життя та право, то 
православна церква відрізнялася меншою громадянською ак 
тивністю порівняно з католицькою церквою.

У  той же час прийняття християнства грецького зразка дало 
імпульс розвиткові культури та освіти на Русі. Країна дістала 
доступ до культурних скарбів Візантії. Студійський статут (ста
тут, що регулює життя православних монастирів) другої по
ловини XI століття зобов’язував монастирі створювати в себе 
бібліотеки, відкривати скрипторії( майстерні з переписування
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книжок), школи, іконописні майстерні, шпиталі. Систематичне 
літописання, що велося в монастирях, заклало в русичів осно
ви історичної свідомості.

До освіти церква ставилась як до необхідного зла —  її погляд 
на освіту був доволі суперечливим. Зокрема, у Києво-Печер
ському Патерику (збірник життєписів ченців) розповідається про 
ченця Микиту, що читає книжки й володіє іноземними мовами, 
але, що характерно, його старанність до читання зображується 
як наслідок витівок диявола. Подвижники зцілили М икиту від 
одержимості дияволом, але, як видно, застосували занадто силь
ні засоби лікування, бо разом із біснуватістю зникли й усі його 
знання.

Про давньоруське духовенство слід сказати окремо. Ц ікаво, 
що в зовсім ще язичницькій Русі з ’явилися найвигадливіші типи 
східного чернечого аскетизму: схимництво, самітництво, столп- 
ництво та всі види плотських самокатувань.

Самокатування (приборкування плоті) було викликане бо
ротьбою з бісами. А  під бісами, у свою чергу, розуміли старих 
язичницьких богів, що розсердилися на молодь за зраду релігії 
предків і стали на шлях помсти зрадникам. У  такий спосіб точи
лася боротьба вчорашніх варварів-язичників зі своїми колишні
ми богами не на життя, а на смерть. І в ході цієї боротьби рицарі 
Христа демонстрували чудеса героїзму в подоланні плотських 
спокус.

Найзручнішим часом для бісівських мар уважалася ніч. Н а 
віть самому ігумену Києво-Печерського монастиря, безстраш
ному Феодосію, з ’явився одного разу, на початку його духовних 
подвигів, б іс в образі чорного собаки, що вперто стояв перед 
ним і заважав класти земні уклони, поки преподобний не зва
жився його вдарити.

Слід сказати про морально-етичний вплив християнства, який 
поширювався головним чином на еліту. Церква засуджувала
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родову помсту, рабство, брутальну лайку, багатоженство. Звичаї 
русичів стають більш «людяними». Прикладом може бути З а 
повіт Володимира Мономаха, хоча там і присутня чимала дещи
ця лицемірства, оскільки зміст Заповіту контрастує з реальною 
поведінкою князя.

Східнослов’янський рицарсько-дружинний стан не мав тра
дицій культу жінки, властивих рицарству Західної Європи, яке 
спиралося на відповідні традиції античного світу. У  давньоруській 
літературі нічого схожого на любовну лірику трубадурів і труве
рів ми не знаходимо. У  жіночому питанні русичі звикли більше 
покладатися на «мудрість Сходу». Для них характерним було 
східне розуміння становища жінки.

Безумовно негативним наслідком уведення християнства на 
Русі слід вважати боротьбу з язичництвом (народними віруван
нями), яка поклала початок культурному розколу суспільства 
на верхи й низи. Поступово відбувалося звільнення індивіда від 
влади колективістсько-племінного світогляду з його схильніс
тю до знеособлювання людини. Серед бояр і міщан розвивався 
індивідуалізм —  суто європейська риса. Християнство стало 
вважатися релігією міст, а «паганство» (відлат. «paganis» —  
села) —  селянською вірою.

Таким чином, хрещення Володимира та Ярослава не поставили 
крапки в процесі християнізації слов’янських земель. Збереження 
общинного землеробства й традиційних структур у селянському 
середовищі створювало ґрунтдля збереження в народній свідомос
ті язичницьких вірувань. «Верхи» виховувалися в європейському 
дусі, а «низів», численних селянських мас, християнська віра майже 
не торкнулася, і духовно вони залишалися в дохристиянських часах. 
Особливо це стосувалося окраїн давньоруської держави. Так, зна
вець історії російського селянства, російський письменник Гліб
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Успенський розповідав кумедну історію про те, як один російський 
мужик попросив священика наговорити йому в шапку молитов для 
зцілення хворого. Потім, міцно зав’язавши шапку, він побігдо хво
рого і довго трусив її над ним, щоб витрусити цілющу молитву.

Можна навести безл.іч прикладів, які свідчать про живучість 
язичницьких вірувань. Це й різні марновірства в повсякденному 
житті: віра у сни, прикмети, гадання. Це й походження майже 
всіх ритуалів (весільних і поховальних обрядів) та свят.

В усній народній творчості (казки, міфи, пісні) помітне місце 
посідає демонологія, тобто уявлення про лихе начало світу. В кож
ного народу є власне поняття про Добро й Зло. Поряд із сонячним 
і життєрадісним еллінським началом українській душі властива 
також ірраціональність, темна, місячна, інфернальна особливість. 
В давнину її уособлювали страшні язичницькі божества, яких за
молював народ у своїх кривавих містеріях та обрядах.

Одним з яскравих проявів так званої «нічної віри» (К. Ю нг) 
українців були народні перекази про відьом, злих духів жіночого 
роду. Вважається, що перекази про відьом принесені циганами 
з Індії. У  руських слово «відьма» майже завжди супроводжува
лося епітетом «київська». Київські відьми регулярно влашто
вували шабаші на Лисій Горі під Києвом. Були також відьмаки, 
відьмуни, відьмарі —  відьми «чоловічої» статі. Народна демо
нологія вирізняла серед демонічних істот природжених і на
вчених. Наводилися точні прикмети, за якими можна було роз
пізнати цього монстра. В природженого відьмака не може бути 
вусів, бороди, і взагалі волосся на тілі. В  нього зовсім немає 
статевих органів, але є невеличкий хвостик із чотирма воло
синками. Зображення в його зіницях перевернене догори но
гами. Вихідний отвір для душі знаходиться під колінною чашеч
кою, або під стегном, або під куприком.

Цьому двохдушиику —  людині-демону приписували надпри
родні здібності. Він, приміром, може вийняти в людини очі й по
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вернути їх на місце; подути в рота —  випадуть усі зуби; він 
керує бджолами й розганяє хмари. П ісля смерті відьмак пере
творюється на упиря. Для того щоб цього не сталося, народні 
демонологи радили відрубати йому голову, покласти в могиль
ну яму обличчям донизу й забити в рота кіл, а біля самої моги
ли тричі розсипати мак (вважалося, що відьмак буде його ра
хувати й не встигне вчасно вийти з могили).

Звична для нас дуля вважалася образливим жестом, обе
регом від нечистої сили й була незамінним народним засобом 
визначення відьми. Так, у Харківській губернії рекомендува
лося прийти під неділю до житла відьми, стати спиною до 
глухої стіни, повернути голову назад, три рази плюнути і тик: 
нути в це м ісце дулю. Вважалося, що вранці відьма сама 
обов’язково прийде до вас і запитає: «Н ащ о ти мені дулю 
давав?».

Щ е один спосіб розпізнання відьом: підчас свята, проходячи 
повз жінок, слід надягти картуза навпаки і тримати дві дулі: одну 
в кишені, а другу за пазухою. Якщ о ж інки почнуть лаятися, 
отже, вони відьми.

Автор «Словаря живого великорусского язьїка» Володимир 
Даль розповідає таку трагікомічну історію з життя малоросій
ських «відьом». Одна п’яна баба, посварившись із сусідкою, 
прийиіла до суду й заявила, що її противниця забирає всю росу. 
А  в цей час І справді не було роси. «Відьму» негайно схопили, 
судили й спалили. Проспавшись, наклепниця знову заявила
ся до суду й покаялася: мовляв, обмовила. Почувши таке з і
знання, судді тільки сказали: «О т тобі й раз!».

Карпати здавна вважалися містичним регіоном, країною, де 
панують мольфари —  злі духи, різновид чортів. М . А. Орлов 
у своїй книзі «Історія зносин людини з дияволом» називає кар
патський регіон класичною країною вампіризму. Так, як приклад 
можна також навести легенду про гору Чорногору в Карпатах,
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куди злітаються неприкаяні душі самогубців, повішеників і по
топельників. Там вони під наглядом чортів кують град й у вели
чезних хмарах розносять його по всьому світові.

А  десь зовсім поруч із Україною, в Трансільванії, стояв замок 
Влада III Цепеша —  засновника столиці Румун ії Бухареста. 
Однак набагато відоміший він завдяки роману Брема Стоке
ра —  ми знаємо його як графа Дракулу, володаря вампірів.

Для українц ів характерне в цілому іронічне ставлення 
до нечистої сили. П ізн іш е  демонологічний св іт представ
лений переважно в комедійному плані, що помітив свого 
часу і В. Даль. Відомо, наприклад, що аж до початку X X  сто 
ліття на Закарпатті велася справжнісінька торгівля з дия
волом. Угоди укладалися через особливих посередників, 
іменованих «непростими», «віщунами», «веждунами». З  їх 
ньою допомогою можна було закласти душу свою чи дити
ни або просто худобу для отримання певної вигоди., Кр ім  
того, українськ і селяни намагалися роздобути нечисту силу 
як прислугу. Згідно з народною легендою можна навіть 
«народити», буквально виносити свого маленького домаш 
нього біса.

Хованець (годованець, вихованець) —  дух, що збагачує сво
го хазяїна. Згідно з народними повір’ями, хованець або виходив 
із викидня через сім років після аборту (цікаво, яким чином?), 
або із «зноску» —  маленького яєчка чорної курки, знесеного 
наприкінці яйценосіння, яке треба було носити протягом дев’яти 
днів під пахвою лівої руки. При цьому не можна було вмивати
ся, стригти нігті, молитися, хреститися. Якщо не доносиш —  
може замучити до смерті. Чортеня, що вилупилося, слід го
дувати одними галушками й обов’язково без солі, бо сіль 
призводила до буйства духу, по-нашому —  полтергейсту: поб’є 
посуд, виб’є хазяїну очі, а йдучи, забере із собою щастя. Смер
тельну небезпеку для Хованця являв грім. Ударом навідліг його
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можна умертвити, а ударом буковою паличкою по голові —  во
скресити.

Давньоруське православ’я є результатом запеклої боротьби та 
встановлення хиткої рівноваги, певного крихкого компромісу між 
народною релігією, язичництвом і християнством. Удержав» скла
лася ситуація православно-язичницького двовір’я. Сталося ніби 
накладення язичницької моделі світу на християнську. Навіть серед 
освічених верхів непохитно трималися язичницькі вірування.

Боротьба продовжується й понині. В  сучасному житті «пере
житки» язичництва продовжують своє існування у вигляді «ніч
ної віри»: язичницькі боги не вмерли, вони переселилися в нічне 
царство, звідки подеколи мстять світові, що їх зрадив.

Сьогодні широкі народні маси, можливо несвідомо, вклоня
ються тим самим язичницьким богам, тільки під іншими іменами. 
Так, величезний успіх серед наших сучасників має старосло
в’янський Велес, цар підземного світу, рогатий бог багатства 
(аналог сирійського божества Мамони), життєвого успіху та при
мітивних тілесних радощів. Цим можна пояснити той величезний 
успіх, який має язичницька магія у X X  столітті. Народні цілителі, 
чаклуни-екстрасенси тощо на своїх виступах збирають численну 
аудиторію тих, хто жадає чудес.

Останнім часом робиться все більше спроб реконструкції дав
нього слов’янського язичництва як релігійної системи. Однак, 
беручи до уваги той факт, що автентичні пам’ятки язичницької 
літератури («Лунник», «Острологія», «Зільник», «Сносудець») 
до нас не дійшли, виникає питання про історичні підстави такої 
реконструкції.

До нових синкретичних релігійних культів України, що про
голошують себе спадкоємцями давнього язичництва, слід від
нести громади Рідної української національної віри (Рунвіри). 
Так, 1972 року в Чикаго відбувся Перший Собор об’єднання
7 5-226
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синів і дочок української Рунвіри. Основоположником нової 
монотеїстичної релігії на чолі з Дажбогом (богом Сонця і не
бесного вогню) став український емігрант Лев Силенко. Свої 
погляди він виклав у трактаті «М ага Віра». Ц ій релігії прита
манна різка антихристиянська спрямованість: її прихильники 
закликають повернутися до дохристиянських вірувань україн
ського народу й у такий спосіб позбутися духовного ярма, на
кладеного на нього християнством.

Але сучасний ренесанс язичництва не обмежується його суто 
аполітичними формами: культурологічні, релігійно-магічні вчен
ня, забобони на рівні побутової свідомості тощо. Заслуговує на 
пильну увагу феномен політичного неоязичництва у X X  столітті 
і, зокрема, вже здійснені спроби на базі неоязичницької ідеоло
гії побудувати у X X  столітті світові імперії.

Найвідомішими із цих спроб були нацизм, фашизм ї більшо
визм. Німецький нацизм шукав опори в давньогерманській язич
ницькій міфології(«Пісня про Нібелунгів» і т. ін .). Про язичниць
кі й окультні витоки гітлеризму написані цілі стоси наукових 
і науково-популярних праць, тоді як язичницька основа російсько
го комунізму менш відома. Хоча саме в 1917 році язичництво ніби 
дістало можливість узяти реванш надсвоїм споконвічним ворогом. 
У  небачених масштабах руйнувалися церкви (у 20— 30-х, 60-х 
роках храми методично висаджували в повітря за допомогою ви
бухівки чи по-блюзнірському перетворювали на стайні, клуби, 
зерносховища, громадські туалети, музеї атеїзму).

Небачена наруга над християнськими обрядами, релігійними 
почуттями віруючих, знущання й масові убивства священиків, 
здійснювані в ті часи, нагадували сатанинський шабаш.

Навіщо все це робилося? Як таке стало можливим на гли
боко православній Русі? Адже всі ці злочини скоєні хрещеним 
людом. Досить переконливо пояснюють ці ексцеси припущен
ня про язичницьку підгрунтя російського комунізму. .
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Комунізм, як відомо, є, крім усього іншого, войовничим анти- 
християнством у формі агресивного атеїзму —  безбожництва. 
Антирелігійний радянський журнал 20-х років так і називався: 
«Войовничий безбожник». Але це лише форма. За визначенням 
академіка В. Вернадського9, атеїзм являє собою релігіюз від’єм 
ним знаком, віру навпаки. Але, як відомо, сатаністи Біблію чи
тають навпаки, чорна меса є пародією християнськогб обряду. 
Звідси, між іншим, і походить та оманлива подібність окремих 
постулатів християнського вчення і комуністичної ідеології. На 
майже одностайну думку російських релігійних мислителів (Н. Бер- 
дяєв, С. Булгаков, С. Франк, Б. Вишеславцевта ін.), комуністич
на влада —  це сатанократія. Вони цілком справедливо вказували 
на те, що сама ідея побудови комунізму —  цього земного раю —  
своєю суттю є антихристиянською.

Спосіб поховання більшовицького вождя В. Леніна вказує 
на язичницький характер комуністичної ідеології. Забальзамо
вана мумія комуністичного «фараона» й дотепер лежить у М а в 
золеї. І сьогодні для мільйонів труп Леніна така ж  святиня, як 
мощі фараона для давніх єгиптян.

Російський комунізм для вирішення своїх завдань спирався на 
глибинні шари селянської психіки, на найгірші ї ї  риси, такі як під
літкова жорстокість, пекельна заздрість до багатства й освіченос
ті, войовниче неуцтво. У  цьому розумінні комуністична ідеологія 
та радянська влада були справді народними. Саме в язичницькій 
свідомості мас черпали вони свою руйнівну силу.

Таким чином, можна говорити про язичницьку реакцію широ
ких селянських мас Росії на насильницьку християнізацію, про 
реанімацію язичництва в найгірших його формах, про криваву 
помсту за згвалтування київськими князями народної психіки. 
Чи не тут приховані глибинні корені більшовицької революції?

Отже, християнізація Русі була історично закономірним яви
щем: молода давньоруська імперія мала потребу в державній
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релігії, адже імперії ніколи не трималися однією тільки силою 
зброї. Величезну роль у підтримці їхнього існування відіграють 
універсальні ідеології. Творці імперій особливо охоче викорис
товують світові релігії як знаряддя для зміцнення імперської 
державності. Світова монотеїстична релігія та централізована 
церковна організація —  вагомі чинники консолідації держав
ності на імперському грунті.

У  середні віки спільні релігійні вірування були наймогутнішим 
фактором політичної єдності. Християнство —  інтернаціональ
на віра, зручна для політичної консолідації багатоплемінної ім 
перії. І не випадково розквіт давньоруської імперії пов’язаний 
з утвердженням християнства на Русі й припадає саме на роки 
правління князів-хрестителів —  Володимира Святого та Ярос
лава Мудрого.

І хоча прийняття християнства не врятувало давньоруську 
імперію від розпаду, воно на певний час помітно зміцнило й уко
ренило імперську ідею в душах східнослов’янських народів.

На думку О. Пріцака, якби правителі Русі не прийняли жод
ної із світових релігій, вони не заснували б осіло ї культури 
з началами історичної свідомості. Русь могла б залишитися 
такою ж  загадковою і позаісторичною, як анти в джерелах 
VI —  VII століть.

Однак історична закономірність хрещення Русі анітрохи не 
виключає ні паралельного існування досить життєздатних аль
тернатив християнству, ні можливості дехристиянізації східно
слов’янських народів. Язичницька імперія комуністів є цьому 
яскравим прикладом. Та й на початку третього тисячоліття 
існування християнства навряд чи можна вважати християні
зацію європейських народів закінченою. До остаточної пере
моги християнства в Європі ще дуже й дуже далеко. Не варто 
очікувати й швидкого завершення процесу християнізації схід
нослов’янських земель.



Глава 10

РОЗПАД І ЗАГИБЕЛЬ 
ДАВНЬОРУСЬКОГО СРСР, 

АБО ТЕРЗАННЯ ПРИВИДУ ІМПЕРІЇ

Державою зветься найхолодніше з усіх 
чудовиськ. Холодно бреше воно, і от яка 
неправда виповзає з вуст його: Я, дер
жава, я — це народ.

Ф. Ніцше

Життєві долі представників правлячого на Русі варязького клану 
Рюриковичів є мовби живою ілюстрацією до відомого вислову 
Вольтера, що «історія є не що інше, як картина злочинів і нещасть». 
У  літописах зафіксовані страшні у своїй невигаданості людські тра - 
гедії, що траплялися під час лютої гризні родичів за владу. Дуже 
показовими щодо цього є долі дітей Володимира Святославовича.

Про князя Ярослава, чиє дитинство було отруєне взаємною 
ненавистю батьків, йшлося в попередній главі. До сказаного 
можна лише додати, що Ярослав Мудрий, або Хоромець (будів
ничий хоромів —  палаців і храмів, за версією М . І. Костомаро
ва10; чи кульгавийг каліка?), майже цілком повторив життєвий 
шлях батька. Своє сходження на київський великокняжий пре
стол він почав із кривавої помсти новгородцям, які перебили 
варягів-ґвалтівників. У  боротьбі з рідними братами Ярослав ви
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явив себе як язичник, використавши варварські методи захоп
лення влади. І тільки утвердившись на князівському престолі, 
він виявив себе як захисник християнства та Землі Руської, на
божний батько, поважний голова великої родини.

А  ось як склалася доля його брата Святополка, прозваного за 
свою пристрасть до людиновбивства Окаянним. Уже саме його 
народження було позначене похмурою печаткою злочину. Він був 
сином згвалтованої Володимиром Великим удови його брата, 
грекині-черниці. Після смерті батька Святополк виступає голов
ним підбурювачем до громадянської війни в державі. Одержимий 
прагненням одноосібно правити Руссю, він доручає вірним йому 
боярам убивство своїх братів —  Бориса, Гліба та Святослава.

Борис загинув при поверненні з невдалого походу на печенігів. 
Дізнавшись про смерть батька підчас зупинки на річці Альта, він 
повідомляє своїй дружині про відмову від претензій на великокня
жий престол. І розчарована дружина відразу ж  його покидає. З ним 
лишаються тільки його слуги-отроки, що носили золоті гривни на 
шиях на знак вірності князеві до смерті. Послані Святополком 
убивці нападають на Бориса та його отроків біля похідного намету. 
Князя простромили списами. З  ним гине його вірний слуга, угорець 
Георгій, що спробував закрити князя своїм тілом.

Убивці довго не могли зняти золоту гривну із шиї Георгія, тож 
відтяли йому голову. Тіло ж  Бориса загорнули в намет і при
везли Святополкові, який очікував неподалік від місця трагедії. 
Але весь сколотий Борис ще дихав. Помітивши це, Святополк 
наказав двом варягам добити Бориса. Один із них приніс брато
вбивці відрубану голову брата.

Гліб Муромський був зарізаний власним кухарем. Люди, по
слані Святополком, раптово захопили його корабель, і слуги 
Гліба навіть не встигли вчинити опір.

Святослава Древлянського убивці, послані Святополком, 
убили в Чехії по дорозі до Угорщини.
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Але Святополкові не судилося скористатися плодами своїх 
злочинних інтриг. Розбитий Ярославом у битві на річці Альта 
(1019) й охоплений манією переслідування, князь-убивця б і
жить із Києва на захід, вірогідно, в Угорщину. По дорозі його 
розбиває параліч і він помирає. Як  записав літописець, «на
паде на нь біс і расслабеша кості його».

Ще один Рюрикович, Мстислав Сміливий —  головний суперник 
Ярослава Мудрого, занедужав на полюванні і помер. Всеволод по
сватався до вдови шведського короля Зріка, Сігріди-вбивці, і був 
живцем спалений нею разом з іншими горе-нареченими. Судислав 
двадцять чотири роки провів в ув’язненні в порубі й згодом став 
ченцем. Можливо, тільки завдяки цій обставині йому пощастило 
пережити усіх своїх братів (Судислав померу 1063 році).

Приклади доль князів, які стали жертвами осатанілої боротьби 
за владу в імперії, наочно ілюструють не тільки мораль, що пану
вала всередині правлячої на Русі сімейки, але й своєрідну дію де
мографічного фактора, що зумовив кризу імперської династії.

Надзвичайна плодючість Рюриковичів помітно розхитувала 
династичну єдність правлячого роду! Жодна королівська династія 
в Європі не мала стільки нащадків, скільки їх було в клані Рю 
риковичів. Князів було стільки, що забезпечити кожного князів
ським престолом уже не було можливості. Унаслідок цього за
гострюється боротьба всередині правлячого клану.

У  язичницькі часи проблема вирішувалася шляхом ф ізич
ного усунення конкурентів. Християнська віра не дозволяла 
знищувати претендентів на престол, засуджуючи убивство, 
особливо братовбивство, як тяжкий гріх. При тодішньому по
рядку престолонаслідування, введеного Ярославом Мудрим, 
з ’являються «безробітні» князі, які, втративши надію одер
жати великокняжий престол, почали шукати місцевих пре
столів. Князі-ізгої почали створювати власні династії, що спри
яло роздробленню імперії.



Розпад імперій —  процес історично закономірний. Усі імпе
рії рано чи пізно розвалюються, бо всі вони зведені на людській 
крові та насильстві. «Демон насильства» закладений у самій 
природі імперської влади. Не була винятком із цього правила 
й імперія Рюриковичів.

(Взагалі, причини розпаду імперії Рюриковичів і С Р С Р  ба
гато в чому схожі. В  обох випадках сталася криза централізо
ваної, по суті, військово-адміністративної системи, яка про
демонструвала свою неефективність.)

В основі процесу роздробленнядавньоруської імперії лежалидва 
взаємозалежних процеси: занепад імперського центра —  Киє
ва —  та стрімкий розвиток периферії давньокиївської держави.

Контроль над величезною територією, з її непрохідними л і
сами й болотами, при тодішньому рівні розвитку засобів кому
нікації був надзвичайно ускладнений. Багато місцевостей через 
поганий стан доріг були важкодоступними для агентів влади. 
Показовим щодо цього є хизування Володимира Мономаха, 
який хвалився тим, що зміг(один-единий раз!) перетнути тери
торію власного князівства від східних до західних кордонів.

Хрестові походи Заходу зламали монополію Києва на посеред
ницьку торгівлю між Сходом і Заходом, і через це транзитна 
торгівля на шляху «з варягів у греки» занепала, а Київ утратив 
значення великого торговельного центру. На тлі поглиблення 
династичної, фінансової й економічної криз імперського центру 
посилюються відцентрові тенденції в землях.

Живильним грунтом для політичного сепаратизму земель став 
багатоплемінний склад давньоруської держави. Насильне при
єднання племінних князівств зрештою викликало зворотну ре
акцію з боку підкорених(«примучених») Києвом народів. Те, що 
радянські історики називали «класовою боротьбою на Русі», 
насправді було міжплемінними, етнічними конфліктами, які при
звели до розпаду імперії.
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Таким чином, феодальне роздроблення Русі відображувало 
спізнілу порівняно із Заходом феодальну революцію, яка водно
час була етнічною: на уламках імперії виникали молоді народи.

Феодальна роздробленість на Заході віддзеркалювала процес 
становлення молодих європейських етносів —  німецького, фран
цузького, італійського. В Європі вже в середні віки почала скла
датися концепція нації та національної держави як ідеальної форми 
політичної організації. Ще в V  столітті Августин Блаженний ви
словлював надію, що Римська імперія перетвориться на сукупність 
невеликих Держав. У  XII столітті в Європі з ’являються перші паро
стки справжньої національної самосвідомості. «Історія королів 
Британії» Гальфрида Монмутського та «Пісня про Роланда» —  
найвідоміші і найвпливовіші твори історіографії середніх віків, які 
відобразили новий розквіт національної свідомості.

На сході ж  Європи процес л іквідації імперії та імперської 
ідеології через низку причин не був доведений до кінця.

У  цілому ж  роздробленість слід оцінювати як позитивне, про
гресивне явище. Тим більше, що насправді розпад імперії Рю- 
риковичів ще не означав занепаду давньоруського світу.

Незважаючи на князівські усобиці, епоха феодальної роз
дробленості —  це час стрімкого культурно-господарського 
піднесення Давньої Русі. На це вказують, зокрема, розвиток 
кам’яного будівництва та літописання. Американські дослідни
ки С. Франклін, Д. Ш епард цілком справедливо закликають 
дослідників до відмови від «києвоцентризму», централістської 
схеми давньоруської історії, вказуючи на той очевидний факт, 
що період політичного «занепаду» Києва був одночасно пері
одом економічного й культурного розквіту Русі в цілому.

Однак імперія Рюриковичів, так само як і остання імперія, якою 
був СРСР, не пропала безвісти, а подібно дзеркалу розкололася 
на безліч осколків —  міні-імперій. Переважна більшість князівств 
була організована на зразок колишньої імперії (за винятком Нов
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городської боярської республіки). М іф  імперії продовжував своє 
химерне існування також і у свідомості князів і духовенства. Прав
ляча еліта й церква були носіями імперського типу свідомості 
й політичної культури. Церква всіма силами намагалася зберегти 
духовно-культурну єдність на рівні визнання старшинства Києва.

Головними причинами князівських усобиць саме й були постій
ні спроби князів відродити колишню велич Києва, реанімувати 
імперію, відновити централізовану деспотичну владу одного 
центру. Бояри й освічене міське населення, нехай і непослідовно, 
але чинили опір цим спробам. У  кінцевому підсумку саме проти
стояння імперського та національного начал і становило основний 
зміст історії Русі в цей період.

Драматичні перипетії ц іє ї боротьби можна простежити на 
прикладі двох найбільш впливових і великих удільних князівств 
на північному сході та південному заході —  Володимиро-Суз- 
дальського і Галицько-Волинського. Ц ікаво порівняти траєк
торії розвитку обох держав.

Обидва князівства піднеслися внаслідок занепаду Києва як 
центру імперії. Володимиро-Суздальське князівство —  колис
ка російського етносу та державності —  виникло на спокон
вічних землях фіно-угорських племен, колонізованих в’ятича
ми. Тут закріпилася гілка Мономаховичів.

Особливостями Володимиро-Суздальської Русі видатний ро
сійський історик В. О. Ключевський вважав чисельну перевагу 
«сільського класу» над іншими верствами суспільства та встанов
лення нового «економічного ладу» —  на відміну від «міської» 
Київської Русі, де чільне місце в економіці посідала зовнішня тор
гівля, основою економіки Володимиро-Суздальського князівства 
було сільське господарство.

До специфічних володимиро-суздальських реалій слід також 
віднести постійну загрозу над молодим князівством з боку сусі
дів —  Волзької Булгарії та Новгорода. Саме ця обставина й обу
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мовила наявність сильної великокняжої влади, що була заклопо
тана будівництвом укріплень та утриманням чисельної дружини.

Вирішальну роль у становленні Володимиро-Суздальської Русі 
відіграли два князі —  Юрій Долгорукий та його син Андрій Бого- 
любський. Князь Юрій Долгорукий, син Володимира Мономаха, 
відомий як засновник Москви, що спершу являла собою велике 
поселення, в центрі якого був розташований маєток боярина Кучки 
(само поселення дістало назву від імені свого власника —  Кучко- 
во). На конфіскованих Ю рієм Долгоруким родових землях Куч- 
ковичів і була заснована Москва.

Ю рій Долгорукий мріяв стати великим князем усієї Русі. Бо 
ротьба ЮріяДолгорукогоза Київ затяглася майже надвадесятки 
років. Кияни бачили в ньому чужоземця й завжди підтримували 
його супротивників. Смерть Ю рія Долгорукого, яка сталася в Ки
єві, була сигналом для бунту киян і винищення суздальців.

Не дивно, що його сина Андрія вабив Суздаль —  «како там 
спокойнее єсть». Крім усього іншого, він був гарячим патріотом 
Суздаля. У  1155 році Андрій таємно від батька втік із Вишгоро- 
да до Владимира, забравши із собою привезений із Візантії образ 
Божої Матері (тепер ця ікона називається Владимирська Бого
матір). Ікона була вкрадена Андрієм із Києва і перевезена до 
Владимира, що мало величезне символічне значення. Радянський 
історик Ю . О. Лімонов пише про це так: «Для всієї території на 
північ від Києва виникала ідея нових релігійних символів, нових 
релігійних, а отже, ідеологічних центрів: замість ікони Пирого- 
щів —  ікона Владимирської Божої Матері, замість храму святої 
Соф ії —  церква Успіння Богородиці, замість київської митропо
л ії —  митрополія володимирська».

Після смерті батька Андрій був обраний князем. Уся його по
літика полягала у звільненні від політичної та духовної влади Ки
єва та самостійності Володимиро-Суздальської землі. Андрій во
ював проти Новгорода й Києва. Як і раніше, Суздаль утручався
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в усі основні конфлікти на півдні. Для Ю рія Долгорукого було 
надзвичайно важливим захопити й підкорити Київ: він сприймав 
це як початок власного князювання на півдні Русі, все інше мало 
другорядне значення. Андрій, а отже, і ростовські бояри, що під
тримували його, розглядали Київ і південь не як самоціль. Для них 
це було передусім засобом зміцнення власної могутності, вірніше, 
могутності власного центру —  «Суждальскої землі».

У  1169 році Андрій Боголюбський організував проти Києва 
великий похід, підчас якого піддав місто варварському руйнуван
ню. У  Лаврентіївському літописі описується страшна картина по
грому, влаштованого володимиро-суздальським князем: «Весь 
Киев пограбиша, и церкви, и манастьіре, за Здни, и иконьї поима- 
ша, и книгьі, и ризьі». В 1174 році Андрій організував повторний 
похід на Київ, але цього разу його війська до Києва не дійшли.

Андрій вирізнявся не тільки побожністю (про що говорить 
його прізвисько —  Боголюбський), але й досить крутою, деспо
тичною вдачею. В ін вигнав із Суздальського князівства своїх 
молодших братів-суперників і встановив тиранічний режим.

Примітно, що обидві його жінки брали участь у змовах проти 
нього й в обох були вагомі причини його ненавидіти. Перша дру
жина, Уліта, була дочкою боярина Степана Івановича Кучки, 
страченого батьком Андрія, Ю рієм Долгоруким, і хотіла помсти-, 
тися за свого батька. Змова, однак була розкрита. Друга дружи
на Андрія була родом із Волзької Булгарії і мстилася чоловікові 
за руйнування своєї країни.

Смерть тирана й душогуба, на чиїй совісті незмивною ганьбою 
лежали розорені і спалені міста й села та тисячі безневиннихжертв, 
у тім числі й киян, була жахливою. 29 червня 1174 року близько 
двох десятків змовників зібралися в селі Боголюбові біля князів
ського палацу, в будинку боярина Петра під приводом святкуван
ня його іменин. П ізно вночі п’яні як чіп бояри на чолі з братом 
першої дружини Андрія —  Якимом Кучкою проникнули в палац,
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піднялися нагору, виламали двері й увірвалися до спальні князя. 
Андрій хотів схопити меч, який зазвичай висів на стіні, але його 
там не виявилося (про це подбала кохана дружина!). Андрій, як 
відомо, маючи «героїчні пропорції», довго боровся в темряві із 
змовниками, озброєними мечами. Коли тяжко поранений князь 
нарешті упав, бояри пішли. Але Андрій помер не відразу. Весь 
порубаний та порізаний, залишаючи за собою широкий кривавий 
слід, він виповз із спальні і спустився сходами. Але бояри почули 
його стогін, повернулися й добили його.

В  Авдрія Боголюбського не було прямих спадкоємців. Двоє його 
синів померли, а третій —  Георгій —  був чоловіком знаменитої 
грузинської цариці Тамари й жив у Грузії. Тому Володимиро-Суз- 
дальський княжий престол дістався одному з молодших братів 
Андрія —  Всеволодові, прозваному за плодючість Великим Гніз
дом. Я к і слід було очікувати, після смерті Всеволода його числен
ні нащадки розірвали князівство на безліч удільних володінь.

Галицько-Волинське князівство утворилося на землях слов’ян
ських племен дулібів і волинян, що мали древні традиції держав
ності. На відміну від етнічно різнорідних племен Володимиро- 
Суздальського князівства, тут проживало етнічно однорідне 
слов’янське населення. Український історик і політолог С. Тома- 
ш івський11 розглядає Галицько-Волинське князівство як першу 
етнічно українську державу.

Волинська земля відокремилася від Києва в середині XII сто
ліття. Відділення Галицького князівства від Києва стало наслідком 
тривалих воєн із колишнім центром. У  Галицькій землі закріпили
ся правнуки Ярослава Мудрого, князі Ростиславичі: Василько, 
Володар і Рюрик.

Особливістю Галицько-Волинського князівства була наяв
ність сильної боярської аристократії. Зрештою, запекла бороть
ба князів із боярством стала провідною тенденцією політичного
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розвитку князівства. Боротьба боярської аристократії з князів
ським деспотизмом набувала часом драматичного характеру. Іс
торія Галицько-Волинського князівства —  це історія, сповнена 
інтриг, убивств, зрад.

Звернімося бодай до таких прикладів. З  уславленим князем 
Ярославом Володимировичем О смомислом(1153— 1187) боя
ри повелися зухвало й жорстоко. За обвинуваченням у чаклунстві 
вони живцем спалили його коханку Настаську з боярського роду 
Чагровичів (імовірно з половців), примусили Ярослава присяг
нути церкві, що він житиме, виконуючи свої подружні обов’язки, 
зі своєю нелюбою йому дружиною Ольгою Юріївною.

Засновник іншої династії галицько-волинських князів —  Ро 
мановичів —  Роман Мстиславович Волинський був «самодерж
цем Русі», справжнім галицько-волинським Сталіним.

Свого часу він устиг побувати на новгородському та київсько
му престолах, і бояри небезпідставно остерігалися цього тирана, 
знаючи про його підступність і дратівливість. Він і з найближчи
ми родичами не особливо панькався. Так, Роман постригу ченці 
своїх дружину, тещу й тестя (великого київського князя Рюрика 
Ростиславовича).

Закріпившись на Волині й у Галичі, він розв’язує справжній 
терор проти місцевих бояр. Одних він розстрілює стрілами або 
живими закопує в землю, інших рубає на шматки або з живих 
знімає шкіру, виймає тельбухи. А  кого не зм іг захопити, спо
кушає подарунками, обіцянками. Він приймає тих, хто повер
нувся, з почестями, а потім, вигадавши якусь провину, знищує. 
Саме Романові належать цинічні заяви: «Не можна,їсти без
печно мед, не знищивши бджолиний рій, не пахнутиме корінь, 
якщо його не потовчеш». Цей жорстокий і підлий правитель- 
тиран обожнював солодкий і п’янкий мед влади.

Ц ікаво, що в народних масах Роман був популярним навіть 
після своєї загибелі в 1205 році (під польським містечком За-
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вихвост). Популярності в народі він набув завдяки загарбниць
ким війнам і репресіям проти боярства.

У  билині про війну Романа з литовськими королевичами опи
сано, як його дружина карає своїх ворогів:

Більшому князю очі викололи,
А меншому брату ноги виламали,
І посадили меншого на більшого 
І послали до дядечка...

Роман використовував литовських полонених на важких роботах, 
наказуючи їх замість волів запрягати в плуги, щоб орати землю.

Князь Роман Мстиславович полишив глибокий сліду народній 
пам’яті нарівні з іншими тиранами —  Володимиром Великим і М о- 
номахом. Навіть М . Грушевський зізнавався в тім, що йому імпо
нувала ця фігура «своєю сміливістю, упевненістю». Головною його 
заслугою, на думку Грушевського, було створення великої могут
ньої держави. (Цікаво, коли М . Грушевський, старий і хворий, 
потрапив у жорна подібної державної системи, чи захоплювався 
він мудрістю, впевненістю та сміливістю Іншого будівельника силь
ної держави й палкого любителя меду влади?)

П ісля смерті Романа Мстиславовича в Галицько-Волинсько
му князівстві спалахнула сорокалітня громадянська війна, про
тягом якої князі й бояри по черзі влаштовували один одному 
криваві екзекуції.

Спочатку Ігоревичі —  сини героя походу на половців Ігоря 
Святославовича і претенденти на Галицько-Волинський пре
стол —  улаштували боярам різанину, в якій полягло близько 
п’ятисот чоловік. Потім бояри спіймали й повісили tpbox князів 
Ігоревичів —  Святослава, Володимира й Романа.

Заклятий ворог Ігоревичів славнозвісний Данило Романович 
Галицький теж натерпівся від бояр. У  літописі розповідається, 
як один з них «хлюпнув йому в обличчя вино з чаші, і князь стер
пів». Було здійснено кілька замахів на життя Данила. Зокрема,
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була зроблена спроба підпалити князівський палац, іншого разу 
князя намагалися вбити на бенкеті.

Таким чином, основною пружиною політичного життя Володи- 
миро-Суздальського та Галицько-Волинського князівств було 
непримиренне протистояння княжої влади і боярської опозиції.

На перший погляд, ця боротьба нагадує феодальні чвари в серед
ньовічній Європі, коли великі феодали боролися один з одним і про
ти королівської влади. Однак існує одна принципова відмінність.

У  Європі ця боротьба мала юридичне закріплення «прав і віль- 
ностей» станів, чому сприяли традиції римського права та дійове 
посередництво католицької церкви. Інакше велося в давньору
ських князівствах. Тут, за умов правової й цілковитої підлеглості 
князівської влади церкві, виснажлива боротьба між князями й бо
ярами, які активно залучали іноземні війська (половців, угорців, 
поляків і т. ін.), закінчувалася втратою князівствами своєї полі
тичної незалежності.

Найнегативнішим наслідком княжих усобиць вважають в ій
ськове ослаблення Русі, особливо перед загрозою з боку кочо
вих народів —  половців і монголів.

Уперше половців згадує «Повість временних літ» під 1054 ро
ком. У  літописах зафіксовані імена половецьких ханів: Тугор- 
хан, Гза, Кончак(онук Шарукана), Боняк(на прізвисько Ш о 
лудивий). Протягом 1061 — 1210 років половецькі хани сорок 
ш ість разів нападали на Русь.

Найнебезпечнішим був «безбожний», «шолудивий» хан Бо- 
няк. У  народній легенді XII століття він змальований як образ 
демона смерті. Його кістяк нібито був покритий шкірою, під якою 
в хана сховані смердючі тельбухи.

Сумнозвісною є своїми набігами на Русь і кривава династія 
Шаруканідів, чиїм родовим тотемом був змій. Її столиця Ш а- 
рукань була розташована в околицях сучасного Харкова.
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Разом із тим не варто перебільшувати масштаб половецької 
загрози для Русі. Насправді ж, за підрахунками радянського іс 
торика В. Пашуто, половецькі набіги торкнулися лише п’ятна
дцятої частини її території. Більше того, дуже часто Русь сама 
нападала на половецькі кочовища.

Походи на половців зазвичай ставлять у заслугу Володимиро
ві Мономаху. Це був мудрий та освічений монарх, справжній 
філософ на княжому престолі. Він відомий як автор «Повчання 
дітям», якому притаманне гуманістичне спрямування, де, м іж 
іншим, записане таке: «Винний чи невинний —  не вбивай».

Володимир Мономах вісімдесят три рази ходив на степових 
розбійників, уклав з ними дев’ятнадцять договорів, більшість 
із яких сам же віроломно порушив, полонив безліч знатних по
ловецьких «ханенят», а двісті з них стратив або втопив. Саме 
Мономах першим почав водити половців на Русь, використо
вуючи їх як найманців у сутичках з іншими князями.

Так само чинив оспіваний у «Слові о полку Ігоревім» князь 
Ігор Святославович. Його знаменитий похід 1185 року мав на 
меті, серед усього іншого, і відвертий грабіж.

Візантійські джерела зображують половців світлокосими і бла
китноокими лицарями степів. У  давньоруській же літературі 
склався переважно негативний образ половців та їхніх диких 
язичницьких звичаїв: одруження на родичках, вживання в їжу 
гризунів і навіть трупів.

Щодо кулінарних уподобань половців, то вони не надто виріз
нялися своїми гастрономічними збоченнями серед інших степових 
народів. Численні степові народи вживали (та й досі вживають) 
м ’ясо гризунів. Наприклад, монголи дотепер ласують м’ясом тар- 
багана —  великого степового бабака. Причому його не варять 
і не смажать, а тільки тушкують до втрати червоного кольору. 
Вважають, що так краще зберігаються його поживні властивості. 
Саме тарбагани та висушені корені були головною їжею Темучи-
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на —  майбутнього Чингісхана. Монголи вірять, що така аскетич
на їжа якимось чином сприяє розвиткові військових талантів.)

Серед половців, як, утім, серед багатьох інших кочових на
родів, був поширеним культ вовка. У  давньоруських літописах 
збереглися цікаві згадки про половецьке ворожіння, що поля
гало у своєрідному спілкуванні з вовками. Так, в одному з л іто
писів під 1097 роком йдеться про те, що союзник Тугорхана, 
згаданий вище хан Боняк Шолудивий, перед боєм з угорцями 
виїхав опівночі в степ і почав вити по-вовчому «и волк ответьіся 
[відповів] йому і начаша волки вьіти мнози».

Осілі народи дуже часто порівнювали кочівників із вовками. 
Візантійський автор XII століття писав про половців: «Вовчі за
кони виховали цих людей». Китайські джерела характеризують 
кочівників як північних варварів з обличчям людини та серцем 
вовка. Хуннів називали там собачими варварами. На прапорах 
багатьох кочових орд нерідко зображувалася вовча голова. Н а 
приклад, у тюркотів, що завоювали хозар, був чорний прапор із 
золотою головою вовка. У  нартському епосі осетин богатир Сослан 
загартований у вовчому молоці, а бог Устирджі представлений 
у подобі вовка. За легендою, предком Чингісхана був вовк.

Але якщо половці були такими дикими, то чому тоді руські 
князі, продемонструвавши рідкісну для тих часів феодальних усо
биць єдність, поспішили на допомогу «степовим розбійникам»?

Йдеться про битву з татарами на Калці (найімовірніше, на те
риторії сучасної Харківської області), що відбулася в 1223 році.

П ісля того як половці зазнали відчутної поразки від татар, 
їхній хан Котян попросив свого зятя —  галицького князя М сти 
слава Удатного —  заступитися за нього, а той, у свою чергу, 
запросив інших руських князів взяти участь у поході на нахабних 
прибульців.

Провину за нищівну поразку руських князів зазвичай покла
дають на половців. Однак з Калки втікали не тільки половці,
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втекли й ініціатор походу галицький князь Мстислав Удатний, 
і волинський князь Данило. Князів, що залишилися в укріпле
ному таборі, виманив Плоскина —  ватажок бродників (кочівни
ків слов’янського походження), який виступив посередником 
у переговорах між татарами й руськими. Він, клятвено цілуючи 
хрест, обіцяв князям життя та волю. Однак щойно князі склали 
зброю, як монголи схопили їх, зв’язали, накрили дошками й за
душили, сівши на них зверху бенкетувати.

Досить багато нащадків Ярослава Мудрого поріднилися з по
ловецькими ханами. Так, Ю рій Долгорукий був одружений на 
дочці половецького хана Аепи, Олександр Невський був сином 
половчанки. За даними дослідника генеалогії руських князів М . Ба- 
умгартена, з двохсот династичних шлюбів Рюриковичів тринад
цять припадає на шлюби з половчанками. Князі неодноразово 
просили сватів допомогти їм захопити великокняжий престол. 
Половці, скориставшись з цього люб’язного запрошення, досить 
часто брали участь у князівських усобицях.

На думку палкого прихильника теорії пантюркізму Аджи М у- 
рада, «на Україні збереглася саме кипчакська (половецька) куль
тура». До речі, слово «булава», яке означає традиційний атрибут 
гетьманської влади в Україні, має половецьке походження.

Набагато серйознішими супротивниками, ніж половці, були 
для давньоруських князівств татаро-монголи.

При цьому залишається загадкою, як могло трапитися так, 
що примітивні татаро-монголи, які перебували на стадії розкла
ду родоплемінного ладу, не тільки змогли перемогти цивілізова
них русичів, але й поневолити їх на кілька століть (йдеться про 
понад двохсотлітнє татаро-монгольське іго в північно-східній 
Русі). Чому руські князівства, маючи за плечима такий багатий 
досвід війни проти дикого степу, здобувши стільки блискучих 
перемог над печенігами й половцями, були вщент розгромлені 
монгольськими вершниками?
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Зрозуміло, готова шаблонна відповідь: от якби давньоруські 
князівства об’єднали свої зусилля, створили б аналог єдиного 
нерушимого Союзу, отоді, мовляв, точно монголам так би не 
минулося. Інакше кажучи, Давня Русь зазнала нищівної поразки 
у війні з монгольською ордою через феодальну роздробленість.

Однак же Китаю та іншим могутнім державам Сходу не до
помогли ані надвисокий рівень централізації влади, ані висо
кокласна на ті часи військова техніка, ані величезні людські 
й матеріальні ресурси, якими безконтрольно розпоряджалися 
їхні деспоти-правителі. Усі вони, так само як і Русь, упали під 
ударами монгольських армій.

Якщо говорити про наслідки монголо-татарської навали, то 
це, насамперед, гігантські на ті часи людські й матеріальні втра
ти. За кілька століть боротьби з татарами загинуло 2 ,5  мільйона 
чоловік. Русь зазнала значних матеріальних збитків, які, втім, не 
слід перебільшувати. Так, узимку 1238 року у Владимирському 
князівстві було зруйновано монголами лише чотирнадцять де
рев’яних міст із трьохсот, та й ті вже навесні були відбудовані.

Русь формально не входила до складу Золотої Орди. І монго
ли не могли зруйнувати культурне й релігійне життя Русі. Це 
звинувачення на їхню адресу несправедливе вже хоча б тому, що 
вони були відомі своєю терпимістю до інших релігій. На завойо
ваних землях «Pax Mongolica» (монгольський світ) персидська 
поезія —  і лірична, й епічна — досягла своїх вершин. Це також 
стосується і китайської літератури, науки та мистецтва.

Роль монголів у занепаді давньоруської цивілізації вчені по
мітно перебільшують. І на це вказували не тільки «степолюбні» 
історики Л. Гум ільов(Росія)і О. Пріцак(Україна), які особливо 
благоволили до кочових народів. Таку ж  думку, наприклад, поді
ляє відомий російський філософ та історик церкви Г. флоров- 
ський. За його словами, «в історії руської культури татарське іго 
не було поділом епох. Не спостерігаємо ані робочої перерви, ані
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перелому творчих настроїв і прагнень». В  історії руської культу
ри та писемності, вважає Флоровський, XIII століття не було 
часом занепаду й збідніння: саме до XIII століття належить низ
ка значних ідейно-культурних починань: Патерик Печерський, 
Толкова Палея, не кажучи вже про розвиток літописання. Так, 
визначна історична пам’ятка —  Галицько-Волинський літопис 
написаний саме в ті часи. ;

Монголо-татарські хани взяли під своє заступництво право
славну церкву: їй були надані значні пільги, закріплені спец і
альними ханськими ярликами. Повалення татаро-монгольсько- 
го іга та підпорядкування церкви великокнязівській владі навіть 
призвело до погіршення її становища. Вже після Куликовської 
битви 1380 року церква була позбавлена більшої частини хан
ських привілеїв. Відповідно до грамоти московського князя 
Василя Дмитровича, митрополит зобов’язаний був вносити 
данину за князівською оброчною грамотою, нести ямську по
винність, виставляти людей для служби, обмежувалися судові 
права митрополита.

Але найголовніший наслідок монголо-татарської навали по
лягає в тім, що вона відродила до життя імперську ідею, що 
потроху конала, серед східних слов’ян. Монголо-татари при
зупинили процес європеїзації Русі, початок якому був покла
дений введенням християнства і прискорений у часи феодальної 
роздробленості.

Феодалізація (читай —  європеїзація) північно-східної Русі 
(на периферії Ки ївсько ї держави) була насильно перервана, 
принаймні відчутно загальмована. Іго підсилило східний деспо
тизм і сприяло ізоляції східнослов’янських земель від Європи.

Таким чином, спадщина монголо-татарського іга ввійшла 
в річище традицій норманських окупантів і доповнила собою 
візантійську спадщину. Ц і імперські засоби синтезувала Москва 
у своїй державності. Отже, можна стверджувати, що завдяки
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валося, повністю вже вичерпала себе.
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Якщ о говорити про історичну роль Давньої Русі, то завдяки 
солідарним зусиллям радянських істориків утвердилася думка, 
що в Київській Русі сформувалася єдина давньоруська народ
ність, від якої після татаро-монгольської навали і роздроблен
ня Русі й походять три східнослов’янських народи: український, 
великоросійський і білоруський.

...Жила-була могутня Київська Русь, в якій у щасті й благо
денстві жив єдиний давньоруський народ («руські»). Злі вороги 
(монголи, пси-рицарі, литовці, поляки) розірвали живе тіло Русі. 
Так мимоволі виникло три братерських народи, тимчасово роз
лучені недругами. Потім сталося їхнє довгоочікуване возз’єднання 
в Радянському Союзі, який являв собою своєрідний аналог Ки 
ївської Русі. А  зовсім нещодавно кляті супостати-націоналісти 
знову роз’єднали братерські народи. Але вже близько той час, 
коли силою розлучені родичі знову будуть разом!

Зрозуміла й мораль цієї байки: гей, слов’яни, вступайте в чер
говий Союз, що являє собою, відповідно до цієї ж  родинної термі
нології, якийсь кровозмісний і водночас одностатевий шлюб (бо 
ці народи є то братами, то сестрами).

Ось такий нехитрий сюжет, майже індійське кіно чи латино
американський серіал. Тут так само багато «мила», зворушливих 
сліз і солодких мрій, бракує лише дещиці —  реальної історії.

У  попередніх главах уже йшлося про те, як проходив процес 
становлення давньоруської імперії. Імперія —  це завжди при
мусове об’єднання народів, а з огляду на методи, якими Рюри- 
ковичі збивали докупи ці народи, останні явно не з власної волі 
опинилися в оцій «колисці». Внутрішня політика Рюриковичів 
мала яскраво виражений імперський характер і була спрямова
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на на утвердження панування загальноімперського центру —  
Києва —  над периферією, яка складається з численних племін
них князівств.

Серед методів державного будівництва, застосовуваних дав
ньоруськими князями стосовно підвладних племен, перше місце 
посідало насильство —  у літописі для його позначення вжива
ється термін «примучування».

«Колиска східнослов’янських народів» являла собою в ій 
ськову імперію з диявольською машиною влади. М енше за все 
Київська Русь нагадувала дитячий садочок. Це була скоріше 
«зона» —  з досить жорстким, і навіть жорстоким режимом. 
В очах Рюриковичів підвладне населення було вівцями, яких 
не тільки стригли, але й з яких іноді дерли живцем шкіру. Д рев
ляни влучно порівнювали князя Ігоря з вовком, що внадився 
овець носити. Тому, коли говорять про «колиску трьох народів», 
мимоволі виникає образ чудовиська з трьома головами в ко
лисці, яку гойдають бородаті дядьки-варяги.

З іншого боку, чомусь ніхто ніколи не чув про те, щоб середньо
вічну імперію Карла Великого називали колискою трьох братер
ських західноєвропейських народів —  французького, німецького 
та італійського. І ніхто не говорить, що в імперії Карла Великого 
була створена єдина «франкська народність». І не кажуть, що 
Римська імперія намагалася створити нову історичну спільно
ту —  єдину римську народність. (У  С Р С Р  свого часу марно на
магалися виростити єдину спільноту —  радянський народ.)

Теорія «колиски» —  не більше ніж імперський міф, створе
ний спеціально для пропагандистських потреб.

Сімейна міфологія про вічне братерство трьох слов’янських 
республік, які народилися влоні єдиноїдавньоруської народнос
ті, —  певного аналогу єдиного радянського народу, використо
вується для обгрунтування необхідності імперії під ширмою 
дружної родини єдинокровних братів.
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Насправді Київська Русь IX —  X  століть —  перша держава 
східних слов’ян, об ’єднувала до того ж  понад двадцять несло
в’ янських народів: фіно-угорських, тюркських, латисько-ли
товських. Отже, для них вона, вдаючись до усталеної терміно
логії, мачуха, чи як?

Більше того, за той відносно короткий історичний термін іс 
нування єдиної давньоруської держави глибокі розбіжності між 
східнослов’янськими племенами так і не були усунуті. В  «Повісті 
временних літ» було вказано на їхнє існування: в кожного пле
мені свій закон, свій норов, різні історичні впливи (варязький, 
хозарський, фіно-угорський).

Якщ о й існувала «давньоруська спільнота», то виключно на 
рівні імперської еліти — дружинників і духовенства; сільський 
люд, що кількісно переважав, це слабко усвідомлював. Отже, 
не слід плутати етнічну єдність із боротьбою за державну єд
ність. Прагнення до консолідації вказувало на відсутність самої 
консолідації.

З  наведеного можна зробити такі висновки. Причини занепаду 
давньокиївської державності полягають, передусім, в її  імпер
ському характері. Примітивна організація влади в поєднанні із 
слабкістю та нерозвиненістю суспільства призвели зрештою 
до загибелі давньоруської держави.

У  XI —  X IV  століттях Давня Русь не змогла виробити по
няття «політична Русь», «громадянське суспільство», «грома
дяни». Тому на Русі й не розвинувся національний патріотизм 
у масштабі, який ми спостерігаємо в народів Західної Європи 
і який сприяв у подальшому більш швидкому формуванню їхніх 
національних держав.

У  процесі занепаду Давньої Русі визначальними були саме 
внутрішні фактори. Давня Русь дісталася монголам як гнилий овоч.
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Імперський характер політико-економічної структури давньору
ських князівств, що зберігся, незважаючи на феодальну роздро
бленість, призвів до втрати їхньої політичної незалежності.

Сучасна ідеологічна боротьба за імперську спадщину Ки їв
ської Русі віддзеркалює той сумний факт, що привид імперії 
дотепер викликає запаморочення в головах сучасних політиків 
і рядових громадян, підштовхуючи їх, скоріше за все, на колек
тивний суїцид-самознищення.

Чи варто українцям боротися за імперську спадщину, адже 
імперія завжди важким тягарем лягає на плечі народів, що її 
будують? За все треба платити, а найдорожче —  за велико
державні амбіції. Сьогодні, приміром, це цинкові труни з т іла
ми солдатів, які загинули на брудній колоніальній війні, та не- 
зворотні руйнування в душах людей.

Невже кривавий досвід будівництва імперії Рюриковичів, 
Романових, комуністичної наддержави нічому не вчить? Чи не 
час загнати осиковий кіл у груди цього ненажерливого мон
стра —  імперської ідеї і зосередитися на будівництві цивілізованої 
національної держави? Нехай нарешті традиція давньоруського 
імперіалізму відійде в небуття, стане історичною легендою. А  па
тріотизм, гаряча віра наших предків —  східних слов’ян, їхня 
боротьба за волю й незалежність нехай будуть дороговказними 
ідеями на нашому шляху в прийдешнє.



Глава 11

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ в ій н и  в  г а р е м і, 
АБО ПОМСТА РОКСОЛАН

Тебе б конем татарським гнати, 
І тільки просвистить аркан —  
Покірливо підеш сама ти 
З лукавим усміхом у бран.
Та хутко скінчиться відрада: 
Засне він втомлений, в тобі ж 
Прокинеться кривава зрада 
І стисне віроломний ніж...

Є. Маланюк

Монголо-татарська навала на Русь мала своїм наслідком утра
ту контролю русичів над степовим прикордонням та узбереж
жям Чорного моря. Натиск азіатських кочових народів відсунув 
давніх українців від чорноморських берегів, на тривалий час 
призупинивши рух землеробської колонізації степових про
сторів П івнічного Причорномор’я.

Держава-хижак за назвою Кримське ханство виникла вна
слідок розпаду Золотої Орди. Протягом майже всього часу іс 
нування ханства ним незмінно правили хани з династії Гиреїв.

У  1475 році Кримське ханство потрапило у васальну залеж
ність від Османської імперії, чи Порти (від французького слова 
«Іа porte» —  «ворота»). «Портою», чи «Блискучою Портою»,
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Османську імперію називали, зважаючи на зовнішній вигляд 
палацу з великими ворітьми, в якому розташовувалося відом
ство великого візира.

На вершині своєї могутності в XVI столітті Османська імперія 
в десять разів перевершувала Францію за територією й у два 
рази —  за чисельністю населення. Грандіозні турецькі завоювання 
в Європі, Азії та Африці пояснюються, по-перше, слабкістю воро
гів Порти. Османській імперії протистояли роздроблені сусіди. 
А  по-друге, найвищий ступінь централізації управління в Осман
ській імперії дозволяв досягати концентрації людських і матеріаль
них ресурсів для вирішення військово-політичних проблем.

В економіці Османської імперії панувала командно-адміні
стративна система, як пізніше в нас при соціалізмі. Усі землі 
імперії перебували у власності держави. Ними від імені султана 
розпоряджався державний апарат. При цьому чиновники нази
вали себе «рабами султана». В  імперії була введена державна 
монополія на виробництво й продаж солі, мила, воску. В осман
ській Туреччині деспотична держава цілком поневолила суспіль
ство. В  османських містах було відсутнє самоврядування.

Суспільний лад Османської імперії являв собою парадоксальне 
поєднання демократії і деспотизму, й цим він дуже нагадував то
талітарний режим у C P C R  Демократія існувала в тому розумінні, 
що тут була відсутня спадкоємна аристократія. Бюрократична 
верхівка мала доволі відкритий характер і формувалася на основі 
особистих заслуг і здібностей (за принципом номенклатури). Ве 
лике значення також мали особисті зв’язки та наявність протекції. 
Найголовнішими факторами кар’єри в османській Туреччині були 
особиста відданість своєму покровителеві та успіхи на службі.

Людина на державній службі мала практично необмежену 
владу на довіреній їй ділянці управління і величезні привілеїдоти, 
доки справи йшли добре. Коли ж у неї траплялися якісь непере
ливки, вона мала відчувати всю міру своєї особистої відповідаль
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ності за військові поразки. За військові поразки головнокоман
дувачів і великих візирів, як правило, засуджували до страти, 
і навіть легітимність султанів ставили під сумнів.

Імперія, породжена війною і для війни, не пробачала поразок: 
єдиною розрадою для високопоставлених невдах було дотри
мання ієрархічного порядку виставляння відрубаних голів (на 
срібному чи металевому блюді, на стіні чи під стіною), єдиним 
привілеєм —  надання права помолитися перед стратою. Іноді, 
як особливу милість, султан дозволяв винному повіситися на 
шовковому шнурку, що його надсилав милосердний владика.

Своєрідність суспільно-політичного ладу Османської імперії 
полягала в рівності всіх перед загрозою швидкої й жорстокої 
страти (щодо цього Османська Туреччина нагадувала сталін
ський С Р С Р  і нацистський Рейх). За такої «демократії смерті» 
кожного могли будь-якої хвилини посадити на палю, відсікти 
голову чи підвісити за ребро.

За рахунок постійних кривавих «чисток» держапарату в ім 
перії підтримувалася висока соціальна мобільність. Навіть раби 
могли досягти найвищих посад. Деякі з них, надто євнухи, ін 
коли робили запаморочливу кар’єру.

Звичайно, поквапливість у виконанні смертних вироків часом 
призводила до помилок. Нічого не вдієш, —  напевне, думали 
турки, відрубавши голову не тому, кому слід. Адже найголовнішим 
для них були сила й могутність держави, ї ї  здатність здобувати 
блискучі військові перемоги і здійснювати грандіозні завоювання. 
І потім туркам-османам дуже лестило, що вони сповнюють жахом 
увесь довколишній світ, особливо Європу, над якою турецька за
гроза нависала постійно. Цей страх піддані імперії довгий час 
сприймали за повагу. їм  було невтямки, що цивілізована Європа 
разом із страхом відчуває відразу до жорстоких порядків.османів 
і презирство до їхньої культурної й технологічної відсталості. Про
те в XVI —  XVII століттяхдеякі філософи Європи і Росії вважали
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турецьку деспотичну державу зразком соціальної справедливості, 
рівності і народолюбства.

ч Османська система насправді мала певну схожість із соціа
лізмом, тож бо предтечі комунізму так палко симпатизували 
турецьким порядкам. Так, наприклад, відомий італійський мис
литель, автор тоталітарної утопії «М істо  Сонця» Т. Кампанел - 
ла казав, що краще турки, ніж Папа. А  російський апологет 
самодержавства Іван Пєрєсвєтов навіть заздрив туркам: «До 
нашої би віри християнської да правду турецьку!»

Маючи такого могутнього покровителя, як Туреччина, вико
ристовуючи її, висловлюючись на сучасний лад, як «дах», крим
ські татари вирішили розвивати в себе найприбутковіший на той 
час бізнес —  работоргівлю. З  цією метою вони здійснювали ре
гулярні набіги на своїх сусідів —  Річ Посполиту та Московію . 
Українські землі, що входили до складу цихдержав, стали їх голов
ним об’єктом.
, Таку X V  —  XVII столітті Україна перетворилася, по суті, на 

«східноєвропейську Африку», ставши свого роду «заповідни
ком» для татарських людоловів.

Український географ академік С. Л. Рудницький12 (1877— (?)) 
писав, що в XV I та XVII століттях в Україні панували такі самі 
політико-географічні відносини, я к у  X IX  столітті на східному 
узбережжі Африки, аж до тих пір, коли європейські держави 
поклали кінець работоргівлі (договір Сер Бертл Фріра, 1873 рік). 
Треба тільки на місце купців із Кафи, Козлова, Акермана по
ставити торгівців із Занзібару, Момбаси чи Хартума, а на місце 
татарських мурз та аскерів (воїнів) —  арабських работоргівле, 
на місце татарських чамбулов («чамбул» —  татарське форму
вання на дв і— три тисячі чоловік) —  озброєні каравани афри
канських вождів —  торговців живим товаром, і матимемо цілком 
ідентичний образ. Ц і суто «африканські» обставини, що пану
вали в Україні на сотню років раніше, ніж в Африці, дають нам
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розуміння того, яким страшним політичним і культурним гальмом 
було для українського народу татарське лихоліття.

Слід зазначити, що в середині XV I століття кримські татари 
вже перейшли до осілого способу життя. Але приблизно тоді 
ж  відбулося переселення кочових племен ногайців у межі Крим
ського ханства. Ногайці відразу ж  стали ударною бойовою силою 
кримськотатарського війська.

Вони були чудові воїни: прекрасні наїзники, влучні лучники, 
спритні фехтувальники. Але психологія татарського воїна була 
такою, що це був скоріше розбійник-мародер, аніж солдат.

Ц і професійні людолови створили налагоджений механізм 
захоплення й продажу рабів. Деякі з них навіть брали на себе 
щорічні зобов’язання щодо постачання певної кількості рабів 
за контрактами. Тобто татарські работоргівці ввели свого роду 
планування.

Диявольську систему работоргівлі досить детально досліджу
вав Агатангел Кримський, видатний український учений-сходо- 
знавець поліглот (він знав понад п’ятдесят мов), сам, до речі, за 
походженням кримський татарин. У  своїй праці «Історія Туреч
чини» він описував систему работоргівлі так. Царгородбув одним 
із головних пунктів, куди работоргівці везли з Криму продавати 
українців. Мито, що його стягували з них на кафській митниці- 
дуані (в Кафі була турецька адміністрація), було одним з най
важливіших джерел прибутку для османської скарбниці.

Певна частина невільників належала султану як обов’язкови- 
й податок з боку татар. У  XVII столітті кожен новий кримський 
хан, що вступав на престол, зобов’язувався перед султаном з і
брати з кримських і ногайських татар по двадцять тисяч бранців 
і відіслати султанові.

Як стверджував Михайло Литвин, дипломатичний агент литов
ського уряду в Криму, «усі їхні базари знамениті тільки цим товаром, 
що в них є постійно: і для власного вжитку, і для продажу, і для за
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стави, і для подарунків. Був там один іудей, збирач мита, що сидів 
біля єдиних воріт Тавриди (на Перекопському перешийку), то він, 
бачачи без перерви незліченну кількість наших бранців, що їх туди 
переганяли, запитував нас, чи залишаються ще люди в наших сто
ронах чи, може, ні, та звідки їх береться така безліч».

Чи багато було українців у Криму? За даними, наведеними ту
рецьким мандрівником Євлією Челебі (1666— 1667) в його творі 
«Книга подорожей» («Сіягат-На месі»), мусульманське населення 
Криму налічувало близько 187 тисяч чоловік, з них 87 тисяч нале
жало до військового стану («аскер тайфесі»). Українських підданих 
було 920 тисяч («есір»). З  них —  600 тисяч «козаки-робітники», 
120 тисяч —  рабині: жінки, дівчата («діфка») та 200 тисяч дітей.

Навівши ці дані, Євлія додає: «Отже, якби —  але нехай нас 
Аллах захистить від того, —  така величезна кількість невірних 
і непокірливих козаків збунтувалась, то вони перевернули б увесь 
Кримський півострів догори ногами. Це дійсно тільки завдяки 
благословенню, яке витікає з чудес Мухаммеда, вони, українці, 
зовсім не здатні до бунту».

За свідченням сучасників, коли в Кафу прибувала чергова партія 
рабів з України, аукціонер голосно кричав, що раби найновіші, про
стодушні, нехитрі, привезені з народу королівського (з Речі Поспо
литої), а не з московського. Московитське ж  плем’я було в татар 
дешевим —  воно вважалося підступним і шахрайським.

Щоправда, навряд чи повинен лестити самолюбству україн
ців той факт, що українські раби дуже цінувалися на рабських 
ринках як «нелукаві й покірні». Навряд чи може бути пред
метом національної гордості те, що, за висловом Т. П Ш евчен
ка, ми «добре ходимо в ярмі».

У  зв’язку з цим заслуговує на увагу таке сумне явище, як ман- 
куртизм (термін належить письменникові Чингізу Айтматову). 
Манкурт —  це добровільний раб, людина, яка втратила історич
ну пам’ять, а з нею й національну самосвідомість та почуття влас
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ної гідності. Не маючи сил опиратися, він прагне полюбити свого 
гнобителя й мучителя шляхом уподібнення до нього. Це цілкови
та духовна капітуляція, з якої й починається моральна деградація 
людини. На жаль, як відомо, саме вихідці з України сумно про
славилися своєю лютістю та ретельністю як охоронці в сталінських 
і нацистських концтаборах. Для українців, які були позбавлені 
державності і постійно піддавалися насильству з боку сильніших 
сусідів, загроза втрати національного обличчя завжди була най- 
гострішою проблемою. Адже далеко не завжди перетворення на 
манкуртів відбувалося примусово, досить часто воно було зумов
лене добровільним самозведенням людини на рівень примітивних 
інстинктів. У  цьому сенсі отуречення (ополячення, обрусіння) —  
процес подібного плану.

Так, в одній з українських народних пісень розповідається 
про те, як батько й брати вже наздогнали чорні «мажі» —  вози, 
у яких татари везли особливо гарних полонянок, а їхня сестра 
й дочка благає відпустити її з башенькою —  молодим турком, 
якого вона, видимо, встигла покохати.

У  пам’яті української народнопісенної творчості є і дівка-«бран- 
ка» Маруся, попівна Богуславка, що «потурчилась, обусурмани
лась» для «розкоші турецької, для ласощів нещасних».

У  ті часи потуречення українського населення набуло загрозли
вих масштабів масового явища. Ось що читаємо в «Літописі» Са- 
мійла Величка13 (помер близько 1728 року) про пригоди отамана 
Івана Сірка під 1675 роком. Коли Сірко звільнив із татарського 
полону певну частинуукраїнців, він сказав ЇМ"на кордоні: «Хто хоче, 
Йдемо з нами на Русь, а хто не хоче —  повертайтеся до Криму. Й  три 
тисячі християн та «тумів» (діти від змішаних шлюбів), почувши ці 
Сіркові слова, зволили йти в Крим». Розсерджений тим, що вони 
відмовилися повернутися разом із ним на батьківщину, Сірко на
казав своїм козакам вирубати їх геть усіх, примовляючи при цьому: 
«Спіть, братики, до Страшного суду, а Бог нас уже розсудить».
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Жорстокий вчинок Івана Сірка пояснюється його побоюванням, 
що діти «тумів» могли повернутися в Україну вже як яничари.

Особиста султанська гвардія —  піхотний корпус яничарів, фор
мувався за неординарною системою «девширме», тобто шляхом 
періодичних рекрутських наборів з молоді вщ восьми до двадцяти 
років серед християнських народів —  підданих султанату. їх  турки 
називали досить красномовно «райя» («стадо»). Рекрутів вирива
ли з родин, навертали в мусульманство й виховували в цілковитій 
ізоляції від зовнішнього світу як фанатично відданих сунітському 
ісламу й особисто султану воїнів. Яничар виховували білі євнухи та 
дервіші із суфійського ордену Бекташі. Вони проходили крізь сито 
жорстокого тренінгу. Тих, хто не витримував підготовки, обертали 
на звичайних рабів, але найздоровіші фізично, найжорстокіші, най - 
честолюбніші ставали елітою турецького війська з усіма привілея
ми, що витікали з цього факту. Поряд із гвардійською піхотою на 
тик самих принципах створювалася й кіннота.

Гвардійці перебували на повному державному утриманні, під
порядковувалися тільки султану, мали свій суд, жили в казармах 
і не одружувалися. Вони останніми йшли до бою, першими д і
лили здобич, а в разі перемоги для розваги їм віддавали на зну
щання найгарніших дівчат.

Крім яничарів у турецькій армії були ще й башибузуки —  хрис
тиянські добровольці, що воювали за частину здобичі. До речі, 
офіцерський склад турецького флоту комплектувався зазвичай із 
християн-ренегатів (до таких належав, наприклад, знаменитий 
турецький адмірал Ройс Пірі).

Завоювання османських турків здійснювалися головним чином 
руками християнських підданих.

Але, безумовно, найогидніший жереб випадав євнухам. Весь 
чоловічий персонал гаремів і переважну більшість османських 
чиновників становили євнухи. Вони були зручні тим, що не могли 
створити конкуруючу династію. Причому турки кастрували по-
8  5-226
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лонених у дитинстві, щоб гарантувати їхню цілковиту імпотен
цію —  тоді євнухи не могли диктувати свою волю знудженим 
наложницям, яким навіть огірки чи будь-який інший овоч або 
фрукт, що за формою нагадував відому частину чоловічого тіла, 
подавався тільки в нарізаному вигляді.

Кастрація здійснювалася найрадикальнішим і нещадним спо
собом. Намагалися, щоб у кастрованих гарненьких рабів без
слідно зникла всяка, навіть найменша ознака на тілі, що могла б 
нагадувати проте, що це були колись чоловіки. Ц і нещасні, коли 
їм треба було помочитися, могли це робити лише за допомогою 
срібної трубочки, яку вони були змушені постійно носити із собою 
в тюрбанах на голові.

Серед євнухів існував певний поділ праці. Яничара виховува
ли білі євнухи, за гаремом наглядали чорні євнухи. Головний га
ремний наглядач (ага) був великим землевласником, він конт
ролював до третини аграрного фонду імперії.

Особливо трагічними були долі українських жінок-полонянок. 
Про те, що татарський полон став звичайним явищем у житті укра - 
їнської жінки, свідчать численні народні пісні: «Маруся Богуслав- 
ка», «Полон волинянки», «Дві сестри-полонянки в турків», «Три 
попівни в полоні», «Три полонянки-подолянки» та багато інших.

Вродливі дівчата були особливою статтею прибутків работор- 
гівців. Красуні йшли на вагу золота. За них могли заплатити до 
600 піастрів, величезну на ті часи суму. Тому їх спеціально готу
вали до аукціону, намагаючись надати їм найкращого товарного 
вигляду. Посол Великого князівства Литовського Михайло Л ит
вин писав: «Ж інок, призначених задовольняти чоловічу похіть, 
продавці тримають інакше. Спершу добре їх відгодовують, вдя
гають у шовк-єдваб, білять, рум’янять, щоб продати дорожче... 
Усі вони (мусульмани) жадібно прагнуть узяти невільниць».

Щ е одне характерне явище помітив французький ботанік, 
мандрівник Ж озеф  Піттон де Турнефор. Іудеї, що торгують не
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вільницями, іноді не виводять на базар найвродливіших, так 
само як на базар не виводять і найкращих коней. Слід самому 
піти до іудея, щоб наглядіти собі справжню красуню.

Українськихдівчат особливо цінували на невільничих ринках 
за їхню вроду й покірність. Так, наприклад, зберігся лист мате- 
рі-румунки, в якому вона радить синові купити українку, бо 
вона, мовляв, в усіх відношеннях приємна дівчина.

В архівах виявлено величезну кількість документів-листів: тор
гових договорів, розписок, процесів, з яких стало відомим, що 
українських бранців (рабів), а найбільше бранок (рабинь) роз
возили з кафського торгу по всьому узбережжю Середземного 
моря й навіть далі як найдорожчих і найкращих невільників.

На ринок бранців виводили по десятеро, закутими за шию. «Цьо
му товару, —  зауважує Михайло Литвин, —  складають у Таврцді 
ціну із знанням справи, й купують його дорого чужоземні купці, щоб 
потім за більш високу ціну перепродати далеким народам чорного 
коліна: сарацинам, індійцям, арабам, сирійцям та ассирійцям...»

Чи треба говорити про те, що продана до гарему мусульман
ського володаря дівчина цілком і повністю залежала від волі 
свого хазяїна?

Хоча були й деякі винятки з цього правила.
Гарем (чи сераль) у країнах ісламського світу являє собою с і

мейно-клановий колектив. У  мусульманських країнах гаремом (від 
арабського harim) називають частину будинку, виділ єну для жінок 
сім ’ї. Слово harimi використовувалося для позначення ж іноку за
гальному значенні. В  Індії для позначення гарему користуються 
терміном zanana (від перського zan —  «жінка»), в Ірані —  and- 
arun(«внутрішня частина»!будинку]). У  неісламських цивілізацій 
(Ассирія, Персія, Єгипет, Китай) також були гареми.

В імперській Туреччині султан мав досконало організований 
гарем (чи сераль)(від італійського serraglio —  « огорожа») з ви- 
муштруваними службовцями під керівництвом матері султа
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на —  «валіде-султан». Тільки після 1926 року, коли Турецька 
республіка.визнала багатоженство незаконним, гареми посту
пово вийшли з ужитку.

Ж інок для султанського палацу ретельно підбирали серед по
лонянок або купували на невільницьких ринках. У  1475 році в па
лаці Топкапи було чотириста невільниць і двісті п ’ятдесят —  
у старому палаці султана. Всі дівчата проходили тривалий курс 
навчання й підготовки.

Коли вони вперше прибували до палацу, їх розмішували удвох 
кімнатах, Більшій і М енш ій палатах, і звали їх аджемі —  ново- 
бранками. П ід  суворим наглядом головної наглядачки вони ви
ростали витонченими й умілими. Вивчали основи ісламу, одно
часно здобуваючи уміння шити, вишивати, танцювати, пекти, 
грати на музичних інструментах, ставити лялькові вистави чи 
розповідати казки, залежно від талантів кожної.

Аджемі у визначений час досягали рангів джаріє, шагірд, гедиклі 
та уста. Дівчата з групи гедиклі, яких султан вибирав для свого ложа, 
удостоювалися почесного титулу хас-одалік або хасекі.

До Сулеймана І османські султани в законні дружини брали та
кож дочок іноземних правителів. Сулейман вступив у релігійний 
шлюб з українкою Роксоланою, відомою як Хуррем-Султан. Але 
в періодз 1574 по 1687 рік, коли вплив валіде-султан став доміну
ючим у палаці, султани більше не укладали законних шлюбів. Та 
й самі валіде-султан не були законними дружинами по шаріату.

У  XVII столітті Осман II та Ібрагім І як виняток одружилися 
за законом. Ібрагім І уклав шлюб з українкою, що ввійшла в іс 
торію під ім ’ям Хатідже Турхан Султан і була матір’ю султана 
Мегмеда IV. Вона звеліла звести у Стамбулі біля Галатського 
мосту Велику мечеть, нині відому як Йені Джамі.

Чотири канонічно законні дружини в ісламі мали титул кадин 
і перебували на особливому становищі. Законна дружина, що 
народила султанові сина, отримувала спеціальні привілеї. Вона
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була одягнена в соболя, її  церемоніально вшановували при дво
рі, вона йшла на цілування султанської руки, для неї окремо об
ставляли апартаменти. Перша жінка, що народила сина, мала 
права старшинства над рештою жінок і мала титул баш-кадин.

Валіде-султан належала абсолютна влада в гаремі, а місце 
головного чорного євнуха щодо неї було таким же, як головно
го білого євнуха щодо султана.

Розповідають, що, коли жінки в гаремі чули цокіт султанських 
башмаків, підбитих срібними цвяшками, вони ховалися, бо зустрі
тися із султаном віч-на-віч було образою для нього. Кожну жінка, 
яка нехтувала правилами чи ієрархією гарему, карали, адже, коли б 
новенькій пощастило завоювати серце султана, це підірвало б 
права старших дружин, а разом із тим і владу валіде-султан. Сама 
валіде-султан обережно підбирала старших дружин, яким нале
жало бути поруч із султаном. Турецькі джерела розповідають, що 
1536 року Роксолана, улюблена дружина Сулеймана, домоглася, 
щоб гарем перенесли із старого палацу, де постійно жив султан, 
у новий, і в такий спосіб здійснювала на султана й державні спра
ви вплив, що постійно зростав.

Деякі з листів, які вона писала султану, збереглися в архівах 
палацу. В  одному з них вона, наприклад, писала: «Пане мій, Ваша 
відсутність розпалила в мені вогонь, що вгасає. Пожалійте цю 
стражденну душу й покваптеся зі своїм листом, щоб я могла зна
йти в ньому хоч малу розраду. Пане мій, коли Ви будете читати мої 
слова, Вам захочеться, щоб Ви ще більше писали, щоб вислови
ти всю тугу за нами. Коли я читала Вашого листа, Ваш син Мегмед 
і Ваша дочка М ігр імаг були поруч зі мною й сльози лилися з їхніх 
очей. їхні сльози позбавили мене розуму. Ви запитуєте, чому я така 
незадоволена Ібрагімом Пашею. Коли, як буде на те Божа воля, 
ми будемо знову разом, я поясню, і Ви зрозумієте причину».

Ж иття в османському сералі було позначене казковою роз
кішшю, однак нікому не побажаєш належати до рідні османських



Лабіринти історії

правителів! Головна небезпека для його мешканців виникала при 
зміні влади. Річ у тім, що навіть султан —  утілення системи «по
головного рабства» (Г. Гегель), не був гарантовано захищений від 
насильницької смерті. Турецька імперія була хижацьким утворен
ням, тому й порядки «у верхах» тут більше нагадували звірині 
закони кримінального світу, але того, що узаконив Мехмед II З а 
войовник, не знав, напевно, й злочинний світ.

У  1478 році Мехмед II Завойовник видав указ: «Той із моїх 
синів, хто вступить на престол, має право вбити своїх братів, 
щоб був порядок на землі». Вперше в історії за чинним зако
нодавством ставкою в боротьбі за владу легально оголосили 
життя. Однак невтомний воїн явно недооцінив своїх діточок. 
У  1481 році за наказом його старшого сина Байзида II власний 
лікар отруїв Мехмеда II. П ісля того як щасливий спадкоємець 
позбувся батька, він вирізав також усіх братів і племінників.

В  умовах невідпрацьованої системи престолонаслідування 
час від часу при дворі султана спалахували запеклі династичні 
конфлікти. Оскільки практично кожен представник гарему мав 
право на владу, сераль ставав ареною боротьби фракцій, що 
суперничали, за владу та саме життя.

У  цих гаремних війнах особливо відзначилися українки. А  се
ред них безперечна пальма першості належить Насті Лісовській 
з Рогатина, більш відомій під своїм гаремним ім ’ям Роксолана 
чи Росса (померла 1558 року). Її ще називали «Хуррем-сул
тан» —  «Радісна».

Потрапивши до Константинополя як військовий трофей, вона 
стала дружиною наймогутнішого турецького султана Сулеймана 
І «Законодавця» («Кануни»)або, як його називали в Європі, «Чу
дового». Українська красуня швидко звикла до місцевих порядків, 
виявивши надзвичайні підступність, хитрість, жорстокість, ун і
кальний жіночий талант і пристосовність. Спершу вона зачарува
ла султана своєю красою, а потім почала сама вершити політику.
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Її вплив на султана був тотальним (навіть після втрати своєї кра
си вона тримала його під контролем), а жертвою ставав кожен, 
хто опинявся на шляху цієї залізної української леді. Через її  ін
триги десятки османських генералів і чиновників утратили голови, 
не кажучи вже про незліченних конкуренток.

Але особливо проявила себе Роксолана, народивши сина Се- 
ліма. Тепер усі свої сили вона кинула на те, щоб Селім став сул
таном, і через її підступну хитрість Сулейман наказав задушити 
свого дорослого й дуже здібного первородного сина Мустафу та 
двох візирів —  їх обвинуватили в організації змови.

За свідченнями, яничари плакали від горя на похороні М ус- 
тафи, але Селім  став офіційним спадкоємцем, і в 1566 році 
вступив на османський престол.

Помсту Роксолани імперія відчувала на собі ще й після ї ї  
смерті, завдяки ї ї  синові та онуку. В період правління Селіма 
(1566— 1574) починається всеохоплююча криза Османської 
імперії. До негативних для Туреччини наслідків революції цін 
і Великих географічних відкриттів додалися безладдя в тради
ційній державній структурі, помножені людськими пороками 
самого Селіма, що був хронічним алкоголіком (звідси його пр із
висько Софт —  «п’яниця»). Його син та онук Роксолани М у- 
рад II (1566— 1595) був також безвольним і схильним до ал
коголю правителем.

Історії відомі ще дві українки Роксолани. Перша —  дружина 
Османа II. Другою була мати Османа III, що померла у віці ві- 
сімдесяти років у 1766 році. Остання була настільки богомольною 
та побожною, що не вставала із софи, не вмивши рук; уночі про
читувала півтори тисячі разів 112 суру Корана. За це придворний 
історик називає її однією із святих жінок —  чистою, як Марія, 
мудрою, яксабатійська цариця, поміркованою, як Азія —  сестра 
Мойсея, благочестивою, як Раабія Абуйє (мусульманська правед
ниця). Але ця «праведниця» зуміла вижити й стати матір’ю сул
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тана тільки шляхом безжального винищування всіх інших супер
ниць та їхніх дітей.

Українки Роксолани буквально розкладали турецьку державу 
зсередини. Вони є відповідальними за виродження потомства 
османських володарів. За допомогою своїх «невдалих» дітей вони 
мстилися за своє приниження, виступаючи одночасно певним 
знаряддям відплати за свій поневолений народ. При цьому, зви
чайно, не йдеться про свідому помсту, а тим більше про підривну 
чи підпільну роботу українських дружин і наложниць османських 
правителів. Просто у ворожому світі іншої культури та цивіліза
ції в них вироблялися саме ті якості, завдяки яким вони могли 
вижити в цих ненормальних умовах: хитрість, нещирість, лукав
ство, підступництво, жорстокість, зрадництво.

Ставши по суті хижими перевертнями, роксолани жіночої та 
чоловічої статі зсередини підточували будинок імперії, отрую
ючи все навколо отрутою морального розкладання. Саме тому 
манкуртизм у його українському варіанті заслуговує на те, щоб 
його назвали «комплексом Роксолани».

Деградація імперії гвалтівників була закономірною, ставши 
справедливою карою за вчинені нею злочини.

Таким чином, турецько-татарська агресія створила для україн
ського народу цілком реальну загрозу прямого фізичного знищен
ня. Адже в полон забирали передусім молодь, тобто цвіт нації. 
Старих же й немічних, як писав сучасник Сулеймана Чудового 
німецький дипломат Зигмунд Герберштейн (-1486— 1566), «від
дають татарським юнакам, щоб ті вчилися на них військовій справі 
та добивали камінням, чи кидали їх у море, чи вбивали їх якимось 
іншим способом».

Мусульманський світ, представлений його тодішнім лідером 
Османською імперією та ї ї  васалом —  Кримським ханством, 
виконував на той час роль страшного паразита на тілі україн
ського народу, висмоктуючи з нього життєві соки.



Глава 12

ВЕСТЕРН
НА КАЗАЦЬКО-МУСУЛЬМАНСЬКИЙ ЛАД: 
З ІСТОРІЇ ОСВОЄННЯ «ДИКОГО ПІВДНЯ»

Культивуючи наші чесноти, ми куль
тивуємо також і наші пороки.

Й.-В. Гете

У  попередній главі йшлося про типово «африканські» обста
вини життя українського народу в XV I —  XVII століттях, штуч
но створені турецько-татарськими работоргівцями. На пере
конання сучасного українського історика Я. Дашкевича, саме 
необхідність захистити український народ від фізичного вини
щення стала основним фактором виникнення козацтва.

Але чи досить було тільки однієї ц ієї причини для появи ко
зацтва? Адже, як відомо, загальні втрати Африки від работор
гівлі, за деякими даними, сягають близько 100 мільйонів чоло
вік. Однак необхідність захистити африканські племена від 
фізичного знищення не призвела до виникнення чогось хоча б 
віддалено схожого на козацтво. Нам нічого не відомо про «аф
риканських козаків» чи про «Січ» на річці Л імпопо чи Замбе
зі, хоча там цілком достатньо плавнів, де могли б сховатися 
чорношкірі січовики.

На відміну від своїх африканських товаришів по нещастю, 
українці примудрилися стати мисливцями, а не жертвами, пере
творивши турецько-татарського мисливця на дичину.



Лабіринти історії

Хижацька політика османської Туреччини та Кримського хан
ства щодо українців бумерангом ударила по цих же державах: 
у відповідь на набіги «бусурман»-людоловів запорізьке козацтво 
само починає методично мучити своїми походами турецькі й та
тарські міста та селища. Військова активність запорізького коза
цтва невдовзі після своєї появи перетворила життя кримських 
татар та османських турків на справжнє пекло.

У  зв’язку з цим постає ціла низка питань. Як же народилася 
сила проти ненависної басурманської неволі? Як стало можливим, 
що саме козаки стали носіями ідеї помсти, ангелами відплати за 
все те лихо, яке заподіяли українському народові кримські татари 
й турки? Та ким, власне, вони були: славними лицарями без стра
ху й докору, безстрашними захисниками інтересів нації, церкви, 
пригноблених верств населення чи дикими хижаками-руйнівни- 
ками —  відважними, але кровожерливими та жадібними чорно
морськими піратами?

Народження українського козацтва оповите густою завісою 
легенд і міфів. Козацькі літописці XVII —  XVIII століть, а сл і
дом за ними й схильні до міфотворчості письменники-романтики 
X IX  століття створювали найфантастичніші родоводи козацтва. 
Козакофіли X IX  століття —  польські шляхтичі ФранцішекДухінь- 
ський і Тимко Падура14 —  навіть спеціально придумали якийсь 
народ-завойовник, від якого нібито і походять українські козаки.

Козацькі ж  літописці XVII століття вбачали предків козацтва 
в сарматах. При цьому вони керувалися головним чином кон’юнк
турними міркуваннями: так вони намагалися «зрівнятися» з поль
ською шляхтою, яка обгрунтовувала своє привілейоване становище 
теж посилаючись на міф про своє походження від могутніх сарматів. 
(У  зв’язку з цим цікаво, чи знали шляхтичі й козаки про те, що сар
матськими племенами управляли жінки?)

П ісля відокремлення козацької України від Речі Посполитої 
козацька старшина захотіла чимось відрізнятися від поляків. Знач
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ною мірою на противагу шляхетському сарматизму виникає теорія 
козацького хозаризму (друга половина XVII —  XVIII століть).

Ця теорія, однак, була побудована на доволі сумнівних з іс 
торичної точки зору аргументах.

По-перше, ї ї  прихильники посилалися на подібність назв: 
«хозари» —  «козари» —  «козаки». По-друге, свідченням спо
рідненості обох народів уважалася схожість таких виключно 
зовнішніх ознак, як, наприклад, зачіски хозар і козаків —  «хох- 
ли», а також їхня войовничість.

До речі, екзотична зачіска козаків дійсно має тюркське по
ходження. На думку дослідника тюркської культури Аджи М у- 
рада, цей звичай бере свій початок з Індії, від., кришнаїтів! У  ку- 
1ИМКІВ так стригли хлопчиків, що ледь не пішли в інший світ. 
Вважалося, що Бог побачить зверху локон і не дасть людині 
загубитися вдруге. За словами Аджи Мурада, українців назва
ли хохлами за особливу душу, за ї ї  прихильність Богові. В ін 
перекладає слово «хохол» як «син неба».

Взагалі, судячи з усього, в ідеологів козацького хозаризму 
було доволі нечітке уявлення про реальних історичних хозарів. 
За іронією долі, козацтво, яке саме в цей період чинило єврей
ські погроми, вустами своїх літописців та істориків гордовито 
зводило свій родовіддо... народу, що сповідував іудаїзм!

Серед усіх теорій етнічного походження українського коза
цтва найдостовірнішими на сьогоднішній день є місцева, тюрк
ська та кавказька концепції.

Про те, що козаки споконвічно мешкали в Україні, тобто були 
їїуродженцями, писали іноземні (М . Боплан, Мартін Бєльський) 
та деякі козацькі (Самійло Величко) автори XVI —  XVIII століть. 
Сама назва «козак», відповідно до перших версій теорії місцево
го походження козацтва, виводилася від слов’янських слів «коса» 
(тобто козак —  «людина, озброєна косою») і «коза» (козаки 
вдягалися в козлячі шкіри).
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Сл ід  визнати, що певні підстави для існування цих версій, 
безумовно, були.

Українські косарі здавна славилися серед народів, які оточува
ли українців. Уміння косити вважалося ознакою зрілості чоловіка. 
Причому косили не тільки траву, але й ворогів! Бойова коса —  ти
пово українська зброя. На місці битви під Берестечком археоло
гами знайдено безліч лез кіс, що вказує на широке застосування 
цього виду зброї в часи Богдана Хмельницького. Навіть жінки- 
козачки володіли косами як зброєю і могли при нагоді одним ударом 
зрізати супостата (про один такий випадок розповідає М . Косто
маров: при обороні містечка Триліси одна з козачок Спритно уби
ла косою польського полковника Штрауса).

З  України бойова коса потрапила до Польщ і, де навіть були 
створені спеціальні формування, озброєні косами (наприклад, 
краківська міліція). У  X IX  столітті «косиньєри» (таку  Польщ і 
називалися загони бойових косарів) брали активну участь у бо
йових діях підчас польських повстань проти Росії. Востаннє ця 
грізна зброя застосовувалася в 1939 році, тобто вже в період 
Друго ї світової війни, при обороні Гдині від гітлерівців.

ІД ож до  підстав виводити слово «козак» від слова «коза», то 
польські історики XVII століття Павло П ’ясецький і Віспасіан 
Коховський стверджували, що козаки нагадують кіз своїм швид
ким бігом і гучним голосом, а також вони вдягаються в козлячі 
шкури, захищаючись від шкідливих туманів. Ця версія дістала 
несподіване продовження в козацького письменника П. Симо- 
новського, який вичитав у римського географа Страбона про 
край Гірканія на Кавказі (hircus латиною —  «козел»). Згідно 
з його версією, українські козаки походять саме з цієї місцевос
ті. Таким чином, прабатьківщина козаків —  кавказька Козланія, 
а самі вони —  уроджені козланці.

Серед неслов’янських предків козацтва найчастіше називають 
кавказців і кочові народи, головним чином тюркського походжен
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ня. П ід кавказькими предками козаків мають на увазі насамперед 
північнокавказькі народи: кабардинців, адигів, «косогів» —  осе
тинів, черкесів, чеченців. Родоначальників українського козацтва 
шукали також між середньовічними тюркськими етносами: по
ловцями, племенами чорних клобуків і торків, що служили при
кордонниками Київської Русі, монголо-татар.

Слово «козак», за тюркською версією, походить із пратюркської 
мови, звідки воно перейшло до монгольської й татарської мови 
і означає «самотню людину, не зв’язану ні з домом, ні з родиною».

Історики та етнографи наводять факти, які побічно підтвер
джують версію про кавказькі й тюркські корені козаків. Так, 
українські історики О. Шафонський, М . Антоновський, І. М . Болтін 
знайшли в літописах під 1282 роком згадку про татарських бас
каків, які закликали в Україну черкесів із Бештау (П ’ятигорська). 
Російський історик В. Татищев писав про кабардинців у Курсько
му князівстві, якиху 1305 році великий князь литовський Гедимін 
привів із Кавказу, з Черкеської Кабарди.

При люстрації (перепису) населення Канівського та Черкась
кого замків у списках козаків зустрічаються типово кавказькі 
імена і прізвища: Гусейм, М иш ко Теребердєевич, Горянин Тинь- 
снич та ін.

Кавказькі впливи знайшли втілення не тільки в топо- та гідро- 
німіці України (ті ж  Черкаси), але помітні також і в матеріальній 
культурі козацької України: наприклад, козацьке турлучне житло 
з навісом на стовпах та опалення житла кізяками, яку кавказьких 
народів. На Лівобережжі існував кавказький звичай «чукати» 
дітей, тобто грати з ними, розгойдуючи їх, імітуючи тим самим рухи 
вершника. До речі, в адигів слово «чук» означає «маленький».

Фізичний тип українського козака дуже схожий із кавказь
ким: і ті й інш і —  вузьколиці брюнети. Достатньо подивитися 
на козацькі «парсуни» (портрети), щоб уловити певну зовн іш 
ню схожість козаків із черкесами. Адже невипадково в X V II—
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XVIII століттях українців у М оскв і називали черкесами чи чер- 
касишками.

Найбільшого впливу Кавказу й взагалі Сходу зазнав одяг ко
заків: шаровари, черкески, бурки тощо. Головним предметом 
козацького гардероба була шапка. Чепурні ж  смушкові шапки 
робилися з «випорків», тобто із шкурок ягнят, вийнятих з живо
та матері до їхнього народження. Колір шапки означав курінь, до 
якого належав козак. Вважається також, що український жупан 
з висячими розрізними рукавами (кунтуш) походить із Кавказу.

Важко уявити козака без такого типового атрибута східного 
костюма, як шаровари. Ширина найбільших із них була такою, 
що в них уміщалося до тридцяти кавунів. Такі шаровари назива
лися «вітрило» чи «зі статком». Але не в усіх козаків були ша
ровари. У  голоти (найбіднішої частини козацтва) сучасники, 
наприклад, відзначали відсутність не тільки штанів. Ось як опи
сував фастівських козаків московський піп Л ук ’янов: «Голота 
безпорточна, а на деякому й клаптика сорочки немає, страшні 
дуже, чорні, що арапи, та лихі, що собаки: з рук рвуть». І підсу
мовує враження: «Таких виродків ми зроду не бачили».

Характер козаків має багато спільного з психологією кавказців, 
їх  споріднюють такі риси, як вибуховий, воістину південний темпе
рамент із властивою йому запальністю (характер «із перцем»), 
волелюбність, непохитна гордість і незалежність характеру, культ 
зброї, войовничість та агресивність до чужинців, справжня східна 
гостинність, розвинутий інститут побратимства (кунаки на Кавказі), 
дещиця презирства до жінок, південна жорстокість, звичай брати 
заручників, а також типова для кавказців схильність до помсти.

Але головне, що поєднувало українських козаків («воровских 
черкас», як їх називали в М оскві), кавказьких абреків і тюрків- 
кочівників, так це їхній відверто розбійницький спосіб життя. 
Війна, набіг і вимагання були для них основними способами 
добування засобів до існування.
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Щ о ж  до соціальних факторів виникнення українського ко
зацтва, то й тут не все однозначно.

У  радянській історіографії безроздільно панував примітивний 
класовий підхіддо проблеми генези козацтва. Згідно з ним, ко
заки —  це, передусім, селяни, переважно холопи-кріпаки, що 
втекли від своїх панів. Саме цей стереотипний погляд на козаків 
як на селян-утікачів і усталився в повсякденній свідомості.

Українська класична історіографія в особі В. Антоновича15 та 
М . Грушевоького розробляла так звану уходницьку теорію, згідно 
з якою початок козацтву поклала міщанська колонізація степу. 
Уходники —  це ватаги піддриємливихлюдей-добувачів, мисливців, 
рибалок, які взяли на себе місію економічного освоєння «дикого 
поля» й стали авангардом хліборобської колонізації. М іщани мали 
в магнатських і королівських землях свої уходи (промислові землі): 
ловили звіра та рибу, розводили бджіл, випасали численні табуни 
коней, волів і овець. З  усього цього вони платили різноманітні по
бори магнатам і королівським старостам.

Безперечно, і селянський, і міщанський колонізаційні по
токи взяли активну участь у формуванні козацтва. Але, крім 
них, у цьому процесі певну роль відіграли й кримінальні еле
менти. Таке явище, як злочинність, що характерне, напевно, 
для всіх часів і народів, у той час пишним квітом розцвіло в Речі 
Посполитій і Московській державі. С іч, як, до речі, Дон і Урал, 
завжди була притулком для втікачів, злочинців, різного роду 
антиурядових і просто відверто антисоціальних елементів, яким 
припала до смаку «козацька вольниця». Не випадково після 
сейму 1590 року польський уряд в ультимативній формі зажадав 
від запоріжців не приймати на С іч засуджених за убивство.

Історик українського козацтва Д. Яворницький16 визнає той факт, 
що «приходили в Січ і різного роду злочинці, засуджені до страти, 
злодії, дезертири, усілякі шахраї», але при цьому стверджує, що 
в цілому вони «не надавали злочинного забарвлення запорізькому
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суспільству». Злочинці, на думку Яворницького, не могли вплину
ти на козаків нібито через суворість запорізьких законів.

Так, козацькі суди справді були швидкі на розправу, а для тих, 
хто провинився, на С іч і були передбачені жорстокі покарання 
й страти: шибениця, кіл (паля), покарання киями. Причому, за 
запорізьким звичаєм виконання смертних вироків доручали са
мим злочинцям, тобто злочинець повинен був страчувати зло
чинця. А  за вбивство належало поховання живцем разом із 
трупом жертви!

Життя за нормами неписаного запорізького права, які своєю 
суворістю нагадували закони шаріату, начебто повинне було б від
лякувати лиходіїв. Але ж  відомо, що всередині сучасних злочинних 
угруповань панує не менш жорстка дисципліна. Саме на феодаль
ному, жорстко корпоративному принципі організації побудовані 
сицилійська мафія, неаполітанська каморра та японська якудза. 
До речі, у X IX  столітті сицилійська мафія іменувала себе «Societa 
degli uomini d’onore», що в дослівному перекладі з італійської 
означає «суспільство людей честі».

Наведемо деякі історичні подробиці із звичаїв запорізького 
суспільства.

Щ об вирвати людину з традиційного оточення, козаки за 
м ість імен користувалися прізвиськами та кличками. Н апри
клад, Не-ридай-мене-мати, Баран (за звичку в п’яному буйстві 
вибивати двері шинку головою), Задерихвіст, Загуби-колесо, 
П істоляка і т. ін.

Я к  і сучасні злочинці, запоріжці мали свій жаргон (кримі-- 
нальне арго), що складалося із сум іш і татарських, латинських 
та українських слів.

Для новачків у козаків були передбачені доволі неприємні 
випробування. Всередині товариства було заведено дражнити 
новачка, поки той сам не почне над собою глузувати. Отоді, 
вважалося, що він уже порозумнішав. Кр ім того, запоріжці
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примушували новачків їсти їжу, що викликає відразу (напри
клад, переперчений борщ) або без міри напиватися.

Взагалі козаки відверто зловживали спиртним. Слід, щоправда, 
віддати їм належне: їхня слабкість щодо горілки чи «оковитої» (від 
«перекрученого» латинського «аква віта» —  «жива вода») св і
домо зменшувалася підчас походів. Свято дотримуючись «сухого 
закону» на війні, запоріжці пиячили тільки у вільний від свого 
військового ремесла час. Відомий, наприклад, такий запорізький 
тост: «Устромимо списи в душі своя».

Щ е однією шкідливою звичкою козаків було паління тютюну. 
За українськими народними повір’ями, тютюн виріс з тіла тієї блуд
ниці, що відрубала голову Предтечі. Католицька та православна 
церкви також різко засуджували паління, але ця пристрасть ко
заків виявилося незборимою. У  цьому вони були схожі на євро
пейських піратів, які теж мали слабкість до паління люльок.

Курильні люльки козаків привертали до себе увагу своїми 
розмірами: від мініатюрного ріжка («смик-дьорг») і маленької 
люльки (носогрієчка, бурунка), призначених для суто індивіду
ального користування, до гігантської «обчеської» люльки, що 
нагадувала своєю величиною знамениту люльку миру в п ів
нічноамериканських індіанців. Судячи з назви, ї ї  розкурювали 
колективно —  цілою громадою (обчеством).

Іноді проблема паління тютюну набувала політичного значення. 
Так, у часи Б. Хмельницького запоріжці, висловлюючи своє не
вдоволення з приводу входження України до складу Росії, посила
лися на переслідування курців у Московській державі, так само 
як, до речі, і в Османській імперії. (Відповідно до царського указу 
1632 року, курцям відрізали носи, а в Туреччині курцям протикали 
носи їх же курильними люльками.) Отже, в той час паління люльок 
у запоріжців було свого роду символом волі й непокори деспотич
ній владі. Відмічалося також і використання запоріжцями нарко
тичних речовин підчас ініціацій, тобто посвячення в козаки.
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Серед козацьких розваг помітне місце посідали азартні ігри. 
Зокрема, запоріжці відомі як завзяті картярі (гра «чупрундир») 
та гравці в кості. А  на свята козаки розважалися кулачними боями. 
П ідчас виборів старшини, що відбувалися ледь не щорічно, бува
ли випадки кровопролитних побоїщ між партіями, що ворогува
ли, які нерідко закінчувалися численними жертвами.

Зате у бійках знаходила вихід надлишкова енергія, не реалізова
на в боях. Крім того, пщ час масових заворушень чернь діставала 
можливість пограбувати крамниці людей, які приїжджали торгува
ти на Січ. До речі, вважається, що однією з причин, з яких запо
різькі козаки вдавалися до частої зміни своїх кошових, було праг
нення отримати від російського уряду сім тисяч карбованців, які він 
дававутакихвипадкаху подарунокіякі потім кожен кошовийділив 
порівну між своїми прихильниками. Як бачимо, козаки вміли здо
бути користь зі своєї примітивної військової демократії. (Цей факт, 
хоч і неохоче, визнає найавторитетнішим історик запорізького ко
зацтва Д. Яворницький у своїй «Історії запорізьких козаків»).

Для запоріжців був характерний асоціальний, агресивний стиль 
поведінки. Як  згадував колишній запорожець Микита Корж, коли 
йде січовик через слободу, буває, уже здалеку його чутно: тикає 
палкою під тином, чіпляється до перехожих (сьогодні ці дії квалі
фікувалися б як дрібне хуліганство). Чи взяти хоча б епізод, що 
його розказав М . Костомаров, про те, як шокували запоріжці швед
ських союзників на банкеті у шведського короля. Вони там огидно 
напилися й почали красти дорогий посуд. Коли ж  хтось із оточен
ня Мазепи зробив їм зауваження, січовики, не довго думаючи, 
зарізали нещасного мораліста.

Козакам необхідно було підтримувати на високому рівні агре
сивність, постійно вправлятися у войовничості. Своїм хижим 
способом життя й стилем поведінки вони нагадували скандинав
ських берсерків та японських самураїв, які й у мирний час були 
небезпечними для населення.
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Особливо козаки-розбійники могли розгулятися підчас на
родних казацько-селянських повстань і бунтів у Речі Посполитій 
та Росії. В  районах квартирування козацьких полків («леж») 
з населення в примусовому порядку стягували так звані «ста
дії» —  суми натуральних поборів. До відверто кримінальних по
двигів козацтва належать численні документально зафіксовані 
факти їхніх нападів на купецькі каравани та посольства різних 
держав. До речі, перша достовірна згадка про українських коза
ків, зафіксована в джерелах (1492), була пов’язана з їхнім на
падом на татарський купецький корабель.

Одним із найприбутковіших промислів українського козацтва 
було піратство на Чорному морі. П ід час своїх походів на Крим 
і Молдавію запорізькі пірати вчиняли не менше грабежів і звірств, 
аніж їхні турецько-татарські «супротивники». Цей тіньовий бік 
діяльності запоріжців зазвичай виставляють у вигідному для них 
світлі, вказуючи на їхнє шляхетне прагнення звільнити українських 
рабів-«бранців» і помститися за татарські набіги. Внесок козацтва 
у формування традиції української державності теж, начебто, якщо 
не виправдовує, то принаймні помітно ослаблює враження від 
кримінальних сторінок його біографії.

Звичайно, при бажанні й англійських піратів Моргана, сера 
Уолтера Релі, Френсиса Дрейка можна уявити в ролі таких собі 
борців проти іспанської колоніальної експансії та мракобісся 
інквізиції. їхня успішна діяльність на розбійницькому терені за
клала підвалини морського панування Великобританії, сприяю
чи піднесенню цієї невеликої острівної держави. До речі, морські 
розбійники неодноразово демонстрували в історії свою здатність 
будувати держави. Крім хрестоматійного прикладу вікінгів, мож
на у зв ’язку з цим згадати про досить тривале існування виключ
но піратських республік на острові Тортуга в Карибському морі 
й на Мадагаскарі чи в дейському Алжирі (теж, до речі, республі
ка) в XV I —  XVII століттях.



244 Лабіринти історії

Отже, коли французький письменник Проспер Меріме називав 
Запоріжжя «республікою відважних піратів», у його словах не 
було жодного грана поетичної гіперболи.

А  його співвітчизник Луї де Бертенон у своїй «Загальній історії 
Турецьких воєн» огшсувавзапоріжцівутакий спосіб: «Ц і люди, що 
виросли в праці, як скіфи, загартовані всілякими напастями, як гуни, 
здатні до війни, як готи, засмаглі на сонці, як індійці, і жорстокі, як 
сармати. Леви в переслідуванні ворога, схожі на турків у підступ
ництві, подібні до скіфів у люті, вони християни за своєю вірою».

Таким чином, козаки відрізнялися від перелічених вище ди
ких, на погляд європейця того часу, племен і народів хіба що 
своєю християнською вірою. Хоча й тут не все однозначно. Н а 
приклад, стосовно релігійності козаків, то, як уїдливо висло
вився київський воєвода Адам Кисіль, вони були переважно 
religionis nu llius («релігійні нулі»).

Славнозвісне запорізьке народоправство з чільною роллю 
ради (народного віча) в чомусь справді було схоже на новгород
ське. Але воно було схоже і на збіговисько сучасних бандитів: 
віче цілком природно могло перерости в збройну «розборку».

Козацький общинний лад із щорічними переділами уходів, з нео- 
раними степами, що належали всьому суспільству, був близький до 
організаційної моделі злочинного угруповання з його загальною 
касою —  злодійським «общаком» та ослабленим почуттям влас
ності й родини. Родину козакові заміняла військова громада, бра
терство його бойових побратимів. Для козаків було в цілому харак
терним нігілістичне ставлення до жінки й взагалі до інституту сім ’ї: 
козаки культивували «безжонство» і виявляли відверте презирство 
до сімейних козаків, називаючи їх «сиднями», «гніздюками», «ба
біями». В цьому вони справді нагадували чернечий орден. У  зв’язку 
із цим можна згадати також обітницю целібату (безшлюбності) для 
католицьких священиків, але також і безсімейність «злодіїв у за
коні». Не мали права женитись і турецькі яничари.
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Корені самоізоляції віджінок чоловіків-воїнів знаходимо в сивій 
давнині —  це існування стародавніх таємних чоловічих союзів, 
кланів воїнів-звірів.

Звичайно, діло не доходило до того, щоб козаки не могли від
різнити дівчину від чаплі, як про це співалося в одній жартівливій 
козацькій пісні. Показовим щодо цього є такий випадок: у 1728 році 
підполковник Ілєбов із дружиною та іншими жінками приїхав на 
Січ. Козаки зажадали видати їм жінок —  «щоб кожний мав у них 
участь». Підполковник слушно вирішив відкупитися горілкою.

У  грубій, дикій та до краю воєнізованій атмосфері т іє ї епохи 
жінки йдіти могли б бути тільки тягарем для мобільних козаць
ких загонів. Наприклад, знаменитий ватажок повстанців Севе- 
рин Наливайко не зм іг уникнути оточення й розгрому через 
стовписько жінок і дітей, які приєдналися до його армії.

Крім того, в умовах нестачі ж іноку прикордонних районах їхня 
присутність могла негативно вплинути на бойовийдух і стан дис
ципліни в козацькому війську, призвести до внутрішніх конфлік
тів і сварок.

Хто ж, однак, зміг скерувати енергію кримінальної стихії низо
вого козацтва в конструктивне русло державного будівництва? Як 
же стало можливим, що це «дике скупчення паразитів і руїнників» 
(П. Куліш), «безголова бестія», «релігійні нулі» перетворилися 
на державників, захисників нації та церкви, опікунів церковних 
братств? Хто фінансував експедиції уходників, будівництво фор
тець? Хто організовував козацькі загони? Звідки в кріпаківз’явили- 
ся навички володіння зброєю? Хто навчив їх основам військової 
стратегії й тактики? Зрештою, хто налагодив систематичні дипло
матичні зв’язки козаків із цивілізованою Європою?

Можна припустити, що була якась могутня сила, кровно за
цікавлена у виникненні козацтва. І такою силою були українські 
світські та духовні феодали. У  радянській історіографії цілком 
безпідставно заперечувалася роль українських та українізова
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них литовських магнатів, узагалі військово-службового стану 
у створенні козацтва. Саме за допомогою української шляхти 
й магнатів рицарська культура Заходу впливала на українське 
козацтво. Саме завдяки їм в етиці козацтва, у так званій «Л и
царській регулі» —  неписаному кодексі честі запоріжців, при
сутні типово рицарські цінності свободи, мужності, війни.

Для козацтва, як і для рицарства, характерна низька оцінка 
мирного способу життя, презирливе ставлення до небезпеки 
й смерті, принцип відданості товаришам по зброї —  бойове 
побратимство, особливе ставлення до зброї та коней. По суті, 
щось подібне являють собою системи військового навчання 
й виховання молоді: аналогом пажа та зброєносця при рицарі 
був молодик у січовій школі і джура при старшинах.

Примітною особливістю запорізького лицарства була відсут
ність культу «дами серця», брак куртуазності й галантності в став
ленні до ж інки, що пояснюється впливом православ’я з його 
аскетичними ідеалами. Духовні, вихователі козацтва, релігійні 
письменники XVI —  XVIII століть уявляли жінку осередком зла, 
наділяли її всілякими пороками. Згідно з характеристикою одного 
з них, жінка «скороговірлива, незграбна, заздрісна, нелюботруд- 
на, малонадійна». Звідси походило й переконання втім, що «стать 
жіноча —  попелиця... Один погляд на ж інку заражує людину 
отрутою гаспида». У  своєму ставленні до жінок запоріжці близь
кі скоріше до східного рицарства —  японських самураїв.

Внесок староукраїнської аристократії, взагалі верхів суспіль
ства в становлення козацтва, в процес його європеїзації дуже ємко 
підсумував видатний український історик В. Липинський. Він, зо
крема, вказував на те, що «західноєвропейська культура прийшла 
на Запоріжжя відразу ж  із першими козакуючими українськими 
князями та відважними прикордонними старостами, як славний 
«Байда» князь Дмитро Вишневецький, як князі Богдан, Михайло 
і Кирик Ружинські, як Осип Дашкович, Предислав Лянцкорон-
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ський... поширювалася на Запоріжжі такими представниками духов
ного, культурного світу, як вихований у Падуанському універси
теті князь Ієзекііл Булига-Курцевич, архімандрит запорізького 
монастиря в самім серці козацтва в Трахтимирові, як київський 
римо-католицький єпископ Йосип Верещинський, великий патрі
от козацької України, приятель козаків і товариш їхніх походів на 
татар, який увесь час про заснування на Запорожжі рицарського 
ордена за зразком Мальтійського мріяв і цю свою ідею друкованим 
і усним словом поширював.

Вростала європейська культура глибоко в увесь устрій козаць
кий при довгих рядах шляхетських, козакуючих гетьманів, як 
Чорнинський, Чановицький, Косинський, Лобода, Самійло К іш 
ка, Шаула, Кремпський, Підвисоцький, Микошинський, Байбу- 
за, Нечковський, Конашевич-Сагайдачний, Оліфер Голуб, Пир- 
ський, Сулима, Кулага-Петражицький та інші, всі вони виросли 
й виховувалися в поняттях шляхетських, під впливом західно
європейським формувалися.

Приходила ця рицарська західноєвропейська культура безпо
середньо із Західної Європи з австрійськими, венеціанськими, 
шведськими, папськими й іншими посольствами, що Війську 
Запорізькому привозили корогви і клейноди —  братерські да
рунки рицарства європейського для рицарства українського, 
ставлячи його тим самим урівень із собою, прилучаючи до вели
кого братства захисників честі рицарської, віри християнської 
й цивілізації західноєвропейської».

Отже, можна стверджувати, що українське козацтво фор
мувалося з представників усіх звань і станів, а політичне ви
ховання козацтва здійснювалося зусиллями також усього то 
дішнього українського суспільства.

Безумовно, провідну роль тут відіграла староукраїнська арис
тократія, чия заслуга полягає в тім, що вона надала європей
ського вигляду принаймні козацькій верхівці, скерувавши тим
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самим колосальну енергію січовиків у конструктивне русло укра
їнського державотворення.

У  свою чергу духовенство (не тільки православне, але й римо- 
католицьке з уніатським) намагалося розширити духовний кру
гозір козацтва. У  зв ’язку з цим заслуговує на увагу цікавий 
проект рицарського Ордена з козаків, що належить католиць
кому єпископу Йосипу Верещинському (кінець XV I століття). 
Кр ім того, доволі довірчі стосунки склалися м іж  козаками й 
православними братствами. Широко відомим є історичний факт 
вступу гетьмана П . Сагайдачного з усім Військом Запорізьким 
у Київське братство.

Так ким же були все-таки українські козаки —  бандитами 
чи рицарями? Відповідь така: вони цілком могли бути й тими, 
й іншими одночасно. Польська дослідниця історії європейської 
моралі М . Оссовська вказує на те, що «рицарські групи ви
являють... чималу схож ість із злочинними групами, що діють 
поза законом, з бандами й так званими «street com er soc ie ti
es» (групи підлітків, що збираються на кутах вулиць). Тих і інших 
поєднують презирство до закону, схильність підтримувати спра
ведливість, не виходячи за межі власної групи».

У  такий спосіб козацтво являє собою маргінальний прошарок 
м іж шляхтою та селянством. Простіше кажучи, це були вже не 
селяни, але ще не шляхта.

Оцінюючи перспективи соціального розвитку козацтва, мож
на сказати, що для них існувала єдина альтернатива: «ошляхет- 
нення» чи «оселянення». У  першому випадку козаки могли пере
творитися на замкнений аристократичний стан. І створення 
козацького реєстру було першим кроком до цього. «Оселянення» 
козацтва призвело б його до подальшої демократизації шляхом 
окозачування селян і міщан, натхненних утопічним ідеалом цар
ства примітивної зрівняльної справедливості, потім настала би 
неминуча криміналізація.
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Перша можливість була, безумовно, переважнішою. І ця тен
денція, ідо віддзеркалювала прагнення старшини замкнутися в кас
ту воїнів, взяла б гору, коли б не втручання зовнішніх сил.

На відміну від донських та уральських козаків, українське 
козацтво відігравало роль цілком самостійного фактора м іж 
народної політики, і в підсумку воно опинилося у вирі диплома
тичних інтриг іноземних держав, що намагалися перетягнути 
козацтво на свій бік, налаштовуючи його проти сусідів.

Польща й увесь католицький світ (папський Рим, Венеція та 
австрійські Габсбурги) покладали на козаків особливі надії в спра
ві відбиття османської загрози. Ті ж  австрійські Габсбурги і М ос- 
ковія підбурювали козаків на повстання проти Польщі. Франція 
використовувала козацьких найманців у війні проти протестантів. 
Протестантський світ, у свою чергу, нацьковував козаків на като
ликів. Далека й могутня батьківщина варягів Швеція також ви
являла зацікавленість у союзній козацькій армії.

Мусульманські країни теж не стояли осторонь великої гри по 
розігруванню «козацької карти». Шиїтська Персія вела пере
говори з козаками про співробітництво в боротьбі проти суніт
ської Туреччини. Крим і Туреччина, відчувши на собі силу козаць
кого війська, із середини XVII століття проводили більш гнучку 
політику щодо козацтва, намагаючись схилити його до союзу 
проти Польщ і та Москви.

Така пильна увага великих держав мала як позитивні, так і не
гативні наслідки для козацтва. З  одного боку, козаки дістали мож
ливість грати на суперечностях між державами, одержуючи від них 
для себе певну вигоду. З другого боку, багатовекторність зовнішньої 
політики українського козацтва призводила до розпорошення на
ціональної енергії, посіявши зерна розколу в козацькому середови
щі на Грунті різноспрямованих зовнішньополітичних орієнтацій.

Американська дослідниця Синтія Енлое виокремлює категорії 
так званих «етнічних солдатів». Йдеться про етнічні групи, щоспе-
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ціалізуються на війні (пуштуни, сикхи, гуркхи, чорногорці, шотланд
ці, маорі, курди, бербери, зулуси). Етнічна територія цих «бойових 
рас» розташована на периферії імперій, поблизу історичних шляхів 
вторгнення; для ниххарактерна боротьба за автономію проти вклю
чення до складу імперської держави, що розширюється.

До  категорії «етнічних солдатів» можна віднести й козаків. 
Причому козацькі найманці були дуже дешевим для наймача 
військом. Наприклад, реєстровий козаку Речі Посполитій одер
жував як плату лише один злотий на місяць та один кожух на рік 
(це менше втри-чотири рази, ніж одержували в найманій піхоті, 
і в п’ять-сім разів, ніж у кавалерії). При цьому слід врахувати, 
що в реєстрі всі козаки були вершниками.

У  той же час українські «солдати удачі» мали високу боєздат
ність. Це були справжні «універсальні солдати», здатні одна
ково успішно воювати і на суші, і на морі. Вони неодноразово 
демонстрували свої високі бойові якості під час Турецьких воєн 
(Хотинська кампанія) і Московських походів Речі Посполитої. 
За словами П. Куліша, «козаки готові були боротися проти кого 
завгодно і за кого завгодно, як ремісники бойової справи».

Коли йшлося про багату військову здобич, козаки забували 
навіть про свою фанатичну релігійність. Так, вони нещадно спус
тошували єдиновірну Московську державу під час Смути по
чатку XVII століття. «В особовому складі військ, що ходили на 
Москву, русини різних сповідань фігурували майже винятково. 
Таким чином, Південна Русь розоряла Північну...» (П . Куліш).

Організації, подібні до козаків, серед прикордонного населен
ня існували в багатьох країнах світу (хорватські граничари, ро
сійські козаки, поселення «войовничих фермерів» на кордоні 
американського штату Пенсільванія й ін.). Однак жодна з них не 
може зрівнятися з українським козацтвом силою організатор
ського таланту й здатністю до «державотворення». Віддалену 
аналогію зустрічаємо лише в колоніальній історії Північної Аме-
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рики. Л ісові та степові пустелі породжували окрему категорію 
прикордонного населення (Pioneers), що відіграла в північно
американських колоніях приблизно таку ж  роль, як козаки в Укра
їні, тобто була авангардом землеробської колонізації.

У  зв’язку із цим цікаво подивитися на феномен українського 
козацтва у світлі концепції теорії «фронтира» (від англ. fronti
e r —  границя, межа). Автором теорії є американський історик 
Ф. Дж. Тернер (1861 — 1932). Він розглядав фронтир як межу 
заселеної території, що являє собою «точку зустрічі дикості й ци
вілізації». Щ о ж  було спільного в українських та американських 
жителів прикордоння? Степизація українського прикордонного 
населення супроводжувалася запозиченням татарських звичаїв, 
так само й колоністи Дикого Заходу багато чого перейняли від 
місцевих індійських племен.

Однак за масштабами історичних завдань українські «піонери 
дикого Сходу й Півдня» явно перевершують героїв вестернів. 
Козацтво не тільки захищало рідну землю від кочівників надій
ніше, ніж це робили держави, які де-юре володіли Україною, 
воно створило самостійну сильну військово-політичну організа
цію, яка поклала початок нового самостійного державного жит
тя. Козаки без кольтів і допомоги з боку метрополії протистояли 
не розрізненим і нечисленним індіанським племенам, а справді 
могутнім державам (османська Туреччина, Річ Посполита, М о с 
ковська держава).

Дуже шкода, що в Україн і не знімаються «козацькі істерни» 
(від англ. east —  схід) за аналогією з американськими вестер
нами. Шкода, що ми не маємо своєї власної національної «фаб
рики мрій» —  українського Голівуда, щоб увічнити подвиги 
наших національних героїв. Тоді, може, у світі шаленою попу
лярністю користувалися б не джинси, а шаровари, не ковбой
ські капелюхи, а смушкові шапки, не сигарети «Мальборо», 
а люльки а-ля Сірко. Але найголовніше, що, на жаль, ми «не
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пам’ятаємо свого споріднення», у нас просто немає бажання 
зрозуміти й прославити своїх героїчних предків.

Українське козацтво —  це оригінальна форма самозахисту 
й самоврядування українського населення, що виникла в сте
повому прикордонні, у трикутнику західної та східної християн
ських та ісламських цивілізацій. Саме під їхнім перехресним 
впливом відбулося формування українського козацтва. Зако
номірно тому, що воно являло собою досить складне цивіліза,- 
ційне явище, що поєднує доволі різнорідні та часто суперечли
ві культурні традиції.

Козацтво є породженням степового прикордоння, «Дикого 
поля», нічийної землі, території, не контрольованої владою мо
гутніх імперій того часу. Саме сюди, на відсталу й дику периферію, 
перемістився центр української державності з Києва та Галича 
після їх занепаду.

В  українській історії Степ відіграв двояку роль. Тривалий час він 
був справжнім «лихом» для українського народу: саме Степ був тим 
«прохідним двором», через який періодично прокочувалися хвилі 
кочових навал з Азії. Але Степ породив і захисників українського 
народу від кочівників —  козацтво. Його зусиллями був надійно 
перекритий коридор для численних орд кочівників, яким гуляв хро
нічний протяг у нашому історичному приміщенні. А  після того, як 
силою козацької зброї були відвойовані простори Степу, він став 
для українців джерелом матеріального добробуту.

Українське козацтво дуже своєчасно прийшло на зміну старо
української аристократію, яка на той час занепала. Прискореними 
темпами відбувалася її асиміляція —  покатоличення й ополячен
ня. Однак український народ не м іг довго перебувати в стані 
обезголовленої, бездержавної нації без ризику розчинитися серед 
своїх агресивних сусідів. Естафету в денаціоналізованої староукра - 
їнської аристократії перехопив сповнений свіжих сил козацький 
стан, узявши на себе роль нової національної еліти.
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В історії України XVI —  XVIII століття безумовно пройшли 
під знаком козацтва. Очоливши національно-визвольну бороть
бу, що в кінцевому підсумку увінчалася при Богдані Хмельниць
кому відновленням утраченої ще за князівських часів держав
ності, козацтво в очах не тільки переважної більшості українців, 
але й іноземців представляло собою всю Україну. Так, у X V II—  
XVIII століттях український народ називали «нацією козаків», 
«козако-руською нацією».

Козацтво, будучи втіленням духу Степу і повною протилеж
ністю урівноваженій хліборобській ментальності, вкоренило 
в національному характері українців як позитивні риси, такгяк, 
наприклад, здоровий індивідуалізм і заповзятливість, лицарство 
і волелюбність, так і негативні —  анархізм і бунтарство.

Козацьке самоврядування як реальна історична альтернатива 
імперській організації влади не відбулося через руйнівні тенден
ції, що Дістали перевагу в козацькому середовищі, які московські 
бояри дуже влучно нарекли «шатістю малоросійською».

У  той же час не можуть не вражати сила й живучість козаць
ких традицій в Україні. Так, на початку X X  століття було здійсне
но спробу відродити традиційну форму української державно
сті —  гетьманщину (режим гетьмана Павла Скоропадського 
в 1918 році) і відродити козацтво як військовий стан.



Глава 13

РОЗДВОЄННЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: 
СПРАВЖНІ ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ 

КОЗАЦЬКО-ПАНСЬКОЇ УСОБИЦІ XVII 
СТОЛІТТЯ

Великі люди, як і великі часи, суть ви
бухові речовини, в яких накопичена ве
личезна сила; їх передумовою, історично 
і фізіологічно, завади було те, що на них 
довго збиралося та зберігалося, — що 
довго не відбувалося вибуху.

Ф. Ніциіе

«Крайній засіб для порядних людей» вбачав у революції бри
танський філософ Едмунд Берн. Справжнім «покаранням для 
народів» називав ї ї  французький мислитель Ж озеф де Местр. 
У  зв ’язку з цим постає низка питань. Чи такі вже тяжкі гріхи 
наші, щоб покарати нас за них революцією? Іде взяти тих «по
рядних людей», що взяли б на себе невдячну працю очистити 
суспільство від метастазів корупції й розкладання? А  головне, 
чи здатне наше помітно здеградоване суспільство породити лю 
дей, подібних хмельничанам, —  людей особливого гарту, не- 
чуваної відваги, безжалісних до себе й до інших?

В умовах прогнилих традиційних основ громадського життя, 
при процесах розкладання, що надто далеко зайшли, революція
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стає єдино можливим засобом порятунку традиції. Саме тоді на 
авансцені й з’являються рухи пуританського типу, такі як Хмель
ниччина, покликані сильнодіючими засобами очистити від сквер
ни й відродити національні традиції.

У  науковій літературі, а такожу повсякденній свідомості утвер
дилися дуже примітивні уявлення про історичну фігуру Хмель
ницького й очолений ним рух. Так, наприклад, радянські історики 
трактували Хмельниччину переважно як антифеодальне повстан
ня та як визвольну війну проти Польщі й кримських татар, що мало 
на меті возз’єднання з братньою Росією.

Значна частина сучасних вітчизняних істориків, розглядаючи 
Українську революцію 1648—  1676 років у контексті європейської 
історії Нового часу, вказує на її буржуазний характер. На їхню 
думку, соціально-економічною пружиною революції стали супер
ечності м іж  козацьким господарством (по суті фермерським) 
і помісно-панщинною системою великих поміщицьких лати
фундій. За масштабами, формами, характером і метою боротьби, 
якісними змінами, що принесла Українська революція 1648—  
1676 років, вона близька до Нідерландської революції 1566—  
1609 років та Англійської революції 1640— 1660 років. Але, на 
відміну від великих революцій на Заході, українська буржуазна 
революція XVII століття так і залишилася незавершеною.

Щоправда, для початку не завадить установити, а чи існував 
узагалі капіталістичний сектор в економіці України XVII сто
ліття хоча б як господарський уклад і, відповідно, чи існував 
клас буржуазії як керівник буржуазної революції. Залишаючись 
на позиціях вузькокласового підходу до української революції, 
неможливо дати задовільне пояснення подіям, що відбувалися 
в Україні XVII століття.

На погляд автора, повстання під керівництвом Хмельницько
го —  це, насамперед, національно-визвольна та релігійно-ор
тодоксальна революція, частиною якої була «священна війна»
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проти католиків та уніатів. У  зв ’язку з цим цікаво було б про
вести паралелі між Богданом Хмельницьким і його соратниками 
та сучасними ісламськими фундаменталістами на чолі з Усамою 
бен Ладеном. Паралелі м іж ними аж ніяк не випадкові, бо вони 
є дуже схожими фігурами в духовно-історичному контексті.

їхнє типологічне порівняння є можливим, оскільки обидва 
вони є породженням епохи релігійно-національних воєн. Крім 
того, це порівняння допоможе нам пояснити жорстокість і кри- 
вавість Української революції, те, чому самовизначення укра
їнського народу вилилося саме в такі форми, й те, чому закін
чувалися провалом численні спроби компромісу між Польщею 
та Україною (у межах однієї держави два народи жити вже не 
могли: кордон м іж ними був проведений кров’ю).

Сьогодні за мусульманським календарем маємо X V  століття. 
У  «наших» X V  —  XVII століттях Європа саме переживала епо
ху запеклих релігійних і національно-визвольних воєн, а в сере
дині XVII столття ці війни докотилися й до України.

Цікаво, що й Хмельницький, і Бен Ладен —  утікачі, які звер
нулися за допомогою до войовничих степовиків. Бен Ладена 
підтримали таліби («студенти») —  випускники пакистанських 
медресе, молодше покоління пуштунських біженців від радян
ської окупації та анархії, що панує на батьківщині. Хмельниць
кий звернувся по допомогу до запорізьких козаків, у яких теж 
були свої «медресе»: козацька еліта виховувалася вдусі фана
тичного православ’я в братських школах і Києво-Могилянській 
академії.

Войовничість, релігійний фанатизм, аскетичні вдачі, суворі по
карання за найменший відступ вщправил —  ось головні риси, що 
ріднять запорізьких козаків із талібами. Ідеології талібів і козаків 
схожі своєю антизахідною спрямованістю, з тією единою різницею, 
що Хмельницький протистояв католицькому світові, представле
ному Річчю Посполитою, а Усама веде боротьбу із СШ А .
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Ідеологія талібів, як відомо, складалася з пуштунського на
ціоналізму та сунітського ісламу. П ід  гаслом боротьби з невір
ними проводилися етнічні чистки проти узбеків, таджиків, 
хазарейців та інших етнічних меншостей Афганістану. Ідеоло
гічна платформа хмельничан спиралася на український націо
налізм радикального толку та православний фундаменталізм 
і своїм вістрям була спрямована проти поляків та євреїв.

Цікаво, що обидва не відразу стали войовничими антизахід- 
никами. Молодий Хмельницький разом із поляками боровся 
проти турків. Бен Ладен встиг у молодості повоювати в Аф га
ністані проти радянських військ. І, напевно, як усі афганські 
душмани, користувався американською військовою допомогою. 
Але згодом союзник перетворився на заклятого ворога.

Схож ість м іж  двома діячами виявляється й у тім, що обидва 
вони широко використовували терор як методдосягнення сво
їх цілей. Подібно тому, як Усама бен Ладен зі своєю «Аль-Ка- 
їдою» здійснював підготовку й проведення терактів, так і Хмель
ницький з Чигирина керував діями своїх шпигунів і бойовиків. 
Так, за наказом Хмельницького одна з українських наложниць 
у гаремі кримського хана Іслам-Гірея отруїла свого пана. В ід
разу трьох українських бійців невидимого фронту зловили в па
лаці Яна-Казимира, а ще одного схопили вже в королівських 
покоях (докладніше з механізмами таємної війни, яку вів Хмель
ницький проти своїх ворогів, можна познайомитися в книзі 
Ю . Джеджули «Таємна війна Богдана Хмельницького»). Без
посередньою розробкою і здійсненням спецоперацій козаків 
займалися розвідка та служба безпеки, якою керував сотник 
Л . Капуста.

І Хмельницький, і бен Ладен мали широку міжнародну під
тримку з боку одновірців. Першому активно допомагали право
славні греки та Москва. За другим стоїть, нехай і таємно, увесь 
мусульманський світ.
9 5-226
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«Священна війна» Хмельницького та Усами після перших 
грандіозних успіхів помітно затяглася, й поразки почали пере
слідувати обох лідерів. П ідсумок ц ієї боротьби в обох випадках 
невтішний. При спадкоємцях Б. Хмельницького Росія, вико
ристовуючи внутрішні суперечності всередині українського 
традиційного суспільства, спершу поставила під свій контроль 
створену ним гетьманську державу, а потім і зовсім ліквідувала 
козацтво. Так само й С Ш А  та їхні союзники скинули режим 
Талібана в Афганістані, спираючись на його супротивників усе
редині країни, що об ’єдналися в Північний альянс.

Серед передумов «козацької революції» (термін М . Костомаро
ва та М . Покровського) на перший план слід поставити суб’єктив
ний, особистісний фактор, оскільки з погляду суто об’єктивних 
причин становище Речі Посполитої напередодні 1648 року аж 
ніяк не вписується в стандартну схему революції, згідно з якою, на 
одному полюсі паразитична й байдужа до народного горя верхівка, 
а на другому —  голодний, босий народ, доведений убогістю до роз
пачу, який точить сокиру на кровопивць. Іншими словами, револю
ція спалахує, коли виникає революційна ситуація, найпершою 
ознакою якої є «верхи не можуть, низи не хочуть», тобто своєрідне 
сполучення імпотенції влади і фригщності народних мас.

' Б ільш ість же істориків характеризують становище Речі П о 
сполитої напередодні 1648 року як винятково сприятливе. Саме 
на цей період припадають розквіт і пік могутності Речі Поспо
литої. Напередодні Хмельниччини історія ніби подарувала маг
натам і шляхті Речі Посполитої, за висловом одного з тодішніх 
польських поетів, «десять золотих сатурнових років». Зовні все 
виглядало цілком благополучно. Тому для сучасників Хмель
ниччина стала повнісінькою несподіванкою.

Як же все-таки виникають революції?
Коли людям зовсім погано, вони, звичайно, не роблять ре

волюцій. У  цьому разі кожен поодинці веде запеклу боротьбу
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за елементарне виживання. За своєю психологічною сутністю 
революція —  це різка реакція на різке погіршення умов життя 
чи навіть на загрозу того, що воно може погіршати.

За блискучим фасадом шляхетської станової демократії та 
економічного процвітання приховувалися гострі суперечності. 
Поглиблювався польсько-український міжнаціональний кон
флікт, у якому національно-релігійний чинник тісно переплі
тався із соціальним.

У  XVII столітті слова «поляк» і «лях» використовувалися 
в дещо інакших значеннях, ніж зараз. Згідно із зазначенням Пан
телеймона Куліша, «лях спочатку означав русина, що відпав від 
православ’я, одвічних же католиків називали «поляками». Якщо 
терміном «поляк» позначали етнічне походження, то словом «лях» 
визначали не національну, а скоріше конфесіональну чи культур
ну приналежність. Лях —  це, насамперед, католик, уніат.

Через «клерикальний розподіл наших предків на ляхів і руси
нів» (П. Куліш) відбувся розривдуховнихзв’язків між католиками- 
панами та їхніми православними підданими. В очах панства селя
ни були схизматиками (прихильниками розколу єдиного тіла 
церкви Христової), а в очах селян пани були відступниками від 
православної віри предків. В Л ітописі Самовидця записано: 
«А найбільші знущання й утиски терпів народ руський від тих, 
котрі з російської віри прийняли римську віру». Найзатятішим із 
таких відступників був Ієремія (Ярема) Вишневецький —  прямий 
нащадок засновника Запорізької Січі Дмитра Байди-Вишневець- 
кого, син відомої православної меценатки Раїни Могилянки, 
племінник митрополита Петра Могили (нещодавно канонізова
ного У П Ц  Московського патріархату), батько Михайла Вишне- 
вецького, майбутнього польського короля. Як і Хмельницький,
І. Вишневецький був вихованцем єзуїтського колегіуму.

Крім україно-польського національного конфлікту, в епоху 
Хмельниччини вкрай загострилися українсько-єврейські відно
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сини. На майже одностайну думку єврейських істориків, Хмель
ницький —  «батько єврейських погромів», ледь не предтеча 
юдофобської політики Гітлера. Я к  би там не було, неможливо 
заперечувати факт масштабних етнічних «чисток», що відбува
лися під час Хмельниччини. Рахунок жертв серед єврейського 
населення йшов на десятки, якщо не сотні тисяч. Страшно чи
тати описання жахливої різанини в М . Костомарова: «Євреї були 
приречені на повне знищення, і всяке милосердя до них розгля
далося як зрадництво. Тисячі немовлят кинуті в криниці та за
сипані землею... У  містечку Полонному кров лилася потоками 
з вікон». Кромвель у своєму листі до Хмельницького називає 
того винищувачем шляхти та католицьких священиків, а ще 
жахом (terror) для іудеїв. Універсали Богдана Хмельницького 
прямо закликали до знищення й вигнання всіх євреїв з України

Серед причин погромів слід особливо підкреслити економіч
ний аспект ксенофобії. В  очах селян «євреї» —  шахраї, ж ор
стокі експлуататори-орендарі, лихварі.

У  цивілізаційному плані цей конфлікт являв зіткнення двох 
різних традицій хліборобського й торгового народів. Особливо 
допікала місцеве населення так звана оренда —  передача панами 
деяких видів виробництва (іноді це могло бути ціле село із землею 
та підданими)утимчасове користування орендарям. Аорендарями 
зазвичай були євреї. Самі шляхтичі, як правило, господарськими 
справами не займалися, передоручаючи їх євреям. Шляхтичам 
було ніколи. Справ у них вистачало по вуха: вони засідали в сеймах, 
билися на дуелях, упадали за панянками, вчилися, торгували 
(особливість польської шляхти).

Зло оренд полягало в їхній тимчасовості. Орендарі намагалися 
вичавити з господарства максимальні прибутки в стислий термін, 
що призводило до швидкого руйнування селянського господарства. 
А  передача євреям оренди на шинки (монополії на виготовлення 
й продаж спиртних напоїв) особливо дратувала чоловічу частину
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населення: «У  містах зась від жидів тая була кривда, уже мимово
лі козаку в домі своєму жодного напою на потребу свою тримати, 
не тільки меду, горілки, пива, а і браги» (Літопис Самовидця).

Необхідно також враховувати й релігійний аспект ксенофобії. 
Приводом для геноциду проти єврейського населення стали без
глузді звинувачення його в ритуальних убивствах. Так, релігійний 
письменник XVII століття Йоаникій Галятовський —  учень Лаза
ря Барановича, всерйоз стверджував, що іудеї вбивають христи
янських дітей, бо їм нібито потрібна їхня кров для богослужіння. 
Запозичаючи приклади з хроніки Райнольда «Дзеркала Польсько
го королівства», Галятовський писав, що іудеї щороку повинні 
одну дитину вбити. Й  робив цілком очікуваний висновок: виганя
ти євреїв із усіх держав, убивати мечем, топити, спалювати.

Отже, найголовнішу роль серед передумов.Української ре
волюції відіграв релігійно-національний фактор.

Із самого початку повстання набуло вкрай запеклого з обох 
боків характеру. «Рідко хто в тій крові на той час рук своїх не вмо
чив і того граблення тихдобр не чинив. І на той час сум великий 
людям усякого стану <...> була і наруга від посполитих людей...» 
(Літопис Самовидця). Варварська жорстокість була як з боку по
встанців, так і з боку шляхти. Кожна із сторін піддавала своїх су
противників моторошним тортурам, наприклад знімали живцем 
шкіру, пекли, варили, розпилювали навпіл, свердлили очі.

П ідчас повстання від рук особливо ревних поборників право
слав’я гинули їхні ж  одновірці —  тільки через те, що за польським 
звичаєм голили голову. Народні маси не збиралися «вдаватися 
в тонкощі» й судили, головним чином, за зовнішніми ознаками.

Лютувала анархія, що супроводжувалася грабунками й на
сильством. Багато селян і козаків розуміли волю досить своє
рідно, за більшовицьким принципом «грабуй награбоване».

Пояснюючи всі крайнощі особливостями українського наці
онального характеру, П. Куліш писав: «І в любові, і в ненависті
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ми, по своїй природі, були глибше ляха. Це свідчать нам з одна
ковою виразністю і наші ченці-аскети, і наші козаки-розбійники... 
Люблячи Бога й ближнього і ненавидячи свого ворога, ми роби
лися молчальниками, печерними затворниками, добровільними 
мучениками, а люблячи Бога й ненавидячи свого ворога, ми за
нурювалися в людську кров по шию, ми не знали границь своєї 
лютості... На горе нам і спорідненим із нами по племені сусідам, 
наші малоруські серця дихали спрагою правди, але наше неуцтво, 
наша варварська логіка щодо зазіхання на чуже, наша безладна, 
дика воля, якої ми домагалися, не маючи на увазі ніякого кращо
го щастя, робили нас геніями зла, що жахали своїх нещасних 
сучасників і дивували своє мисляче потомство. Люта наша мсти
вість, що не знала ні міри, ні пощади... заспокоювалася тільки 
тоді, коли зникав на землі й самий слід кривдника».

За свідченням Літопису Самовидця, козаки терпіли всілякі 
«кривди» з боку магнатів: ті примушували виконувати чорну, при
низливу для їхньої гідності роботу. Наприклад, чистити коней та 
мисливських собак, топити печі, підмітати й до «інших нестерпних 
справ приставляли», забирали військову здобич і полонених, при
власнювали собі королівську платню, призначену козакам.

Прискорили повстання українців проти польських магнатів і та
ємні переговори польського короля за участю канцлера Ю. Оссо- 
лінського з козацькою старшиною, яку представляв серед інших 
і Хмельницький. Король обіцяв збільшити привілеї козакам і навіть 
на знак своєї милості до них дав їм якісь королівські папери, що 
документально підтверджували його до них прихильність.

Очевидно, козаки щиро повірили в можливість союзу з королем 
проти шляхти та магнатів. їм  імпонував ідеал прямого королів
ського правління в козацькій Україні. Монархічні настрої серед 
козаків були дуже сильними. Так, повстання проти Речі Поспо
литої почалося з королівськими корогвами. Тільки монархічними 
ілюзіями й можна пояснити, чому Богдан Хмельницький замість
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того, щоб розвивати свій успіх, зупинився під Замостим і намагав
ся вплинути на вибори нового короля. Гетьману це удалося, однак 
ніякої користі ні йому, ні, тим більше, Україні це не принесло.

«Золота шляхетська воля» давала максимум можливої в ті часи 
свободи. Правда, ця станова демократія, діяла длядесяти відсотків 
населення. Зворотний бік медалі —  свавілля, анархія, сваволя. 
Православна шляхта гострила зуб на великих магнатів (дуків), що 
всіляко пригноблювали дрібних шляхтичів. Результатом стали 
часті війни магнатів і шляхтичів за маєтки (до речі, одним із по
терпілих у такому конфлікті був і Б. Хмельницький).

П. Куліш мав цілковиту рацію, коли стверджував, що «буйство 
козацьке одержало свій початок у буйстві шляхетському».

Історіографія містить протилежні оцінки місця й ролі Б. Хмель
ницького вукраїнській історії. Польські історики надають повстан
ню Хмельницького характеру помсти за особисту образу. Поляки 
продовжують дивитися на це повстання крізь призму концепції 
роману Г. Сенкевича «Вогнем і мечем». Поет-солдат та історик 
Віспасіан Коховський (близько 1630 —  близько 1696(7) року) 
не приховував своєї ненависті до холопства козацького, називав 
рід Хмельницького «каїновим поколінням».

Українські історики звичайно дотримуються традиції зобра
жувати Хмельницького дарованим Україні самим Богом вождем, 
ясновидцем, героєм козацько-руської нації. Але є й винятки з цьо
го правила. Так, П. Куліш характеризував Хмельницького в такий 
спосіб: «Герой підпалів, руїн і людиновбивства».

Одне слово, якщо для поляків та євреїв Хмельницький був 
«бичем Божим», то для українців він був лідером національної 
революції, засновником-творцем української державності.

Зиновій Теодор (Богдан —  народна форма церковного імені 
Теодор)Хмельницький народився 27 грудня 1595 рокуу шляхет
ській родині. Польський король у своєму листі до Хмельницько
го називає його «уродзоним», тобто шляхтичем. На гербі Хмель
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ницького записаний такий девіз: «Старовина немов обновила те, 
що слава сьогодні явно відкриває».

М ісце народження Хмельницького точно не відоме. Згідно 
з Н. Полонською-Василенко, це могли бути Галичина (містечко 
Хміль у Перемишльській землі), чи Переяславщина (тоді Чиги
рин). Хмельницький здобув досить непогану освіту: після закін
чення київської братської школи навчався в єзуїтському колегі
умі у Львові. Вивчав там польську, латинську, турецьку мови.

У  той час єзуїти вважалися майстерними педагогами. Серед 
випускників цих навчальних закладів були Декарт, Вольтер та 
інш і видатні діячі Європи. До слова, вихованцем львівського 
єзуїтського колегіуму був і Ієремія (Ярема) Вишневецький —  
заклятий ворогхмельничан. (П ідчас мирних переговорів з по
ляками про початок повстання ті спробували зіграти на прихиль
ності Хмельницького до альма-матер, запросивши на переговори 
його шкільного вчителя. Однак ця спроба не мала успіху: оче
видно, у Хмельницького були не найкращі спогади про роки 
навчання. Більше того, пізніше у своїх переговорах з Польщею 
Хмельницький рішуче вимагав ліквідації єзуїтських колегіумів 
в Україн і.)

Військова кар’єра Хмельницького знала зльоти і падіння. 
У  1620 році під час битви поляків з турками під Цецорою за
гинув його батько (або потрапив до турецького полону?), адва- 
дцятип’ятилітній Богдан потрапив у полон, звідки його викупила 
мати. У 1637 році Хмельницький, очевидно, брав участь в анти- 
польському повстанні, оскільки саме він підписував акт про 
капітуляцію Війська Запорізького. Згідно з ординацією 1638 ро
ку, у Війську Запорізькому тільки поляки мали право посідати 
посади вище сотника, а отже, посада писаря, яку обіймав 
Хмельницький, була ліквідована. Утративши впливове місце, 
Хмельницький був змушений задовольнитися скромною по
садою чигиринського сотника.
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Є  свідчення, що в 1644— 1645 роках Хмельницький служив 
за наймом у французькій армії, хоча деякі історики ставлять цей 
факт під сумнів. Французький уряд кардинала М азарін і вербу
вав козаків, створивши з них підрозділ на зразок Іноземного 
легіону. Вважають, що Хмельницький цілком міг зустрічатися 
підчас облоги Дюнкерка із знаменитим полководцем принцом 
Конде (і хто знає, можливо, із самим легендарним Шарлем де 
Бацомде КастельмороД’артаньяном!). Деякі сучасні українські 
автори намагаються знайти у військовому мистецтві Б. Хмель
ницького вплив тактики французького маршала Тюрена.

Щодо характеру Хмельницького збереглися луже суперечливі 
свідчення його сучасників. Одних Хмельницький уражав неперед- 
бачуваністю, мінливістю настрою, певною неврівноваженістю. 
Поляки про нього говорили: «Повна змін за одну годину ця людина». 
Він легко впадав у гнів, із ним часто траплялися справжні напади 
люті, і так само швидко він міг розчулитися. Інші ж очевидці, на
приклад сирійський мандрівник Павло Алепський, навпаки, ха
рактеризував його як нелукавого, спокійного та мовчуна.

За одними даними, Хмельницький був скромним у побуті. 
У  кімнаті, де він жив, стояли тільки дерев’яні лави із шкіряними 
подушками. За іншими даними, він, навпаки, любив життєвий 
комфорт та розкіш і взагалі був великим життєлюбом. Ставши 
гетьманом, він завів досить великий штат обслуги, до якого вхо
дили гетьманський хірург, перукар, годинникар та ін.

Хмельницький пив не тільки каву, але й м іцніш і напої. Геть
ман, як кажуть в Україн і, любив чаркувати. Гетьманське за 
стілля відзначалося рясними, іноді надмірними узливаннями: 
горілка, пиво, хмільний мед, рідше вживалося вино.

Одне слово, напередодні революції це був досвідчений козак, 
людина, що, за його власним зізнанням, звикла шаблею шматок 
хліба добувати: «Усе, що маю, я досяг своїми власними силами 
та своєю шаблею».
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Як писав про нього Самовидець, це був «козак, розторопний 
у справах козацьких, військових, і в письмі швидкий, і що часто 
при дворі королівському буває». Наведені нижче улюблені при
казки Хмельницького вказують на вироблений в нього тверезий, 
злегка цинічний погляд на життя: « Неможлива справа, щоб між 
добрими та лихих не було», «При сухихдровах і мокрим попало», 
«Яку яму під нами викопали, самі в неї провалилися».

Щ о ж  могло примусити цю солідну, навчену життєвим до
свідом людину стати революціонером? Як кажуть у таких ви
падках французи: «Ш укайтеж інку» —  ідодають: «О сьун івер
сальне джерело всіх неприємностей».

Соціологи революції стверджують, що придушення базових 
інстинктів породжує революційні відхилення в поведінці людей. 
У  випадку з Хмельницьким ми бачимо наочний приклад того, 
як придушення таких фундаментальних інстинктів, як інстинкт 
власності та статевий інстинкт, призводить до радикалізації 
поведінки людини.

Отже, відповідь слід шукати в перипетіях особистого життя 
майбутнього гетьмана. В Хмельницького за все життя було три 
дружини: його першою дружиною була Ганна (Гафія) Сомківна, 
сестра майбутнього наказного гетьмана Якима Сомка. Усі діти 
Хмельницького від неї.

П ісля її смерті другою дружиною Хмельницького стала Мотро- 
на —  справжня українсько-польська Єлена Троянська (згадаймо, 
що, власне, через Єлену розгорілася Нова Троянська війна!).

Ляшка «східного обряду», надзвичайно вродлива, це через 
неї втратили розум два вже літніх суперники —  Хмельницький 
і чигиринський підстароста Данило Чаплинський. Сварка двох 
чоловіків поклала початок гігантському кровопролиттю й зреш
тою призвела до відділення України від Речі Посполитої.

Мотрона була нянькою дітей Хмельницького, та їхній роман 
із Хмельницьким почався ще за життя його дружини. Важко
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сказати, чи знала Ганна про те, що Богдан зраджував їй з М от- 
роною. Хоча навряд чи можна приховати зраду, якщо всі троє 
учасників цього трикутника жили під одним дахом. П ісля три
валої хвороби Ганна померла. П ісля ї ї  смерті Мотрона жила 
в будинку Хмельницького на правах його співмешканки.

Конфлікт Хмельницького й Данила Чаплинського через пре
красну ж інку спрацював як справжній динаміт, закладений під 
«будинок» Речі Посполитої.

Чаплинський був вихідцем із Литви, вдівцем і вже літньою 
людиною, що мав заміжніх дочок. Відчуваючи чорну заздрість 
до удачливості та багатства Хмельницького, він люто зненави
дів його.

Чаплинський викрав Мотрону підчас свого раптового заїзду 
в Суботів. Скориставшись тим, що Хмельницький юридично не 
оформив своїх стосунків із Мотроною, у 1646 році Чаплинський 
обвінчався з нею за латинським обрядом. Розлючений писар 
викликав супротивника на двобій, але сам ледь врятувався від 
засідки.

Намагаючись якнайболючіше вразити Богдана, Чаплинський 
спрямував свою лють на старшого сина Хмельницького —  Ти- 
моша. Його зловили на ринку і за наказом Чаплинського при
людно висікли різками. Але мстивому пану цього здалося мало. 
Спочатку він підмовив одного пана, щоб той підчас походу вда
рив Тимоша обухом по голові. Потім наказав простому козакові 
Песті донести старості про зраду Хмельницького. І той через 
наклеп опинився у в’язниці, звідки через якийсь час втік за до
помогою свого кума Кричевського.

Мотрона заступалася за Хмельницького перед своїм чолові
ком. Сам Хмельницький пізніше згадував: «Якби не ця добро
зичлива жінка та ї ї  піклування про тих, хто безневинно терплять, 
не уникнути мені помсти лютого тирана, ї ї  чоловіка». Однак, 
можливо, заступництво Мотрони ще більше розпалювало лють
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Чаплинського. Чому він з такою маніакальною впертістю та зл іс
тю переслідував Хмельницького? Щ о ним керувало? Острах по
мсти? Невпевненість у своїй перемозі?

їхню чвару не зміг розсудити навіть суд сенаторів, перед яким 
вони обоє предстали. Хмельницький скаржився самому королю. 
А  той, не здогадуючись про те, до яких наслідків призведе порада, 
нараяв Богданові шаблею вирішити це питання. Хмельницький 
буквально виконав пораду короля і... розвалив Польщу!

Після початку повстання тепер уже Хмельницький переслі
дував Чаплинського. Подальша доля Данила Чаплинського не
відома, але свою роль провокатора українсько-польської різа
нини він виконав ідеально.

Попередники Хмельницького —  керівники великих козаць
ких повстань кінця XV I століття К- Косинський і С. Наливай
ко —  теж починали з помсти за особисті «кривди»: в одного 
відібрали маєток, в іншого до смерті побили батька. Про ті часи 
П. Куліш  писав: «То було століття, що заповіло польсько-ро
сійському потомству здобуте досвідом прислів’я: «Із сильним 
не борися, з багатим не судися». Сл ід  сказати, що з тих пріс- 
нопам’ятних часів світ не дуже змінився, отже, ця істина збе
рігає багато в чому своє значення й у наш час.

Хмельницький став на шлях безкомпромісної боротьби з не
справедливістю. Однією з його улюблених приказок була така: 
«Стіна із стіною вдариться, одна упаде —  інша залишиться». 
Уже після перших перемог над польськими військами тодішні 
українські церковні інтелектуали зуміли переконати Хмель
ницького в його історичному призначенні —  виступити на за
хист церкви й нації.

П ісля того, як Хмельницький повернув таки собі Мотрону, він 
на зло особистому ворогові Чаплинськомудвічі вінчався з нею —  
у липні 1647 і в лютому 1649 року, коли ще був живий її чоловік 
(для цього Хмельницькому довелося підкупити церковників). До
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речі, в суспільстві в основному склалося негативне ставлення до 
цього шлюбу. Київський воєвода Ддам Кисіль, збираючись до 
Чигирина як комісар Речі Посполитої, категорично виступав 
проти присутності на зустрічі з Хмельницьким його «незаконної 
дружини».

Вважається, що саме Мотрона видала заміж усіх дочок Хмель
ницького. Але цим, схоже, обмежується ї ї  вплив на справи чо
ловіка. Збереглися описання цієї першої леді козацького двору. 
Одягнена в дорогі тканини й оксамит, у діамантових намисті 
й діадемі, з дорогоцінними перснями на пальцях, вона наливала 
гостям у золоті чарки звичайну горілку, набивала люльки та по
давала нюхальний тютюн.

П ід  впливом чоловіка Мотрона призвичаїлася до міцних на
поїв і зрештою спилася. За однією з версій ї ї вбив сам Хмель
ницький, за іншою —  його син Тимош, причому досить ж ор
стоким чином, наказавши повісити свою нещасну мачуху, що 
стала заручницею і жертвою великої політики.

Третьою дружиною Хмельницького була Ганна, сестра Івана 
і Василя Золотаренків, удова козацького полковника Пилипа (тому 
в народі її називали Пилипихою). П ід її впливом Хмельницький 
припинив п’яні оргії. Ганна ввдавала навіть власні універсали. Про 
неї відомо, що вона закінчила свої дні в монастирі.

Про роль жінки в історії Української національної революції 
слід сказати окремо. Так, одним із наслідків революції було те, 
що «жони шляхецькі стали жонами козацькими» (Л ітопис 
Самовидця). Старшина і козаки часто примушували шляхтянок 
вступати з ними в шлюб. Так, Іван Виговський викрав п ідчас 
походу на Литву дочку новгородського каштеляна Олену Стат- 
кевичеву. Його  брат, Христофор Виговський, примусив до 
шлюбу Марину Ласку, що гостювала в Овручі в пані Богуміли 
Трипільської. Якийсь сотник напав на монастир, схопив черни
цю панну П ац і женився на ній.
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Однак ці насильницькі шлюби були неміцними. Багато із шлях
тянок пізніше повернулися додому, у Польщу, обтяжені досить 
численним потомством. їхнє перебування в неволі віддзеркалю
валося в їхніх нових прізвищах: Кримчаки-Волковинські, Татар- 
Товкачі, Козаки-Кубалинські, Козаченки-Калинські та ін.

При козацьких загонах утримувалось по кілька ворожок (ві- 
дьом, чаклунок). Й  іноді за невдале ворожіння вони розплачу
валися життям. Навіть сам Хмельницький без ворожок не міг 
ступити й кроку.

У  цілому присутність ж інок в армії Хмельницького впливала 
на її боєздатність. Рдсійський цар був навіть змушений спеці
альним указом від 1655 року наказати ніжинському полковни
ку Іванові Поповичу «вигнати з полку всіх баб і дівок», оскіль
ки «не пристало підчас походу займатися розпустою, розплатою 
за яку буде кара Божа».

Бранки являли собою певний капітал для козаків і татар, що, 
утім, неухильно падав у ціні (пропозиція перевищувала попит). 
На татарському й турецькому невільничому ринках український 
товар, що дешевшав, потіснив черкесок, польських шляхтянок, 
єврейок, молдаванок, вірменок і татарок.

З боку народу неслися прокльони на адресу Хмельницького: 
«Бодай тебе, Хмельниченку, перша куля не минула за те, що 
дозволив орді забирати наших дівчат і молодиць».

Заповітною мрією Хмельницького було встановити спадко
вий гетьманат. Родина гетьмана справляла досить помітний 
вплив на політичне життя України того часу. До 1667 року клан 
Хмельницького нараховував близько п’ятдесяти чоловік.

Його чотири дочки: Катерина, Степанида (Стеха), Олена та 
ще одна, ім ’я якої нам невідоме, були найперспективнішими 
нареченими для козацької старшини. Полковники прагнули 
поріднитися з правлячим кланом Хмельницьких, щоб за допо
могою своєї приналежності до нього отримати доступ до реаль
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них важелів керування великою політикою, аж до претензій на 
гетьманську булаву. У  Хмельницького було також чотири сини. 
Найстарший —  Тимофій (Тимош)( 1632— 1653), високий, м іц 
ної статури (щоправда, за описом, наведеним польським істо
риком І. Ролле, навпаки, м,аленького зросту, з віспинами), во
йовничий і нестриманий (батько якось наказав прикувати його 
до гармати, щоб той трохи заспокоївся). Найзаповітніш і динас
тичні плани Хмельницького були пов’язані саме з цим талано
витим юнаком.

Тому шлюб Тимоша з молдавською княжною Розандою Лу- 
пулівною мав ще й політичну мету. З  його допомогою Хмель
ницький розраховував отримати прямий зв’язок із Портою через 
Молдавію , минаючи Крим. Тим самим він сподівався забез
печити Україні допомогу й протекцію Туреччини. Якби Хмель
ницький зміг реалізувати свій задум, необхідність у Переяслав
ському договорі напевно б відпала. П ісля Володимира Великого 
це була друга реальна можливість зближення України з іслам
ським світом.

Щоправда, Хмельницький, звісно, не ставив на меті зміну 
релігії. Йшлося тільки про те, щоб Україна вступила у васаль
ні відносини з Османською імперією на зразок православної 
Молдавії, тим більше що турки відзначалися відносною віро
терпимістю. Константинопольські патріархи століттями жили 
під заступництвом султанів. Тоді історія могла б піти іншим 
шляхом, і зараз ми вивчали б у школах і вузах історію воз
з ’єднання українців із братським турецьким народом.

На той час у Молдавії тривала чехарда державних переворотів. 
Василь Лупул був одним із узурпаторів трону господаря ( князя). 
Якось у відповідь на невдоволення представників родовитої мол
давської знаті цей новий молдавський володар процитував рим
ського історика Тацита: «Ви зневажаєте мою новизну, я —  мля
вість вашу». Цей лукавий молдавський князь-господар пообіцяв
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руку своєї дочки Розанди з приданим одночасно сину Хмельниць
кого та сину коронного гетьмана Калиновського, вирішивши 
подивитися, хто з них візьме гору.

Гетьманич Тимош, відправившись на весілля, узяв із собою 
кілька тисяч добре озброєних «гостей», не забувши артилерію 
та невеличку татарську орду. Аналогічним чином підготувався 
до одруження і його суперник. П ід  Батогом обидва весільні 
кортежі зустрілися. Битва під Батогом 31 травня 1652 року, 
в якій з обох боків брали участь тридцять тисяч воїнів, увійшла 
в історію як один із найбільших боїв Визвольної війни україн
ського народу. Перемогу здобули українські свати (власне, 
завдяки тому, що старий Хмельницький вчасно надав допомогу 
синові). Весілля Тимоша й Розанди тривало цілий тиждень —  
з ЗО серпня до 6 вересня 1652 року.

За описом очевидців, у кількох розкішно прикрашених ка
ретах на весілля приїхали козацькі дами. Спершу чигиринські 
дами пішли до корчми пригощатися. Козачки намагалися роз
платитися з кучерами волоськими горіхами, чим несказанно 
здивували молдаван. У  замок вони приїхали немов якісь опуда
ла —  так безглуздо виглядали вони у своїх підшитих соболями 
каптанах з високими комірами (за тодішньою молдавською мо
дою). Сталася огидна п’яна сварка з молдаванками, які висм і
ювали простацькі манери козачок. У  цій сутичці представниць 
двох культур —  вихованих у гаремних звичаях молдаванок та 
українських простолюдинок —  ледь не дійшло до бійки.

На весіллі грав придворний оркестр у складі органіста, трьох 
скрипалів, флейтиста й сурмача. Гості танцювали польські танці. 
Наречений, за свідченням очевидців, був похмурий і «дивився 
вовком, з-під лоба».

Подружнє життя молодят із самого початку не заладилося. 
За повідомленням одного французького «папарацці» (і тоді 
газетярі влізали в особисте життя сильних світу цього), від
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разу після весілля Тимош двічі бив свою дружину, дорікаючи їй 
у зв ’язках з великим візиром. Річ у тім, що лише за рік до за
міжжя Розанда була заручницею в Стамбулі, де в неї був бурх
ливий роман з великим візиром Ахмедом. Коли через двірський 
переворот її наділений владою коханець загинув, Розанді до
велося повернутися в Яси, до батька.

А  після переїзду пари до Суботова життя Розанди перетво
рилося на справжнє пекло. Безпробудне пияцтво, брутальність 
і рукоприкладство чоловіка, крикливі пісні й дикі степові танці 
доводили молоду дружину до розпачу й апатії. Старий Хмель
ницький як міг заступався за невістку, але він був не в змозі 
змінити натягнутих стосунків між подружжям. Мовчазний і бай
дужий чоловік явно давав Розанді зрозуміти, що оженився на 
ній з розрахунку, який не виправдався. Тесть, на думку Тимоша, 
виявився справжнім жмикрутом. Зіграли також роль і ревнощі 
Тимоща до попереднього обранця Розанди.

Наступного 1653 року Лупула скинули з трону й він прибіг 
до Хмельницького по допомогу. Той перебував у глибокому 
запої. Прочекавши тиждень (!), поки сват протверезіє, Лупул 
попросив поради й допомоги. А  у відповідь отримав воістину 
філософську відповідь у дусі «In vino veritas» (істина у вині). 
Хмельницький показав йому кружку з горілкою і вирік: «От, 
брате, найкраща розрада в нещасті». Але допомогу надав, 
пославши Тимоша розбиратися з конкурентами Лупула. Той 
узяв із собою в похід і дружину, вирішивши не залишати ї ї  без 
догляду.

П ід  час облоги міста Сучава двадцятиоднолітній Тим.ош за
гинув через безглузду випадковість: він помер від гангрени, 
викликаної пораненням у ногу дерев’яною тріскою, відколотою 
гарматним ядром. Мачуха Розанди —  нова енергійна дружина 
Лупула, спробувала взяти на себе організацію оборони Сучави. 
Прагнучи втримати своїх українських союзників, вона навіть
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пообіцяла видати Розанду за козацького полковника Федоро
вича. Й та підкорилася.

Але 9 вересня 1653 року фортецю все ж  таки взяли. Через 
два тижні козацьке військо, забравши тіло свого проводиря, 
повернулося в Україну. З  козаками в Чигирин приїхала й Ро- 
занда. Дуже примітно, що Хмельницький радів, що його син не 
потрапив до рук ворогів ні живим, ні мертвим.

Доля двох онуків Хмельницького, близнюків, що народилися 
в Розанди і Тимоша, невідома. Відомо тільки, що вдруге Розанда 
вийшла заміж за француза Андре де Бюї, який приїхав із Фран
ції до Польщ і разом із польським королем Яном Казимиром. 
У  1658 року він прийняв польське громадянство й став назива
тися Антоновичем. П ізніше він перейшов у козацьке військо та 
прийняв православ’я, змінивши прізвище на Антоновський.

Ю рій Хмельницький у нагороду за його заслуги віддав за 
Антоновського вдову Тимоша. 1660'року вони обвінчалися, а на
ступного року Розанда народила сина Петра. Подружжя Анто- 
новських загинуло в 1685 році. Розанду вбили козаки полков
ника Дрозденка в Рашківському замку за відмову поділитися 
з ними своїм майном. Так закінчила свої дні тиха, смиренна 
жінка, яку східне виховання й досвід гарему привчили до по
кори. Вона стала ще однією жертвою великої політики. В ід неї 
залишилося лише намисто —  єдина річ, що свідчить про пере
бування Розанди в Чигирині.

Інший син Хмельницького, Юрій, був слабкий духом і тілом, 
неврівноважений і до того ж  фізично неповноцінний —  він не міг 
мати дітей. Таким чином, Ю рій не виправдав надій батька. П ід 
кінець життя в Ю рія виявилися й садистські схильності: він почав 
улаштовувати невмотивовані страти свого найближчого оточення, 
і зрештою турки були змушені також стратити свого васала.

Таким чином, династичні плани Хмельницького зазнали ц іл
ковитого краху. З  огляду на монархістські настрої тодішнього
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українського суспільства, невдала спроба гетьмана завести 
в Україні власну правлячу династію негативно позначилася на 
міцності козацької державності.

Коли нове козацьке панство почало фронтальний наступ на 
соціальні завоювання селянства, намагаючись загнати його в крі
посну неволю, це викликало розчарування селян у революції, що 
зрештою призвело до його відходу від активної участі у війні про
ти Польщі. Козацькій старшині довелося примусово гнати селян 
на війну. Так, описані П. Кулішем «торбоносці» —  селяни з міш- 
ками-торбами піску на шиї —  використовувалися козаками як 
живий заслін проти польських куль. Відповідь народних мас не 
забарилася.

Цілими полками народ переселявся на Дике поле, на тери
торію нинішньої Слобожанщини, і цьому Хмельницький та його 
наступники всіляко перешкоджали. Переселення було однією 
з поширених форм протесту проти тиску держави на народ, що 
дедалі зростав. Як писав П. Куліш, «цілий народ... подорожував, 
переселяючись безупинно з однієї осади в іншу».

В умовах, коли підтримки всередині країни бракувало, гетьман
ська влада та старшинська аристократія були змушені шукати 
союзників у боротьбі проти Польщі. Інакше кажучи, основна 
ставка була зроблена на зовнішні фактори —  на більш сильні 
держави: Крим, Туреччину, Росію, Швецію.

Часті зовнішньополітичні переорієнтації гетьмана дуже на
гадують багатовекторну зовнішню політику сучасних україн
ських президентів, які встигли встановити відносини «страте
гічного партнерства» ледь не з усім світом.

Декілька слів про історичне рішення, прийняте на Переяс
лавській Раді 1654 року. Чи дійсно йшлося про «добровільне 
возз’єднання України з Росією»?

Як писав український історик Б. Яковлєв, «у політичних актах 
XVII століття юридичні відносини між державами представля
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ли як стосунки м іж  особами монархів, а не як відносини між 
окремими державами. З  погляду договору 1654 року, юридичні 
відносини, які виникли внаслідок цього договору, зв ’язують не 
Україну та М оскву як окремі держави, а гетьмана Б. Хмель
ницького, який уособлює Україну, і царя Олексія Михайлови
ча, що уособлює Московську державу». Насправді добровіль
не підпорядкування Росії було лише визнанням Хмельницьким 
російського царя як свого верховного володаря. Таке підпо
рядкування мало тимчасовий, спекулятивний характер через 
існуючі несприятливі для Б. Хмельницького обставини. При 
цьому він міг вступити в подібні відносини й з іншими потен
ційними сюзеренами, як неодноразово це робили інші українські 
гетьмани.

І справді, відразу ж після Переяславської Ради Хмельниць
кий почав переговори щодо протекторату із шведським королем 
Карлом X  —  найлютішим ворогом Росії. Але, як зазначає ро
сійський історик Е. Анісімов, одного разу вступивши в добро
вільне підданство московському цареві, такі володарі ставали 
вічними полоненими, й згодом у політичних концепціях, а також 
у масовій свідомості імперії «добровільність» входження роз
глядалася як акт вічний, незмінний.

Ставлення українців до союзу з М осквою  із самого початку 
було досить неоднозначним. Д. Іловайський, офіційний історик 
царської Росії, пише про це так: «Прості козаки та чернь тяг
нулися до єдинодержавної М оскви, старшина козацька й вза
галі люди чиновні віддавали перевагу аристократичній Польщі. 
Члени козацької старшини, що виросли під впливом польської 
культури, зверхньо дивилися на малоосвічених московитян». 
Цей союз аристократичної України з деспотичною М осквою  
старшині уявлявся протиприродним. Старшина, вихована на 
шляхетських поняттях, ще не встигла забути золоті вільності 
Речі Посполитої, а М осква зі своїм диким терором жахала її.
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Козаки говорили, що віра в М оскв і не православна, а царська. 
Українці боялися, що їх стануть примушувати до московських 
звичаїв, заборонять носити чоботи й черевики, а накажуть взути 
лапті. Відлякувала їх також введена в М оскв і заборона на па
ління. Там, згідно з указом 1632 року, курцям відрізали носи. 
Отже, підстав для побоювань було більше ніж достатньо.

Отже, ми можемо зробити такі висновки.
Головними підсумками, основними завоюваннями Української 

революції XVII століття були відновлення втраченої державнос
ті, формування нової національної еліти. Однак спроба утворен
ня нової, цього разу козацької, Речі Посполитої провалилася як 
через опір ззовні (Польща, Росія, Туреччина, Крим), так і вна
слідок численних внутрішніх розколів.

П ісля смерті Б. Хмельницького Українська революція за 
вершилася жахливою кривавою громадянською війною, яка 
ввійшладо історії під короткою й страшною назвою —  «Руїна». 
Тим самим був підтверджений вислів французького соціаліста 
X IX  століття Ж . Ж ореса про те, що революція —  це завжди 
«варварська, звіряча форма прогресу».



Глава 14

ХТО ЗРАДИВ ГЕТЬМАНА МАЗЕПУ?

Без милой вольности и славьі 
Склоняли долго мьі главьі 
Под покровительством Варшавьі, 
Под самовластием Москвьі.
Но независимой державой 
Украйне бьіть уже пора,
И знамя вольности кровавой 
Я поднимаю на Петра.

О. Пушкін

Серед всіх українських гетьманів фігура Івана Мазепи, поза вся
ким сумнівом, найромантичніша, і вже вXVIII столітті вона встиг
ла стати дійсно культовою в європейських літературі, мистецтві 
і навіть музиці. Про Мазепу писали ДанієльДефо, Франсуа Воль- 
тер, лордДжордж Байрон, Віктор Гюго, Олександр Пушкін і ба
гато інших українських, шведських, польських, чеських і ро
сійських письменників та поетів. В ін надихнув французьких 
художників Горація Берні, Л у ї Буланже, Шасеріана на написан
ня їхніх прекрасних картин. Ференц Л іст присвятив гетьману 
свою захоплену симфонію «Мазепа».

Звідки ж  такий жвавий інтерес до українського гетьмана з боку 
видатних людей Європи?

Імпозантна особистість Мазепи приваблювала увагу європей
ських майстрів мистецтва не тільки своєю героїчною боротьбою за



Україна, яка шокує

права та вільності України й трагічним протистоянням царю-тира- 
ну, але й своїми численними любовними пригодами. Своїми альков
ними подвигами український Дон Жуан уславився на всю Європу, 
на якийсь час затьмаривши найвеличнішого і, здавалося б, непере- 
вершеного спокусника жіночих сердець Джакомо Казанову.

Дійсно, ніде правди діти, Іван Степанович був небайдужий 
до прекрасної статі, яка відповідала йому взаємним інтересом. 
Оскільки куртуазна (придворна) любов пов’язана з подружньою 
невірністю, романи Мазепи, з огляду на озброєність обманутих 
чоловіків та їхніх слуг, були поєднані з величезним ризиком. 
Наприклад, його роман із заміжньою панною Терезою Фаль- 
бовською ледь не закінчився трагедією. Чоловік-рогоносець, 
спіймавши закоханих на гарячому, суворо покарав Мазепу. За 
його наказом майбутнього гетьмана прив’язали голим до коня 
й у такому непривабливому вигляді пустили в дикий степ.

Щ е драматичніших подій була сповнена історія кохання М а 
зепи та М отрі Кочубеївни. Мотря, вісімнадцятилітня дочка В а 
силя Кочубея, Генерального судді, другої особи в гетьманській 
державі, доводилася гетьману хрещеницею. За цю останню лю 
бов, яка прийшла до Мазепи, коли йому було вже добре за 
сімдесят, він ледь не наклав головою.

Щ е Ніколло Макіавеллі радив володарям не зазіхати на влас
ність і ж інок своїх підданих. Таке їм зазвичай не пробачають.

У 1707 році Кочубей і полтавський полковник Іван Іскра подали 
царю донос про зраду, яку замишляє проти нього Мазепа. Причини, 
що спонукали їх написати донос на гетьмана, були виключно осо
бистого порядку. Кочубей, колишній дорошенківець, ненавидячи 
Москву, прагнув її руками знищити свого особистого ворога, що 
посягнув на його дочку. Народний переказ стверджує, що Іскра, зі 
свого боку, мучився ревнощами: його дружина мала підозрілі сто
сунки з гетьманом. Обоє —  розлютований батько й збожеволілий 
від ревнощів чоловік, палали бажанням помститися Мазепі.
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Але тоді Мазепі якимось дивом пощастило уникнути смертель
ного «імпічменту». Його вороги досягли прямо протилежного 
ефекту. Засліплені ненавистю, вони належним чином не подбали 
про докази. Цар наказав перевірити донос, але нічого підозрілого 
на гетьмана не було знайдено. По закінченні слідства донощики 
були засуджені на страту. Мазепа намагався врятувати життя 
Кочубею і попередив його про арешт, однак той відмовився при
йняти порятунок із рук свого заклятого ворога. Зрештою москов
ський кат відрубав обом ревнивцям голови.

Такі от нежартівливі шекспірівські пристрасті кипіли в гетьман
ській Україні. Втім, не варто дивуватися, адже XVII —  XVIII сто
ліття —  це часи придворних кавалерів, великосвітських лібертенів- 
розпусників. Афоризми Ларошфуко, Шамфора, «Небезпечні 
зв’язки» Шодерлоде Лаклодають певне уявлення про моральтого 
часу. Хоча європейські феодали й не відзначалися зразковою мо
раллю, але вони, принаймні стосовно до рівних собі, вміли красиво 
залицятися, довелидо досконалості мистецтво компліменту, оточи
ли жінку поетичним ореолом, звівши її на п’єдестал досі небаченої 
висоти. Власне, саме завдяки їм з ’явилося поняття «любов» як 
одухотворене еротичне почуття.

П ід  впливом античних традицій та християнства на Заході 
сформувалася ціла культура поклоніння Прекрасній Дамі. П ро 
тягом століть, починаючи від епохи мандрівних рицарів і мене
стрелів, у чиїй творчості культ Мадонни та культ Дами Серця 
зливалися в одне, і закінчуючи рафінованою придворною ероти
кою Версаля та Ескуріала, формувалися ідеї рицарства, шляхет
ності, галантності, —  усе, що й.сьогодні становить еталон вза
ємин чоловіка та жінки.

Щодо цього Мазепа уособлює тип тодішньої старшинської 
аристократії, що мало чим відрізнялася від європейської при
дворної знаті (французькі шевальє, британські лорди й джентри, 
німецькі юнкери).
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Іван Степанович Колединський-Мазепа належавдо православ
ного шляхетського роду, відомого з 1544 року, коли українському 
шляхтичу Миколі Колединському польський король Ж игмонт І 
подарував на умовах військової служби село Мазепинці на річці 
Кам’янці (територія сучасної Київщини). В ід назви цього родо
вого гнізда майбутній гетьман отримав своє прізвисько. Двоюрід
ний дід Мазепи Федір брав активну участь у повстаннях К. Косин- 
ського і С. Наливайка, за що був страчений поляками.

Точна дата народження Мазепи невідома. Заданими академі
ка М . Возняка17, це могло бути 20 березня 1632 року. Мазепа 
здобув блискучу на ті часи освіту. Він був вихованцем Києво- 
Могилянської академії, що пізніше якийсь час звалася Києво- 
Мазепинскою. Французький дипломат Фой де ля Невіль, якому 
довелося зустрічатися з гетьманом, відзначає його досконале 
володіння латиною. Крім латині, гетьман говорив французькою, 
німецькою, татарською й російською.

Це свідчить не так про унікальні здібності Мазепи до вивчен
ня мов, як про загальний високий рівень освіченості тодішньої 
старшини. Атмосфера в українському суспільстві була такою, 
що освіта козацької еліти була поставлена на належний євро
пейський рівень, через що неодноразово виникали проблеми 
в малоосвічених московських служивих людей. Так, у 1667 році 
боярин Шереметьєв звертався до царя з таким слізним послан
ням: «Полковники і всяких чинів люди про різні справи пишуть 
польським і латинським письмом, те ж  гетьман Брюховецький. 
У  нас, холопів твоїх, —  немає перекладача».

У  той час невід’ємною частиною освіти знатного українця були 
подорожі. Вважалося, що молода людина шляхетного походжен
ня повинна подивитися світ, порівняти звичаї та порядки чужих 
народів з вітчизняними й взагалі розширити свій кругозір.

Мазепа багато подорожував Європою, відвідав Францію, Н і
дерланди, Італію, Німеччину. Цікаво, що у своєму заповіті племін
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ник Мазепи А. Войнаровський, зокрема, висловив волю, щоб його 
син Станіслав «пройшов студії та подорожі в чужі країни».

За плечима Мазепи була солідна придворна школа. Він ви
ховувався як паж при дворі польського короля Яна-Казимира, 
відразу опинившись у бурхливому вирі придворних інтриг, ду
елей і, звичайно ж, галантних авантюр. Відомий на всю Європу 
ловелас, дуелянт, поет, автор ліричних віршів і досить популяр
них на той час пісень-шлягерів, він змолоду виконував дипло
матичні доручення польського короля. Одного разу вражені 
молодістю королівського посланця запоріжці навіть відмови
лися вести переговори з «молокососом».

Збереглося описання зовнішності Мазепи, яке залишив нам 
французький дипломат Ж ан Балюз: «Вигляду нього був суворий, 
очі блискучі, руки тонкі й білі, як у жінки, але тіло його міцніше, 
ніж тіло німецького рейтара, і вершник з нього знаменитий».

Ш лях Мазепи до влади був тернистим і звивистим. Він на
лежав до т іє ї породи правителів, яких Н. Макіавеллі влучно 
визначив як «лисиці». У  народі про таких вивертких і хитрих 
політиків говорять, що, потрапивши піддощ, вони здатні про
ходити м іж краплями. З  цієї особливості витікали як сильні, так 
і слабкі сторони гетьмана як правителя.

Мазепа був природженим придворним і дипломатом, але ніяк 
не воїном. Завдяки лисячій хитрості він умів легко входити в до
віру до коронованих і впливових осіб. Польські королі Август II 
і Станіслав Лещинський, що люто ненавиділи один одного, а та
кож шведський король Карл XII і російський цар Петро І були 
в приятельських стосунках із Мазепою.

Використовуючи свої дипломатичні здібності, Мазепа зумів 
стати з полоненого запоріжцями дорошенківця довіреною особою 
гетьмана Самойловича і протягом семи років виховував його дітей. 
Мазепа безпосередньо брав участь у підготовці змови проти І. С а 
мойловича, зокрема підписав на нього донос. Йому вдалося зару-
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читись підтримкою князя Голіцина —  фаворита тодішньої прави
тельки Росії царівни Софії, і за його допомогою скинути гетьмана 
І. Самойловича. (Кажуть, що в цього ж  боярина Мазепа купив згоду 
Москви на заняття ним посади гетьмана за 10 тисяч карбованців.)

Мазепа захопив владу шляхом перевороту, і саме він несе 
відповідальність за трагічну долю родини Самойловича. Уся вона 
разом із колишнім гетьманом була заарештована й заслана до 
Сибіру «удалекі городи на вічне поселення». Старший син Самой
ловича Григорій —  чернігівський полковник, за те, що не до
зволив колись місцевим москвофілам повісити на міській ратуші 
російський герб на знак того, що Чернігів «є особиста власна 
їхньої царської величності отчина», був обезголовлений. М о с 
ковський кат відрубав йому голову, рубаючи разів зо три для 
більшої муки. А  щоб молодий гетьманич і на тім світі не знав 
спокою, він був обезголовлений без сповіді.

Опинившись у М оскв і під час загострення конфлікту м іж  
боярськими угрупованнями (прихильниками царівни Соф ії) та 
Петром Олексійовичем (майбутнім Петром Великим), Мазепа 
скоро зорієнтувався і, зрадивши свого колишнього союзника 
князя Голіцина, перейшов на бік молодого царя, легко завою
вавши його довіру.

Ставши власником гетьманської булави, вже на самому по
чатку свого гетьманства Мазепа був змушений піти на значні 
поступки Москві. У  так званих «Коломацьких статтях» 1687 року, 
зокрема, гетьман і старшина зобов’язувалися піклуватися про 
зближення українців з великоросами, особливо через змішані 
шлюби, для чого малоросійським жителям дозволявся, вільний 
перехіду московські міста.

За час свого гетьманства Мазепа зарекомендував себе вір
ним ставлеником Москви.

Треба сказати, що на певному етапі союз із Москвою був дуже 
вигідним для гетьмана, оскільки сприяв зміцненню режиму його



Лабіринти історії

особистої влади. Мазепа зміг завоювати повну довіру царя й тим 
самим убезпечив себе віддоносів старшини в Москву (а такі спро
би неодноразово робилися —  відомо понад двадцять доносів на 
Мазепу). Цар видавав донощиків Мазепі, а той уже передавав їх 
у руки катів. Маючи надійний тил у Москві, Мазепа міг не боятися 
старшинських змов та інших претендентів на гетьманську булаву.

За мірками того часу, Мазепа проводив доволі ефективну еко
номічну політику, при цьому не забуваючи й про самозбагачення. 
При Мазепі поглиблюються процеси феодалізації українського 
суспільства, зокрема відбувалося подальше зростання старшин
ського землеволодіння. А  найбагатшим землевласником став сам 
гетьман. У  його маєтках працювало понад 120 тисяч залежних 
селян. Мазепа був типовим українським олігархом, що будував 
своє благополуччя за рахунок народу. Але, як писав Поль Валері, 
«влада без зловживань утрачає свою привабливість».

При цьому не можна сказати, що Мазепа не приділяв увагу 
соціальному захистові своїх підданих. Він вжив низку заходів, 
спрямованих на пом’якшення становища простих людей. Так, 
на Л івобережж і панщина була обмежена двома днями на тиж 
день, були ліквідовані непопулярні в народі оренди. Однак через 
свою, в цілому, простаршинську політику Мазепа був украй 
нелюбимий простим народом.

Багатства, що нагромадив Мазепа, давали йому можливість 
зайнятися меценатською діяльністю. Період його гетьманства 
золотими літерами вписаний до історії української культури під 
назвою «мазепинське бароко». Найпомітніші плоди зусиль геть
мана є на ниві будівництва храмів і розвитку освіти (Києво-Мазе- 
пинська академія).

Зовнішня політика Гетьманщини йшла цілком у фарватері 
Москви, і тому гетьман не міг похвалитися якими-небудь.знач
ними зовнішньополітичними успіхами. Спроба закріпитися на 
Правобережжі, об’єднати розчленовану країну не вдалася через
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опір Росії, в інтересах якої було збереження дружніх відносин 
(зрозуміло, за рахунок України) з Річчю Посполитою, у складі 
якої тоді була Правобережна Україна.

Таким чином, завдяки добрим стосункам із російським царем 
Мазепа змігдосягти тимчасової стабілізації на Лівобережній Укра
їні. Головною його заслугою слід вважати припинення громадянської 
війни —  «Руїни», що тривала з часу смерті Б. Хмельницького.

До того дня, коли в похідний табір російського царя Петра І 
принесли звістку про перехід Івана Мазепи на бік шведського 
короля Карла XII, український гетьман досягнув значних висот 
у житті. Понад двадцять років він був першою особою в Укра
їні, заслужив прихильність з боку російського царя, про що 
наочно свідчать численні нагороди, привілеї й титули Мазепи. 
У  1700 році він одержує російський орден Андрія Первозван- 
ного,у 1702 році —  польський орден Білого Орла. У  1707 році 
Мазепа став князем Священної Римської імперії.

За обсягом владних повноважень Мазепа був справжнім «са
модержцем козацьким», «малоросійським королем». ДанієльДефо 
писав у книзі про Петра І, що гетьман не мав королівського титу
лу, але «він був рівним королю щодо влади, й в усякім відношенні 
був рівний, якщо за даних обставин не перевершував тодішнього 
польського короля Августа II».

І справді, наприкінці свого гетьманства Іван Мазепа мав усе, 
що може тільки бажати людина: владу, багатство, славу, щастя 
в особистому житті (любов вісімнадцятилітньої дівчини!). Щ о 
ж  спонукало сімдесятисемилітнього старця ризикнути усім, чого 
він досягнув із такими величезними зусиллями й обміняти забез
печену старість на неспокійну та небезпечну долю вигнанця?

Англійський посол у Москві Чарльз Вітворт висловлював сум
нів щодо того, що сімдесятилітній бездітний багатий гетьман, 
який мав права монарха, перейшов на бік Карла XII із корисли
вих спонукань. Навіть заклятий ворог Мазепи О. Меньшиков
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був змушений визнати, що гетьман « це учинив не для однієї своєї 
особи, але заради всієї України».

Чи можна вважати Мазепу зрадником? Так. Тоді, коли він в і
рою й правдою служив Росії. Але його зрада не була позбавлена 
патріотичних спонукань. Він сподівався, що покорою можна вбе
регти Україну від остаточної загибелі.

Коли гетьман Мазепа перейшов на бік Карла XII, його вчи
нок був актом державної зради з погляду імперського права. 
«Зрада» Мазепи полягала в тім, що він задумав позбавити ро
сійського самодержця права володіння частиною государевих 
земель в Україні. У  1723 році, маючи на увазі всю історію вза
ємин Рос ії й України, Петро писав: «Понєже усім відомо, що 
від часу Богдана Хмельницького... ідо покійного Скоропадсько
го всі гетьмани були зрадниками і яке велике бідство держава 
наше терпіла, а щонайпаче М ала Росія».

Навівши Ці слова Петра, найвідоміший російський історик 
Є. Анісімов указує на те, що такий поглддузагалі характерний для 
імперського розуміння в Росії підданства різних народів, що вхо
дили до складу імперії, як акту незмінного й вічного, усяка спроба 
змінити який розцінювалася імперською свідомістю та законодав
ством, яке її віддзеркалювало, як пряма державна зрада.

Далі цей дослідник цілком справедливо зазначає, що само
державство розглядало гетьманів України XV I —  XVII століть 
так само, як російських князів і бояр X V  століття, а саме не як 
васалів, а як «государевих холопів», тому вихід з підданства 
російського царя зі своєю землею був, за російським законо
давством, злочином —  «злодійством» і «зрадою».

Н імецькому філософу Йоганну Готлібу Фіхте належить ви
слів: «Горе тим народам, чию історію написали їхні поневолю
вачі». Донедавна історичні події епохи Гетьманщини висвітлю
валися виключно з погляду загарбника України. Згідно з цим 
поглядом, Мазепа —  такий же зрадник українського народу,
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як і всі ті, хто коли-небудь насмілювався підняти прапор бо
ротьби за незалежність своєї Вітчизни.

Насправді ж  Мазепа рятував свою країну від страшної не
безпеки, що загрожувала їй з боку імперії-монстра. Бо ж  із 
приходом до влади Петра І у Росії встановився по суті тоталі
тарний політичний режим.

Петра І вважають великим реформатором Росії. Хоча насправ
ді зроблений ним переломужитті народу й країни слщхарактери- 
зувати як тоталітарну революцію згори. Дотепер над нами тяжіє 
стереотипне сприйняття цієї суперечливої історичної фігури. Ро 
сійська, а згодом і радянська література, а надто кіно (під особис
тим контролем Й. Сталіна), доклали чимало зусиль, щоб створи
ти позитивний образ Петра І, показавши його тільки як такого собі 
реформатора-західника, освіченого історичного діяча. Так утво
рився героїчний ореол навколо цієї фігури.

Це була людина дійсно неабиякої енергії, що мала досить різно
бічні інтереси: «і мореплавець, і тесля, і академік, і герой», а також 
стоматолог-зубодер (м ішок з вирваними ним зубами дотепер 
зберігається в Кунсткамері) і кат, що брав участь у нічних допитах 
та особисто катував свої жертви (серед них і рідного сина Олексія). 
Він особисто голив не тільки бороди, але й рубав голови.

До речі, обрізання борід Петром можна розцінювати як гли
боко символічний акт. Відомо, що в древніх слов’ян гоління 
бороди пов’язувалося з навертанням у рабство. Тому в Давній 
Русі бороди вільних людей на законодавчому рівні захищалися 
від такого безчестя.

Сенс усього життя Петра І полягав у будівництві імперії, і саме 
на втілення цієї ідеї була спрямована вся його бурхлива енергія. 
Головним напрямком агресивної зовнішньої політики Россі було 
завоювання виходів до Балтійського та Чорного морів. При цьо
му захоплення чужих територій слід було розуміти як засіб за
хисту власної території.
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Однак реалізація загарбницьких планів була неможливою без 
модернізації середньовічного Московського царства. З  цією ме
тою, як писав російський філософ і богослов Г. Флоровський, 
цар Петро заснував «поліцейськудержаву». Він був одержимий 
тоталітарною ідеєю «побудувати й «регулярноукласти» все жит
тя країни й народу, все життя кожного окремого обивателя за
ради його власної та заради загальної користі».

Як  писав Є. Анісімов, «самодержавне правління в ході реформ 
Петра різко підсилилося, набуло елементів тоталітаризму. Ім
перська політика багато в чім відтворювала риси внутрішнього 
ладу, заснованого на кріпосному праві, рабському менталітеті, 
повному безправ’ї станів, воєнізації й бюрократизації».

Як і його попередник Іван Грозний, Петро Великий вів безжа
лісну боротьбу з боярськими олігархами та з церквою. У 1718 році 
цар заснував Святіший Всеросійський Урядуючий Синод замість 
колишнього Патріаршого правління, яке разом із Патріархом було 
скасоване. Головою церкви ставав сам цар. На чолі Синоду з 1722 
року стояв обер-прокурор, особа світська, яка була «оком госу- 
даревим» над усіма духовними справами. Петро не довіряв духо
венству, а тому в 1721 році встановив над ним поліцейський на
гляд —  інститут так званих інквізиторів. Обер-прокурору Синоду 
підпорядковувався й доповідав протоінквізитор, а тому були під
порядковані провінціал-інквізитори, а вже їм —  сонми рядових 
інквізиторів. Духовенство перетворюється на чиновників, «слу
живий клас».

У  1722 році Петро І видав указ, яким попам настановлялося 
доносити про сповіді. О бов ’язок доносити на підозрілих у селі 
посіяв розклад та епідемію доносів у середовищі духовенства.

Петро заснував при своєму дворі скандальну пародію на святіший 
Синод —  «сумасброднєйший, всеплутєйший і всешутєйший собор» 
і на ньому богохульно висміював духовенство. «Собор» цей повинен 
був славити Бахуса пітієм непомірним. Він складався з п’яниць, що
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витворяли такі речі, про які не заведено писати. Не відставав від них 
і сам цар. Письменник Олексій Толстой стверджував, що Петро І 
знав матірний вислів, який складався із 131 слова! Щ е при житті 
Петро 1 був прозваний своїм народом «Антихристом».

У  ситуації геополітичного суперництва Росія почала запеклу 
спробу наздогнати Європу. Ціна «Великого стрибка» Росії в на
прямку Європи була такою.

За підрахунками російського історика Павла М ілюкова, на
селення імперії за час правління «царя-реформатора» скоро
тилося на третину. Якщ о судити не з абсолютних цифр, а за 
процентним співвідношенням жертв петровських реформ до 
загального числа населення імперії, то в народовбивстві Петро 
Великий перевершив самого Сталіна, також відомого серійно
го вбивцю. Але в імперіях критерієм державної величі завжди 
була кількість загублених людських душ.

Завжди дивувала зворушливо-ніжна любов російського на
роду До таких тиранів-душогубів, як Іван Васильович Грозний, 
Петро Великий, Ленін, Сталін. Повага до цих «хижаків, б ілу
вальників людського м ’яса» (М . Волошин) належить до загадок 
російської душі.

У  цій патологічній прихильності до жорстоких та аморальних 
правителів-маніяків є щось від мазохізму.

«Мідний вершник», під копитами якого стікала кров’ю йукра- 
їнська земля, посідає цілком особливе місце в галереї російських 
царів і генсеків.

Таким чином, стратегічні національні інтереси України дикту
вали М азеп і необхідність розриву з Росією. Занадто вже неза
видна роль у петровських перетвореннях відводилася Україні.

Її територію Петро розглядав як плацдарм, трамплін для стриб
ка Росії в Європу, Україна була покликана бути джерелом ресурсів
10 5-226
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для посилення військово-політичної могутності імперії. Внаслідок 
цього союз України з Росією виявився для України економічно не
вигідним. Керуючись інтересами розвитку нових російських еконо
мічних центрів і портів, Петро І у 1701 році ввдав указ, згідно з яким 
український експорт повинен був йти в Європу через... Архан
гельськ, тобто товари з Гетьманщини необхідно було спершу везти 
через М оскву до Білого моря, а вже потім, навколо Скандина
вії, —  в Англію, Німеччину та інші західноєвропейські країни.

Населення України активно використовувалося як гарматне 
м’ясо в численних загарбницьких війнах імперії. З  1703 року 
Петро 1 виношував плани ліквідації козацтва шляхом його пере
творення на регулярні солдатські полки. Вольтер розповідає про 
цей епізод так: «Государ [Петро], приймаючи Мазепу, запропо
нував йому завести в себе в М алоросії такі самі порядки, що 
й у Росії». З  відмовою Мазепи посприяти втіленню цих планів 
ужиття пов’язана його особиста образа на Петра 1. Власне, вія 
сам не приховував цього: «Початокзагальних недуг наших пізнав 
я на самому собі. Адже вам відомо, що за відмову мою в задумах 
його, убивчих для нашої Вітчизни, бив мене по щоках...»

У  політиці особисті образи за кривду можуть відіграти роль 
детонатора. Згадаймо Б. Хмельницького чи нашого сучасника 
Дж . М . Дудаєва! Типові історичні приклади, коли під впливом 
особистих образ цілком лояльний підданий перетворюється на 
затятого революціонера.

А  тут ще участь у П івнічній війні важким тягарем лягла на 
Україну. Марно Петро 1 наказував своїм полкам, щоб Україну 
проходили «скромно, не завдаючи ніяких кривд мешканцям і руй
нування малоросійського краю під побоюванням нашого гніву 
й страти». На Україні ж  московські війська, пише закордонний 
дослідник Л. R Левіттер, «своїми грабежами, підпалюваннями, 
побоями й насильством нагадували скоріше каральну експедицію, 
ніж союзну армію». Останньою краплею стало критичне, майже
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безвихідне становище, в якому опинилась Україна після вступу 
шведської армії на її територію. А  тут Петро І, по суті, кидає на
призволяще свого союзника: мовляв, обороняйся як можеш.

Непідробний трагізм відчувається в словах, що їх сказав М а 
зепа в промові перед козацьким військом: «М и стоїмо, браття, 
м іж  двома безоднями, які готові нас пожерти, якщо не оберемо 
шляху для себе надійного, щоб їх обійти. Монархи, що воюють 
між собою, так розлючені один на одного, що підвладні їм на
роди терпіли, терплять уже і ще перетерплять безодню зла не
вимірну, а ми м іж ними як точка чи ціль усього нещастя».

Чому ж  із цих двох «безодень», що загрожують поглинути 
Україну, гетьман обрав саме шведську? Якими міркуваннями 
керувався Мазепа при визначенні орієнтації на Ш вецію?

Російські історики Д. Зенін і К. Смирнов стверджують, що на
справді Петро був узурпатором російського трону, тоді як законним 
російським царем був Карл! Вони посилаються на пункти росій
сько-шведських договорів 1609,1613 і 1661 років, згідно з якими 
у разі смерті російського царя саме шведський монарх повинен 
посісти його місце. Законний государ Іван V  помер у віці тридцяти 
років (1666—  1696), не залишивши заповіту. Таким чином, таєм
не підгрунтя Північної війни саме й полягало в тому, що Петро був 
самозваним царем, який узурпував російський престол.

Якщо стати на цю позицію, то формально Мазепа взагалі не 
вчинив ніякої зради, оскільки перейшов на бік легітимного ро
сійського монарха —  Карла. Але, зрозуміло, імовірніше за все, 
підстави для вибору Мазепи були інші. По-перше, на той час 
Ш веція була однією із найвеличніших військових держав Євро
пи. По-друге, багато значила й традиційна україно-шведська 
дружба. Посуті, Мазепа продовжував політику своїх попередни
ків —  Б. Хмельницького та І. Виговського.

Свій союз із Швецією (1708) Мазепа уклав на таких умовах: 
1. Перехід України під протекцію шведського короля. 2. Нейтра
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літет українських військ у російсько-шведській війні. Козацькі 
війська повинні були стояти в належних місцях і захищати тіль
ки свою вітчизну. Для всіх воюючих військ Україна могла ви
ставляти за плату провіант і фураж у кількостях, можливих без 
власного розорення (Мазепа був ощадливий хазяїн і дбав про 
благополуччя свого краю!) 3. При майбутньому примиренні всіх 
воюючихдержав Україна ставала незалежною державою. Гаран
т ії ї ї безпеки погодилися дати Мазепі Франція та Німеччина.

Таким чином, цей українсько-шведський договір являв собою 
свого роду шедевр дипломатичного мистецтва. Хоча Україна ви
мушено й ставала театром війни, хитрий лис усе повернув таким 
чином, що вона тільки надавала свою територію для бойових дій, 
на якій, немов два гладіатори на арені Колізею, повинні були 
зійтися у двобої шведський король і російський цар.

Виходячи з договору, Швеція повинна була боротися за неза
лежність України... без участі самих українців! Причому шведи 
ще й брали на себе зобов’язання платити готівкою за необхідне 
їм продовольство та фураж.

Але чого ніяк не міг передбачити гетьман, так це того, що 
московський цар поведеться в Україні як справжній варвар, який 
відкинув усілякі правила цивілізованої війни. «Історія Русів» дає 
криваво-похмурий образ тих часів, що настали д ля України, роз
криває диявольську механіку підкорення її імперською владою. 
Упадають в око аналогії м іж  полтавською епохою та епохою 
комуністичного наступу на Україну. Аналогії, що свідчать про 
незмінність методів побудови імперії.

Петро І розв’язав справжню ідеологічну війну проти мазе- 
пинців, спрямовану на розпалення ворожнечі всередині укра
їнського суспільства і насамперед релігійних суперечностей. 
Тільки-но Петро І довідався про «зраду» гетьмана Мазепи, він 
видав маніфест до українського народу, в якому м іж  іншим було 
сказано: «Н іякий народ під сонцем такими волями й привілея
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ми і легкістю похвалитися не може, як з нашої Царської В е 
личності милості —  народ малоросійський».

(У  зв ’язку з цим можна нагадати, як у самому розпалі кри
вавих чищень 30-х років уже X X  ст. співалося: «Ядругойтакой 
страньї не знаю, где так вольно дьішит человек». Або сталінське 
заклинання: «Ж ить стало лучше, жить стало веселеє».)

Варварські методи війни, які імперія використовувала на те
риторії України, містили й тактику спаленої землі. Наприклад, 
одразу ж  після переходу Мазепи на бік шведів Петро І наказав 
палити поля старшини, щоб Карл XII не зміг отримати продо
вольство.

Серед причин поразки шведів під Полтавою можна виокремити 
такий фактор, як майже п’ятиразова перевага російської армії.

А  ще чималу роль відіграв невтримний авантюризм Карла 
XII. Цей молодий, самовпевнений полководець, який в усьому 
намагався бути подібним до Олександра Македонського, з ди
тинства відрізнявся упертістю, гідною кращого застосування. 
Про нього розповідають, що одного разу він, розгнівавшись, 
що перед ним не відчинили двері, розігнався, вдариву них голо
вою й упав, втративши свідомість. В ін справді виправдовував 
своє прізвисько «Король —  залізна голова». Його впертість 
і хоробрість межували з нерозсудливістю.

Безумовною авантюрою була його спроба взяти Полтаву без 
допомоги важкої артилерії. Крім того, напередодні битви від
булася нещаслива нічна сутичка, п ідчас якої Карл був важко 
поранений у ногу: куля роздробила йому гомілку. Тому йому 
довелося керувати своїми військами, сидячи в качалці: в одній 
руці в нього був пістоль, удругій —  шпага, і так він як міг під
бадьорював своїх солдатів.

На світанку 27 червня 1709 року Карл повів війська на ро
сійські позиції. Жартома він говорив солдатам, що вони йдуть 
обідати в російський табір.
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Бій, однак, був дуже жорстокий і кровопролитний. Якоїсь 
миті здалося, що шведи здолають Петра, але коли гарматним 
ядром розбило качалку, на якій носили Карла, шведи почали 
тікати. М арно шведський король волав до них: «Шведи! Ш ве 
ди!» —  його ніхто не слухав. П ід ч ас  утечі кілька разів ноші 
упускали. О б  11 годині ранку бій закінчився. На полі битви 
лежало понаддев’ять тисяч убитих шведів і майже вдвічі б іль
ше росіян. Близько дев’ятнадцяти тисяч шведських солдатів 
здалися в полон. Карлові з Мазепою пощастило першими пере
правитися через Дніпро і сховатися в Туреччині.

Фатальну роль для Мазепи відіграли його власні політичні 
прорахунки. Наприклад, він не скористався зручним моментом 
для виступу в союзі із Семеном Палієм —  душею й організа
тором козацтва правобережної України. Палій розраховував 
на союз із шведами та їхніми польськими прибічниками —  кня
зями Любомирськими. У  квітні 1704 року Мазепа з військом 
з ’явився на Правобережжі. Цей прихід гетьмана на Правобе
режну Укра їну П ал ій  вважав моментом возз’єднання вс іє ї 
України під булавою Мазепи. Однак тоді прийняття з рук Палія 
влади над Правобережною  Україною  означало би відкрите 
протистояння М оскв і, яку влаштовували існуючі кордони. 
У  1704 році Мазепа й не думав про розрив із Москвою. Тому 
цією єдиною для себе можливістю очолити народний рух на 
Правобережній Україн і він не скористався.

А  можливість була насправді унікальною. Петро І у цей час 
загрузнув під стінами Нарви, потенційний союзник Мазепи 
Карл XII перебував поруч, у Польщ і, й під його тиском поль
ським королем обрали Станіслава Лещинського —  «маріонет
ку» шведів. Мазепа ж  і не думав про розрив із М осквою , під
ступно заманив Пал ія до свого табору, заарештував його як 
шведського агента і відправив у Москву, звідки того потім за 
слали до Сибіру. Так Палій із вірного союзника став лютим
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ворогом Мазепи. Це була величезна помилка Мазепи, що по
тім відгукнулася йому під Полтавою.

Крім того, гетьман знищив людей, які могли би із ним іти 
проти імперії. Страта впливових на Гетьманщині Кочубея та 
Іскри внесла розкол у ряди старшини. їхня смерть відштовхну
ла від М азепи декого з козацьких самостійників, серед яких 
і чернігівського полковника Павла Полуботка («другого М а 
зепу», за словами Петра І).

Мазепа був за своєю натурою придворним. М ожливо, й вік 
давав про себе знати. На жаль, у найрішучіший момент геть
ману забракло бійцівських якостей. У  ситуації, що тоді склала
ся, було не досить бути лисом. Належало бути ще й левом, щоб 
учинити гідний опір Петрові та перетягнути на свій бік старши
ну, яка вагалася. Мазепа ж  явно почував себе невпевнено в ролі 
революціонера. Крім того, напевно, до останнього моменту він 
не втрачав надії на примирення із Петром.

Війська Мазепи підчас битви перебували в обозі. Вони уника
ли боротися з військами Петра і дотримувалися суворого нейтра
літету, обумовленого Мазепою в договорі із шведським королем 
і оголошеного в його деклараціях по всій Україні. Річ у тім, що 
Мазепа, будучи глибоко набожним християнином, уважав смерт
ним гріхом проливати кров своїх земляків та одновірців і дотри
мувався цього з рішучою твердістю, не схиляючись на жодні пере
конання. І тому ніхто не доведе, що мазепинці були причетними 
до вбивства хоча б одного росіянина.

Чому ж  населення М алоросії не підтримало М азепу та його 
прибічників?

В очах населення виступ Мазепи виглядав як старшинська змо
ва. Звісно, що олігархи не викликали співчуття з боку простолю
динів. У  свою чергу, Мазепа та його соратники, здається, не від
чували необхідності в масовій підтримці їхньої ризикованої справи. 
(Звідси відверто слабка ідеологічна підготовка повстання.)
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Крім того, взагалі для європейських аристократів того часу, 
що боролися з тиранією, була характерною ставка на іноземні 
держави. Рішення Мазепи приєднатися до шведського короля 
фактично призвело до розколу козацького війська на старшину 
й рядове козацтво. А  реакція розколотого суспільства була, 
загалом, передбачуваною. Це була звичайна реакція дезорієн
тованої маси —  байдужа пасивність і зрадництво. Як тут не 
пригадати розповідь Геродота про поведінку кіммерійців перед 
загрозою скіфської небезпеки?

Вступ шведів у Малоросію  зовсім не був схожий на ворожу 
навалу. Шведи нічого в обивателів не вимагали й не забирали, 
а що потрібно —  купували за готівку.

Незважаючи на те що, на відміну від московських військ, 
шведські війська не чинили насильства та грабежів, населення 
почало проти них партизанську війну. Інакше кажучи, ми маємо 
справу з проявом типового релігійного фундаменталізму.

Як повідомляє автор «Історії Русів», народ тутешній був по
дібний тоді до диких американських індіанців. Народ, виходячи 
з укриттів своїх, дивувався смиренності шведів, але за те, що 
вони розмовляли між собою незрозумілою мовою та зовсім не 
хрестилися, вважав їх за нехристів і невірних, а побачивши, що 
вони їдять у п ’ятницю молоко й м ’ясо, вирішив, що вони без
божні бусурмани, і убивав їх усюди, де тільки малими партіями 
й поодинці знайти міг, а іноді забирав їх у полон і перепроваджу
вав до Государя, за що давали йому плату, спершу грошима по 
кілька карбованців, а потім —  по чарці горілки з вдячністю: «Спа- 
сібо, хахльонок!».

Тому від питання «Кого зрадив гетьман Мазепа?» давно на
став час перейти до розгляду питання «Хто зрадив гетьмана 
Мазепу?».

Вище вже йшлося про генерального суддю В. Кочубея та пол
тавського полковника І. Іскру, які з особистих мотивів донесли
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на Мазепу. Заплямував своє ім ’я й прилуцький полковник Ніс, 
який зрадив героїчних захисників Батурина. Він показав уразли
ве місце в обороні гетьманської столиці. Полонену старшину та 
всіх беззбройних міщан, які були у своїх будинках і ніякої участі 
в задумах Мазепи не брали, Меншиков, який керував облогою, 
наказав убити усіх до одного, не помилувавши ні жінок, ні старих, 
ні навіть немовлят.

Як же Петро подякував зрадникам за їхню самовідданість?
В «Історії Русів» розповідається про те, як після перемоги під 

Полтавою цар зробив великі милості полоненим шведам. Він на
городив російських генералів, офіцерів, видав підвищену платню 
рвдовим. Одні тільки малоросіяни лишилися в презирстві, тобто 
без нагороди й подяки, хоча вони у знищенні шведських військ 
найбільше за всіх показали запопадливість і старання. Усе це було 
забуто, й вони лишилися без винагороди і шанування, словом, 
«віддали їм злом за благо й ненавистю за любов».

Для залякування населення імперія задіяла могутній апарат 
репресій. Безпощадний терор мав на меті зломити опір українців. 
Причому, репресії проти відкритих ворогів —  мазепинців поча
лися ще до Полтавської битви. Йдеться про знищення Меншико- 
вим Батурина —  гетьманської столиці. За даними британського 
посла в Росії Чарльза Вітворта, тоді в Батурині було зарізано шість 
тисяч чоловік, на вік і стать уваги не звертали. Батуринська тра
гедія завершилася пожежею. М істо було з усіх кінців підпалене 
й перетворене на згарище. Така ж  доля спіткала більшу частину 
України. Загони царського війська, роз’їжджаючи по Україні, 
палили і грабували всі житла без винятку.

Розповідають, що Мазепа перед самою смертю наказав подати 
йому скриньку з паперами й спалив їх, сказавши присутнім: 
«Нехай сам я буду нещасливий, а не ті численні патріоти, про
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яких вороги мої не гадали чи думати не наважувались: але доля 
жорстока все зруйнувала на невідомий кінець!»

Як же трагічно помилявся великий гетьман щодо диявольської 
винахідливості слуг імперії. «Коли, —  пише автор «Історії Ру- 
сів», —  треба було ліквідувати таких мазепинців, провини яких 
ніякими способами не можна було довести, їх покарали за орди
нарні «шкідництва», а саме: що в тих вівці і барани дорогоцінні, 
яких цар роздав був на утримання в Україні, поздихали від не
дбалості та злих намірів, тих мазепинців, що не про баранів ду
мали, лише про політику —  «про свої сейми й вибори».

Цей привід надто вже нагадує політичні процеси над «шкід
никами» в 30-х роках X X  століття. У  XVIII столітті хохлів-сабо- 
тажників карали за знищення царських баранів, а в X X  століт
ті —  за поломку сталінських тракторів.

П ід  час допиту полуботківців стався трагікомічний епізод. 
Генерального писаря Савича в Таємній канцелярії сам Петро 
запитав: «Чи знав він про злий намір товаришів його та земля
ків, які душили баранів», а він відповідав із звичною малоро
сійською ввічливістю: «Не скажу Вашеці!». За ці слова його 
засудили на катування. На щастя Савича, канцелярист Володь- 
ковський, який чекав своєї черги, заявив Петрові, що слова 
Савича «Не скажу Вашеці!» не означають упертості чи на
вмисного заперечування, а означають вони ввічливе: «Не можу 
сказати Ваш ій Величності» чи «Не знаю». Цар зупинив кату
вання Савича, але послав у М алоросію  спеціального чиновни
ка довідатися, чи дійсно так говорять у Малоросії. Ця ф ілоло
гічна експертиза коштувала скарбниці сімдесят карбованців, 
які з катованого Савича й були стягнені.

Взагалі, в часи правління Петра Великого Таємна канцелярія 
працювала, так би мовити, «на повну котушку». Так, у Лебеди
ні були проведені масові страти українців, запідозрених у зраді. 
Звірства «царського КДБ», за свідченням автора «Історії Русів»,
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викликали шок. Багатьох старшин і козаків, яких запідозрили 
в симпатіяхдо Мазепи через те, що вони не з ’явилися на загаль
ні збори для виборів нового гетьмана, витягували прямо з будин
ків і віддавали на тортури в містечку Лебедин поблизу Ахтирки. 
Провина їхня встановлювалася відповідно до їхніх визнань, а для 
визнань надійним засобом були катування, що їх вели з усією 
акуратністю й відповідно до Соборного уложення, тобто ступі- 
нями й по черзі: канчуками, батогом і розжареним залізом, і тіла 
від того кипіли, шкварились і здіймалися.

Тих, хто пройшов одні тортури, піддавали іншим. Ж ертву 
звичайно колесували або четвертували. А  забавою вважали 
вішати та голови рубати. У  такий спосіб було страчено близько 
дев’ятисот чоловік (місце їхнього поховання в Лебедині тепер 
відоме під назвою «Гетьманці»). А  щоб замучені козаки не мали 
спокою й на тім світі, їх посмертно відлучили від церкви.

У  тій же «Історії Русів» читаємо, як частина українського вій
ська була послана в Роменщину для того, щоб покарати українське 
населення, яке співчувало шведам: «Похід на Роменщину мав на 
меті випробувати, як на пробному камені, вірність і старанність 
військ малоросійських», доручивши їм каїнову роботу. «І ці вій
ська, немов збожеволілі, із замруженими очима й із скам’янілим 
серцем різали свою ж таки безневинну братію».

Французький посол доповідав у Париж: «Україна залита 
кров’ю, зруйнована грабежами і являє скрізь страшну карти
ну варварства переможців». Варварські методи боротьби прбти 
мазепинської політичної ем іграції —  ще одна ганебна сторін
ка російського самодержавства.

У  1710 році гетьманом був обраний Пилип Орлик (1672—  
1742), спадкоємець чеського баронського роду, частина яко
го в X V  столітті жила в Польщ і, а інша частина —  в Пруссії. 
У  1702 році Орлик був Генеральним писарем при гетьмані М а 
зепі. Відомий він також як автор двох поетичних збірок. Його син
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Григорій став генералом французької армії, членом Таємної ради 
короля Людовіка X V  3 приводу його смерті сам Л ю дов ікХУ  ви
словив співчуття вдові. Центральний аеропорт французької сто
лиці Орлі названий так тому, що розташований на місці колиш
нього маєтку Орликів.

Кошовий Запорізької С іч і Кость Гордієнко та старшина під
писали з Орликом документ, відомий як Бендерська Конститу
ція (або Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запо
різького), що був затверджений 10 квітня 1710 року.

Скорочений текст Конституції, підготовлений Орликом, Вой- 
наровським і Григорієм Герциком латинською мовою, був зна
йдений у бібліотеці-архіві замка Дентевіль (Східна Франція), 
яі^ий належав дружині Г. Орлика. Цим документом установлю
валася конституційна гетьманська монархія.

Обраний козаками-вигнанцями гетьманом після смерті М а 
зепи, Пилип Орлик понад тридцять років намагався домогтися 
незалежності України за допомогою Швеції, Оттоманської П ор
ти, Криму, Польщі, членів Ганноверськоїліги Франції, Голландії 
й Данії. Мазепинці встановили контакти з Буджацькою та К у 
банською ордою, донськими козаками, башкирами, казанськими 
й астраханськими татарами.

Хоча діяльність Орлика та мазепинських емігрантів не при
несла волі Україн і, саме його активні дипломатичні зусилля 
змусили уряд Рос ії проводити більш помірковану політику на 
Гетьманщині. З  іншого боку, активність української еміграції 
спонукала російський уряд відкрити сезон полювання на ї ї  ке
рівників. Спершу імперія помстилася родинам емігрантів, що 
залишилися в Україні. (Хіба не схожими методами користува
лися сталінські сатрапи з катівень Н К В Д ? Вони так само ви
різняли окрему категорію —  дітей і дружин ворогів народу.) 
Рідних і близьких заарештовували й кидали до в’язниць. Тих 
емігрантів, хто не піддавався на умовляння, Петро І викрадав
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з територій чужих держав, нехтуючи нормами міжнародного 
права. Так, у 1716 році був викрадений із Гамбургу племінник 
Мазепи Андрій Войнаровський, що вважався головним супер
ником П. Орлика в суперечці за спадщину Мазепи. Низові ко
заки підтримали кандидатуру Андрія Войнаровського. Але той 
чомусь передумав.

Войнаровський був надзвичайно колоритною особистістю. 
М ав блискучу освіту й був вхожим у вище суспільство євро
пейської знаті. Так, Войнаровський дружив із блискучою гра
финею Авророю Кенігсмарк, у великосвітському салоні якої 
збирався весь цвіт тодішньої європейської аристократії.

(Аврора —  одна з найцікавіших особистостей XVIII століття. 
Красуня, подібна богині, й розумна, як філософ. Її знав і про 
неї писав' великий Вольтер. Аврора була коханкою польського 
короля Августа, ї ї  син від нього згодом став французьким мар
шалом. Розповідають, що, коли вона приїхала до Карла з на
міром помирити його з Августом, той неввічливо повернувся до 
неї спиною, на що вона в’їдливо йому докинула: «Я щаслива, 
що мені першій Ваша Величність показала спину».)

Спецоперацією з викрадення Войнаровського керував Ру- 
мянцев, той самий, який до цього за наказом царя викрав його 
сина —  царевича Олексія. Войнаровського схопили fljiepe - 
везли в Російське консульство.

Гамбурзький магістрат був невимовно обурений такими на
хабними діями агентів російського царя на території вільного 
міста. Спалахнув гучний міжнародний скандал. Щ об загасити 
його, царські представники були змушені обіцяти Войнаровсько- 
му, що при поверненні в Україну його амністують. Войнаровський 
повірив. Однак був жорстоко обманутий. В ін провів сім років 
у страшній Петропавлівській фортеці й загинув у її  казематах. 
Мученицька доля племінника Мазепи надихнула поета-декаб- 
риста К. Рилєєва на створення поеми «Войнаровський».
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Така ж  доля спіткала й наказного полтавського полковника 
Григорія Герцика, який жив у Варшаві під чужим ім ’ям.

Російські агенти прагнули «зрушити землю й небо», щоб 
схопити родину Пилипа Орлика, а за його сина Григорія давали 
золотом вагу його голови.

(Багато чого з методів Петра І потім перейшло в практику ра
дянського тоталітарного режиму. У  20— 30-х роках X X  століття 
Закордонний Особливий центр Н К В Д  провів серію терористичних 
акцій за кордоном, у ході яких були викрадені й убиті політичні 
противники радянської влади та особисті вороги Й. Сталіна: ота
ман Дутов, генерал Кутепов, Енвер-паша, Л. Троцький.)

Більш слухняним українцям дісталося почесне право на удар
ну працю на славу імперії. Тільки за останні п’ять років свого 
життя Петро залучив до різноманітних будівельних робіт сто 
п’ятдесят тисяч українців. Розкішна столиця імперії на Неві, що 
будувалася в північних болотах у 1721 — 1725 роках, стала мо
гилою для понад двадцяти тисяч козаків.

Разом із представниками інших народів українці гинули від 
вологості, виснажливої праці й холоду на будівництві каналів: 
Волго-Донського, Ладозького та Біломорського (ці ж  гранді
озні будівництва свого часу завершував Й. Сталін). 1 не було 
ніякого перебільшення, коли Т. Ш евченко писав, що Петро 
Великий «поставив столицю на їх трупах катованих».

Завойовник квапився закріпити військово-політичну пере
могу типово колонізаторськими методами. До 1708 року навіть 
росіяни, не кажучи вже про іноземців, не мали права без доз
волу гетьманської адміністрації селитися в Україні.

П ісля придушення Петром І виступу українців під проводом 
Івана Мазепи стрімко зростає чисельність росіян в Україні. За 
підрахунками харківського історика В. Скляра, за 1719— 1897 
роки їхня кількість збільшилася в п’ятдесят два рази, тоді якукра- 
їнців тільки в чотири рази. Ц і демографічні зміни на користь за
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войовника підкріплювалися процесом русифікації, початок якому 
був покладений саме в Петровські часи. Петро І політику русифі
кації оформив у систему. Першим же русифікаторським докумен
том може вважатися маніфест царя Олексія Михайловича «Най- 
тихішого», батька Петра І, про угоду з Б. Хмельницьким, в якому 
українцям давали таку вказівку: «Поділ із поляками створіть як 
вірою, так і чином; хохли, що у вас на головах, пострижіть».

Такою була кара для всієї нації за малодушність, виявлену її 
елітою та народом у вирішальний момент, коли був найунікаль- 
ніший історичний шанс реалізувати європейський вибір Укра
їни. У  1709 році, коли населення поставили перед вибором —  
Європа чи Євразія, простий народ через ненависть до старшини 
й гетьмана зробив вибір на користь імперії і на двісті з лишком 
років потрапив під ї ї  залізну п’яту.

Таким чином, наслідки поразки мазепинців під Полтавою 
були справжнім шоком для України. День битви під Полтавою 
варто було б оголосити днем національної жалоби. М и  й до
тепер відчуваємо наслідки полтавської «вікторії» Петра.

Спроба звільнитися з-під влади імперії за допомогою Заходу, 
але без мобілізації зусиль усіє ї нації була невдалою. П ісля цієї 
битви ліквідація козацької аристократичної республіки стала 
питанням часу.

Головний урок старшинської революції 1709 року полягає в тім, 
що була ще раз продемонстрована самоцінність національної 
свободи й державної незалежності —  ідей, які не можна вимі
рювати жодними матеріальними благами, бо, як помітив Со- 
мерсет Моем, люди, які ставлять особистий матеріальний доб
робут вище за волю свого народу, втратять не тільки свободу, 
але й самі ці матеріальні блага.

Народ, який заради «ласощ ів нещасних» зрікається прав 
свого політичного первородства, приречений на те, щоб бути 
м’ясом на бенкеті історії. Якщо ми забудемо цю прописну істину,
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Україну може очікувати новий, іде більш кривавий погром з боку 
наступників Петра. Необхідна духовна консолідація українсько
го суспільства навколо своєї національної еліти в критичні мо
менти національної історії.

Я к  казав соратник Ю . Пілсудського в боротьбі за незалеж
ність Польщ і генерал Е. Ридз-Смігли, патріот має право ряту
вати Батьківщину навіть проти волі більшості ї ї  населення, 
особливо, якщо ця більш ість настільки розбещена, що розгу
била не лише останні рештки національної гідності, але й еле
ментарне почуття самозбереження.

Мазепа став символом самостійництва, державницьких устрем
лінь українського народу, він органічно вписується в традицію 
національно-визвольної боротьби. Як символ він був і залишаєть
ся для імперії довічним нагадуванням про смерть. Як стверджував 
М . Костомаров, «у глибині душі кожного українця живе Мазепа». 
Щоправда, великий російський та український історик розглядав 
Мазепу як «злощасного зрадника», але по суті з його судженням 
може погодитися як «українофіл», так і «українофоб», вкладаю
чи в нього кожен своє.

На думку автора, ближче за всіх до розуміння М азепи на
близився український публіцист Дмитро Д онцов18. За його 
словами, гетьман є «трагічною фігурою нашого ренесансу», 
яскравою особистістю, великою в добрі й злі, і в тім, «як він 
не задовольнився ласкою і благодіяннями царя, і «зрадив» 
його, як він не задовольнився дочірньою любов’ю хрещениці, 
а лише хотів ї ї  «вуст коралових», як він <...> і в 70-літньому 
віці збер іг вогонь і блиск молодості в очах, і як він упав жерт
вою апатії стомленої країни своєї...»



Глава 15

ВОГОНЬ ІЗ ХОЛОДНОГО ЯРУ: 
ГАЙДАМАКИ ПЕРЕД СУДОМ ІСТОРІЇ

Так говорить обагрений кров’ю суддя: 
«Для чого убив цей злочинець? Він 
хотів пограбувати!» Я же кажу вам: 
«Душа його жадала крові, а не крадіж
ки: він нудився по щастю ножа! Але 
слабкий розум його не вмістив цього 
божевілля й переконав його. «Велика 
важливість — кров! — говорив розум 
його, — принаймні можна ще й погра
бувати! Помститися!» І він послухався 
свого слабкого розуму і міркувань його, 
свинцем лягли вони на нього, і от, уби
ваючи, він ще й пограбував. Бо йому не 
хотілося стидатися божевілля свого».

Ф. Ніциіе

Слово «гайдамак» у перекладі з тюркської означає «переслі
дувач». Гайдамаками називали повстанців Київщини, а також 
Л івобережної та Слобідської України. Історики й дотепер не 
можуть дійти згоди у своїх оцінках гайдамацького руху.

Традиційно вважається, що гайдамаччина —  це народно-виз
вольний рух антифеодальної спрямованості, що мав на меті 
возз’єднання України з Росією. Кульмінацією гайдамацького
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руху була Коліївщина (1768— 1769) —  повстання селянства 
на Правобережжі України проти польської шляхти, греко-ка- 
толицьких священиків та євреїв-орендарів.

Польська та єврейська історіографії, у свою чергу, розгля
дають гайдамацький рух як бандитизм і геноцид польського та 
єврейського населення.

Але не все так однозначно. Автор спробує пройти між Сциллою 
та Харибдою цих двох полярних точок зору. На наш погляд, тра
диційна історіографія применшує масштаби насильства над поль
ським та єврейським населенням, виставляючи його як справед
ливу й адресну народну відплату. їхні опоненти зазвичай, навпаки, 
перебільшують масштаби насильства та його усвідомленість.

Тим часом правильніше розглядати гайдамаччину скоріше як 
бунт, погром з елементами організації, що зародилася на грун
ті об ’єктивних соціальних, етнічних і релігійних суперечностей, 
і як бунт, підбурюваний ззовні (Росія використовувала гайда
маччину як привіддля втручання в справи Речі Посполитої, для 
ослаблення й зрештою для розділу країни).

Гайдамаччина —  це інстинктивна реакція стражденної та при
гнобленої народної маси, позбавленої своєї еліти. Це стихійний 
фнт, в якому знаходили вихід злочинні схильності окремих пред
ставників дезорієнтованої юрби, що давало підстави говорити про 
бандитський і розбійницький характер усього руху в цілому.

Жахливим прикладом «гайдамацькоїдіяльності» може бути 
«Справа Мацапури», виявлена в архіві українським істориком 
Миколою  Горбанем. Сам Горбань розглядав Мацапуру та його 
товаришів як типову гайдамацьку ватагу.

Нижче ми навмисно наводимо докладне описання матеріалів 
цієї справи, що мала величезний резонанс у суспільстві того часу. 
По-перше, «Справа Мацапури» дотепер залишається малові
домою сторінкою в історії гайдамацького руху (природно, що 
радянські історики воліли про неї умовчувати). По-друге, цей
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випадок цікавий такожу плані проникнення в психологію селян
ства: ми можемо бачити, до яких патологій, викривлень і вивихів 
у національній психіці може призвести тривале перебування на
роду в безпросвітно приниженому й рабському стані.

Отже, в 1926 році, працюючи в архіві, український історик 
Микола Горбань (1899— 1973) знайшов прецікаву кримінальну 
справу під назвою «Справа про розбійника злодія Павла М аца
пуру з товариші 1738 року, серпня 3 дня на 308 аркушах № 17».

Унікальність цієї справи полягала в тім, що в ній йшлося про 
банду гайдамаків-людожерів, яка орудувала на Лівобережній 
Україн і в першій третині XVIII століття.

Звісно, що подібна моторошна екзотика не могла не привернути 
уваги дослідника. На підставі знайдених архівних матеріалів Гор
бань опублікував у 1927 році статті, які нещодавно завдяки зусил
лям співробітників Інституту українознавства ім. Ковальських при 
Харківському Національному університеті ім. В. Н. Каразіна 
з коментарями й післямовою знову надрукували в історико-куль- 
турологічному збірнику «Схід —  Захід» (X., 1999).

Навіть зараз, після всіх відомих злодіянь сучасних убивць-ма- 
ніяків, здригаєшся, знайомлячись з історією їхніх гайдамацьких 
предтеч, що викликає жах і відразу. У  той же час дотепер залиша
ється нерозгаданою низка страшних таємниць і загадок, і це спо
нукає нас знову звернутися до обставин тієї страшної історії.

Її головний персонаж —  Павло Шульженко, майбутній вата
жок банди на прізвисько Мацапура, народився в селі Колісники 
Прилуцького полку в дуже бідній родині наймитів. Початок жит
тєвого шляху майбутнього серійного вбивці-людожера зовні 
виглядав цілком ординарним і, здавалося б, нічого незвичайного 
не провіщав. Із дитинства Павло працював у наймах, до початку 
своєї розбійницької кар’єри навіть устиг оженитися. Але неза
баром кинув дружину й подався на роботи; якийсь час був навіть 
катом (згодом ці навички йому згодилися). Останнє легальне
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поле діяльності Шульженка свідчило про те, що він опустився 
до найнижчих соціальних щаблів, оскільки в тодішній Гетьман
щині професія ката була найнешанованішою.

П ізн іш е він перетворився на пересічного дрібного крадія. 
Починав він свою злочинну діяльність як конокрад. Неоднора
зово був арештований і битий батогами, але, оскільки повертав 
крадене, його щоразу відпускали.

Напевно, безкарність заохотила його, і він став розбійником. 
Спочатку Мацапура приєднався до банди з чотирьох чоловік, 
у складі якої брав участь в убивствах і грабежах. Першими жерт
вами банди стали троє торгівців горілкою. Потім  Мацапура 
разом із п ’ятьма іншими злодіями вчинив напад на десятьох 
торгівців горілкою, з яких троє були вбиті, а семеро встигли 
врятуватися втечею. Члени зграї закопали трупи в сніг, а гроші, 
коней і горілку забрали.

Слідом за цими злочинами пішли інші розбої та вимагання. 
Бандити катували свої жертви, зокрема палили ноги «запале
ною тріскою». При цьому всі можливі свідки, які могли б їх 
згодом упізнати, нещадно знищувалися.

Особливо садистського характеру злочини банди Мацапури 
набули, коли до неї приєдналися четверо запоріжців:«... опівдні, 
зустрілася їм якась жінка з Гуровки, з якою вони, зупинивши, 
спочатку чинили богові мерзенний блудний гріх. А  потім ї ї  кий
ками до смерті вбили. Першим почав бити Мацапура. Зняли 
з неї свитину й там же, м іж  ріллями, закопали в яму». І в на
ступні дні так само було убито ще три жінки.

Але одним із найогидніших злочинів банди стало убивство 
вагітної жінки. Один із членів зграї, а саме запорожець Іван 
Таран, «сказавши, що він може довідатися, чи буде їм щастя чи 
ні, коли дитя в животі в цієї жінки побачить, розпоров їй живіт», 
витягнув плід і, «піднявши голову дитини, сказав, що усі вони 
загинуть». Тіло ж інки зарили, відрізавши перед цим їй груди,
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а дитину, «яка була жіночої статі», «вклавши в мішок», узяли 
на віз, тому що Таран сказав, що він ще «ворожитиме на дити
ні». Наступною жертвою знову стала жінка. В убитої бандити 
відрізали ікри і теж узяли із собою на віз.

Ритуал запорізького ворожіння виглядав у такий спосіб. Таран 
перед усіма розрізав ножем дитині живіт і витяг серце. Спочатку 
серце кинули на вогонь, і, коли воно з вогню вискочило, Таран 
сказав, що їх усіх спіймають. Потім він запропонував: «Будемо 
вгору кидати серце, і хто його в руки схопить, того не спіймають», 
і почали тоді по черзі підкидати це серце й ловити. Зловили тіль
ки 5 із 16 членів банди. Тоді Таран сказав: «Я ще поживу на світі, 
а вас, браття, звичайно, спіймають».

А  потім інший запорожець Мартин Рудий витягнув з дитини 
внутрішності. Усе це бандити порубали на шматки і, «вклавши 
в казанок усі ті шматки й серце, спершу у воді обварили, а після 
запікали. Посоливши та засмаживши, все разом з ’їли з хлібом». 
Шматки дитини, згідно з показаннями подільників Мацапури, 
«пекли на шашликах», оскільки запоріжці «визнавали те, що 
якщо наїдяться, то не будуть у руках і будуть відважними».

Наступного дня після ворожіння схопили ще одну жінку. «Зараз 
же Мартин Рудий ножем повідрізував їй груди, а він, Мацапура, 
наказав кров пустити». Ж інка «від них побігла швидко і, відбігши 
недалеко, упала й вмерла». Наступним злочином банди стало 
групове згвалтування й убивство молодої дівчини, у якої ватажок 
бацди відрізав ікри. І того ж  дня Мацапура з товаришами груди ті 
й обрізані ікри, зваривши у воді та засмаживши в казанку, з ’їли.

Невдовзі сам Мацапура був цілком випадково спійманий на 
якійсь дрібній крадіжці. Разом із ним до рук правосуддя потра
пили ще три члени банди: Пивненко, Пащенко та М іщ енко. 
Щ о ж  до запоріжців, натхненників та активних учасників цих 
страшних убивств, то їм удалося уникнути покарання. їх , до 
речі, так згодом і не знайшли.
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Взагалі, у справі Мацапури не може не вражати майже повна 
бездіяльність тодішніх правоохоронних органів, які упустили голов
них злочинців. Якоюсь мірою неповороткість влади пояснювалася 
відірваністю хуторів у степу й слабкому розвиткові засобів спо
лучень, а також відсутністю досвіду розслідування подібних справ. 
Утім, навіть зараз, незважаючи на прогрес у технологіях розшуку 
сексуальних убивць-маніяків, їхнє затримання часто затягується 
на місяці й навіть роки, протягом яких ті можуть майже безпере
шкодно тероризувати беззахисне населення.

Усі четверо спійманих канібалів були присуджені до болючої 
страти. 26 жовтня 1740 року в місті Прилуки на ярмарку «при 
народних зборах» був страчений перший із них. Наступного 
дня —  другий. А  кара їм була така: «відрубавши раніше голови, 
руки й ноги, і трупи їхні в тих же місцях, де їм страта була, по
класти на колеса, а руки й ноги окремо на коли понатикати».

Тридцятого листопада Мацапура вчинив спробу втекти з ост
рогу, але його спіймали. На допиті він розповів, як він вибрав
ся з в’язниці. Коли стали дзвонити до заутрені, «а світла не 
стало, а вартовий, сидячи, лігши на стіл, заснув», він вийшов 
із в’язниці у двір, а з двору дорогою просто в поле. По дорозі 
розбив на нозі кайдани кінською кісткою, а з рук кайдани «за
чепивши за дрюк скинув». Сховався в клуні, де був знайдений 
і схоплений місцевими селянами.

Обставини втечі Мацапури з в’язниці зайвий раз свідчать 
про крайній непрофесіоналізм правоохоронних органів Геть
манщини. Безумовно, не може не дивувати та безтурботність, 
з я кою утримувався під вартою найнебезпечніший маніяк-убив- 
ця! Хоча, здавалася б, уже сама незвичайність його злочинів, 
яка просто шокує, повинна була хоч якось мобілізувати пиль
ність його тюремників.

Щоправда, в тім, що стосувалося вироку, то визначена судом 
міра покарання за своєю жорстокістю була не тільки вищою,
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а найвищою. Двом решті спійманим людожерам був також уго
тований жахливий і болючий кінець. Страчували Мацапуру 
й М іщ енка на двох головних проїзних дорогах: Мацапуру —  на 
Київському тракті, а М іщ енка —  на Путивльськім. Мацапурі 
спочатку відрубали пальці рук і ніг, а потім відрізали вуха й ніс, 
зрештою, ще живого посадили на кіл. До речі, це був останній 
випадок, коли в Гетьманщині саджали на кіл.

Як зазначає Н. Горбань, звістки про злочин Мацапури, його 
арешт і про його страшну страту стоустою поголоскою проне
слися всією Лівобережною Україною. Ц і події набули значного 
резонансу в тодішньому українському суспільстві. Відзвуки пере
казів про «кровожерливого Мацапуру» потрапили в класичну 
поему Івана Котляревського «Енеїда». Великий український поет, 
поміщаючи в пекло якогось Парпуру, підібрав до нього риму:

Якусь особу Мацапуру 
Там жарили на шашлику.

Дотепер залишається страшною загадкою головне питання: 
як же стала можливою поява таких монстрів, як Мацапура та 
його товариші? І в чому полягав сенс їхніх огидних дій?

Сам Микола Горбань спробував пояснити феномен М ацапу
ри з двох точок зору: з погляду пережитків первісної магії та 
з позицій панівного в середині 20-х років марксизму з його вуль
гарним класовим підходом.

Згідно з першою точкою зору, людожерство з магічною метою, 
зокрема ворожіння над серцем не народженої дитини, є пере
житком первісного життя, що зберігся серед злочинців. Дослід
ник указує на поширеність серед українців віри в кров і магічне 
значення серця. Уже сидячи у в’язниці, Мацапура з товаришами 
вірив у те, що вони «тому спіймані, що не схопили серця».

Звичайно ж, не можна перебільшувати первісний язичницький 
характер української злочинності, оскільки слов’янський злочин
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ний світ мав і своїх християнських святих-заступників. Так, відомо, 
що серед малоросійських злодіїв особливо шанувався Святий 
Михаїл Волчанський, тоді як їхні російські колеги по злочинному 
ремеслу підносили свої молитви до святого Іоанна Воїна.

Дивно, що у своєму поясненні М . Горбань залишає без ува
ги роль запоріжців у тому, що сталося. Але ж  Іван Таран, судя
чи з матеріалів справи, є ключовою фігурою. По суті, саме він 
виконував функції жерця якогось страшного людожерського 
культу. Виконуючи обряд гадання на серці дитини, Таран, схоже, 
слідував певним традиціям запорізької магії, в основі якої ле
жали якісь древні каннібалістські обряди та повір’я.

На жаль, ми надто мало знаємо про козацькі язичницькі куль
ти та запорізьку магічну практику, що мали, цілком очевидно, як 
давньослов’янські язичницькі, так і, можливо, степові тюркські 
корені.

Запорізькі шамани —  характерники, химородники, голдовни- 
ки, знахурі —  часто ворожили на могилах, нагадуючи цим зна
менитих жерців Буду —  таїтянських докорів, які також влашто
вували свої священнодійства на цвинтарях. Не виключено, що, 
виконуючи темні обряди на могилах, запорізькі чаклуни практи
кували й людські жертвоприношення, зокрема гадання на серцях 
жертв, а також поїдання частин їхніх тіл. Очевидно, вони нама
галися в такий спосіб установити зв’язок із світом мертвих. М о ж 
на також припустити, що ритуальне людожерство запоріжців 
якоюсь мірою було пов’язане з популярним у їхньому середови
щі культом вовка.

Взагалі не можна перебільшувати глибину християнізації 
українського суспільства. Через дев’ять років після страти М а 
цапури в тодішній гетьманській столиці Глухові розслідувалася 
справа військового канцеляриста Івана Роботи, звинуваченого 
у зв ’язку з дияволом. Зберігся унікальний документ —  його 
«договір» із Сатаною: «Темнозрачному пекельних прірв на-



Україна, яка шокує

чальнику і служителям його демонам вручаю душу й тіло моє, 
коли на мою вимогу чинити мені вспоможеніє будуть. І в тім 
кровію своєю підписався: Іван Робота».

Щ об уявити місце українських душогубів у галереї убивць Схо
ду й Заходу, наведемо деякі факти з історії подібних злочинів.

Східні маніяки відрізнилися кількісними показниками. Так, 
у середині X IX  століття в британській Індії відбувся суд над убив
цею, що встановив рекорд за кількістю жертв («рекорд» і до
нині залишився непобитим). Бехрам, член секти душителів, 
у 1790— 1840 роках у районі Ауда задушив своєю жовтою по
лотняною удавкою-румалом 931 людину!

Серед західних серійних убивць-маніяків першим зажив по
ганої слави Джек Різник (Потрошитель), що мав, за деякими 
даними, якісь українські корені. Сумну популярність мали такі 
його сучасні послідовники, якДжонДаффі, прозваний «убивцею 
з лазерним поглядом», що спеціалізувався на нападах на жінок, 
Джефрі Дамер —  убивця-людожер, що отримав за свої злоді
яння в сукупності 1070 років тюремного ув’язнення й жертвами 
якого стали п’ятнадцять чоловік, в основному наркомани та го
мосексуалісти. У  його холодильнику були знайдені заготовлені 
біфштекси з біцепсів.

У  зв’язку з цим варто також згадати маніяка-трансвестита Еда 
Гейна, що став прототипом одного з «героїв» у культовому триле- 
рі «Мовчання ягнят», який у проміжках м іж  звірячими вбивства
ми заробляв собі на життя тим, що догладав за чужими дітьми.

Привертає увагу той факт, що серед найвідоміших маніяків, 
які орудували на території колишнього СРСР, чимало осібзукра- 
їнськими прізвищами. Досить згадати в цьому зв’язку Чикатила 
та його сина Головка на прізвисько «Удав» і шкільного воєнрука 
Сливка з Ростова —  серійних убивць, що полювали на дітей, 
Онопрієнка, який уважав себе посланцем зла на Землі. Нарешті 
відносно недавній випадок, що стався в 2001 року в С Ш А  і про-
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сто вжахнув американців. Микола Солтис —  емігрант з України 
вирізав свою родину, включаючи вагітну дружину й малолітньо
го сина.

На цьому кривавому тлі Мацапура та його підручні помітно 
вирізняються груповим і ритуальним характером своїх злочинів. 
На відміну від маніяків-одинаків, що полюють на своїх жертв 
у кам’яних джунглях сучасних мегаполісів, у степах України вже 
понад два з половиною століття тому орудувала ціла банда серій
них убивць-сатаністів! Щ о, власне, й не дивно. Бо вони лиходії 
традиційного суспільства, їхня свідомість не настільки індивідуа
лізована, як у сучасних убивць, а це означає, що вона була одер
жимою якимись міфологічними колективними уявленнями.

Феномен убивць-маніяків може бути інтерпретований з най
різноманітніших точок зору. Так, згідно із соціо-біологічною 
теорією, ці не-люди —  прямі нащадки канібалів-неандерталь- 
ців у складі людства. їхн ій пробуджений первісний інстинкт 
убивці й людожера виявляється сильнішим за моральне табу 
на убивство.

Сучасна культура більше не в змозі стримувати прояви ди
кунських інстинктів, етичні заборони не спрацьовують. Такі 
злочини можуть свідчити про можливий реванш кровожерливої 
дикості в сучасності. Вони ніби підтверджують своїм прикладом 
афоризм німецького вченого X IX  століття Й. Гьорреса: «Л ю 
дина —  це скажена тварина».

Але навряд чи якась інша тварина, крім людини, здатна так 
витончено вбивати, насолоджуючись при цьому муками жерт
ви. Представники психологічного напрямку стверджують, що 
у випадку маніяків-убивць ми маємо справу з душевною хворо
бою, певним родом індивідуального божевілля, сексуальним 
збоченням.

Тут одразу виникає питання міри психічного здоров’я, пошук 
межі, за якою починається божевілля. Щ о саме могло підштовх-
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нути людину до полювання на собі подібних? Чи відіграли тут 
роль сімейне виховання, дитяча фізична чи душевна травма? 
Чи є тут прояви некрофілії як пристрасті до руйнування живо
го (Е . Фромм), чи в такій жахливій формі виявляє себе воля до 
смерті Танатос (3. Фройд)?

Це, як правило, принижені, а тому озлоблені люди. Садизм 
стосовно інших людей —  це свого роду помста світові за своє 
невдале життя. Подібним чином, катуючи й умертвляючи, вони 
утверджують свою владу над іншими людьми.

Очевидно одне, що з моральної точки зору ми маємо справу 
з однією з форм саморуйнування особистості, ї ї  цілковитою 
деградацією, в результаті якої пробуджується навіть не твари
на, а виявляється демонічне начало, що наближається до аб
солютного зла.

Якщо говорити про конкретний випадок —  про банду М аца
пури, яка вчиняла групові сексуальні убивства, ми вже ніколи не 
довідаємося, чи були ці люди психічно хворими. Так само залиша
ється невідомим, чи відіграла тут свою роль негативна спадковість. 
Зате в наявності був їхній низький соціальний статус —  це були 
типові представники суспільного дна того часу, а деякі з них, як 
Мацапура, злочинцями-рецидивістами. Негативний вплив на їхню 
психіку могло справити й тривале перебування в одностатевому 
колективі, особливо це стосується запоріжців.

Характер злочинів цієї банди більше схожий на почерк ши- 
зофреніків-олігофренів, аніж психопатів. Серед серійних убивць- 
маніяків вони являли собою тип «мисливців». їхн і д ії не мали 
імпульсивного характеру, на що вказують спроби приховати.сліди 
злодіянь, зокрема закопування трупів. Крім того, вбивства су
проводжувалися грабуванням.

Ризикну припустити, що тут винна не просто індивідуальна 
психічна травма. Поява моральних виродків і відщепенців за
кономірно віддзеркалює патологічні процеси, які відбуваються
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в суспільстві. Тим більше це стосується традиційного суспіль
ства, яке в психологічному плані характеризується слабкою 
виділеністю індивідуального начала з родової свідомості.

Джерело подібних діянь слід шукати в колективному несві
домому. За Г. Лебоном, індивід живе одночасно й індивідуаль
ним, і колективним життям народу. Садистські схильності яв
ляють собою прорив дикунської сутності людини. За головним 
законом філогенезу, психічна структура, так само як анатоміч
на, повинна нести на собі мітки пройдених прабатьками ступе
нів розвитку. «При затьмаренні свідомості — усн і, при душев
них недугах... на поверхню виходять такі психічні продукти, що 
несуть на собі всі прикмети дикунської душі» (К. Ю нг).

Відбувається накопичення негативної спадковості, що при
зводить до зриву. Злочинець стає інструментом певної сили і, 
одержимий нею, втрачає людську подобу, вступає на шлях лю- 
динознищення та катівництва. Щ о саме опановує ним?

На думку відомого австрійського психіатра Карла Юнга, «ми 
тільки уявляємо, що наші душі перебувають в нашому володінні 
й керуванні, а насправді те, що наука називає «психікою» та уяв
ляє собі як уміщений у черепну коробку знак питання, в кінцево
му підсумку є відчиненими дверима, через які з нелюдського світу 
час від часу входить щось невідоме й незбагненне за своєю дією, 
щоб у своєму нічному польоті виривати людей із сфери людського 
й примушувати служити своїм цілям». Далі К- Ю нг пише, що 
з цією «нічною сферою» людської психіки знайомі «також великі 
лиходії і руйнівники, які затьмарюють обличчя часів, і божевільні, 
котрі занадто близько наблизилися до вогню».

Найціннішим у юнгівській концепції є встановлення зв’язку 
м іж  індивідуальним і колективним несвідомим. Індивідуальне 
й колективне божевілля перебувають у тісному взаємозв’язку. 
Не останню роль тут відіграє етнічний конфлікт, викликаючи 
своєрідну ланцюгову реакцію, хибне коло насильства.
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Кожен народ має своїх негідників, лиходіїв, безумців. Але 
в народу приниженого, із перекрученою та спаплюженою ду
шею більше шансів породити таких нелюдів-монстрів.

Українці у більшій частині своєї багатостраждальної історії ви
конували рольжертви інших народів. Моральний і фізичний терор, 
який цей народ відчував у минулому, трагічні розриви його духов
но-історичної традиції, що супроводжувалися болючим шоком, 
майже неминуче обертаються серйозними психічними розладами 
в сьогоденні. У  XVIII —  X X  століттях унаслідок наступу імперії на 
традиційні.українські інститути в українців були порушені тради
ційні канали гасіння чи відведення агресії.

Крім первісно-магічної М . Горбань вбачав також і соціальне 
підгрунтя справи Мацапури. Відповідно до його коментарів, які 
були дані вже цілком у дусі марксистського класового підходу, 
Мацапура —  це «справжній сільськогосподарський пролетар», 
безробітний «наймит».

На думку відомого українського історика 20-хроків X X  століт
тя О. Гермайзе, Коліївщина —  справа степового українського 
«гультяйства», відірваного від хліборобства й зайнятого різними 
промислами та полюванням. Селянство ж  приєдналося до нього 
пізніше. «Епоха 60-х XVIII століття на Правобережній Укра ї
ні, —  пише О. Гермайзе, —  це час занепаду поміщицького гос
подарства, пов’язаного з припиненням сільськогосподарського 
експорту з Польщі в Західну Європу через Балтійське море. Основ
не ядро гайдамацьких загонів становили запорізькі козаки. Без
посередньою причиною спалаху повстання стало обмеження 
царським урядом запорізької торгівлі».

Масове повстання українського правобережного селянства ста - 
ло можливим головним чином через зловживання польських помі
щиків та єврейських лихварів. Підстави д ля невдоволення безумовно 
були, але це аж ніяк не виправдовує криваві погроми Коліївщини, 
кульмінацією якої стала страшна «уманська різанина» (1768). Про
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уманську трагедію досить багато написано, тому тут ми спробуємо 
зупинитися на причинах поширення юдофобства у світі.

Юдофобство не є специфічно українським явищем. Твер
дження, що українці —  нація погромників, є безпідставним: 
упереджене ставлення до євреїв дуже поширене в Росії, П оль
щі, не кажучи вже про Німеччину й арабський світ.

Антисемітизм був досить глибоко вкорінений у Польщі, про що 
неупереджено свідчать історичні факти. Вже в 1494 році король 
Ян Альбрехт наказав вигнати євреїв із Кракова, у 1495 році від
булося видалення євреїв із Литви за велінням Великого князя 
Олександра Ягеллона. Але коли Олександр став польським ко
ролем, євреї повертаються. З  ініціативи церкви й городян у XVI 
столітті створюються гетто й закриваються цілі міста від євреїв: 
Дрогобич, Самбір, Мазовія та Варшава. Частішими стають єв
рейські погроми, що вчиняли молоді ремісники та учні єзуїтських 
шкіл. (Цікаво, що після кожного погрому євреї педантично скла
дали списки відібраних у них речей.) У  травні 1633 року у Львові 
під час одного такого погрому загинуло близько двохсот євреїв. 
У  1790 році відбулося вигнання євреїв з Варшави.

Схоже, що в тих чи інших формах юдофобство буде існувати 
завжди. М р ія  єврея К. М аркса про «емансипацію людства від 
єврейства» так і залишиться нездійсненною.

На думку єврейського релігійного мислителя Г. Ш олема, 
в основі релігійного конфлікту між  християнством та іудаїзмом 
лежало різне розуміння ідеї спасіння. Іудаїзм у всіх своїх формах 
і проявах завжди підтримував концепцію спасіння як подію, яка 
відбувається привселюдно на сцені історії й усередині сп івто
вариства. Християнство ж, навпаки, розуміє спасіння як подію 
в духовній, невидимій реальності, подію, що віддзеркалюється 
в душі, в особистому світі кожного індивіда.

Щ о стосується історико-економічних причин, у цьому зв’язку 
є сенс навести думку великого німецького гуманіста Й .-Г  Ґердера.
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Він розглядав іудейство як «паразитуючу рослину, що присмок- 
талася майже до всіх європейських народів і більше чи менше 
харчується соками кожного з них». Загальну ненависть до них він 
пояснював тим, що «у темні століття варварства вони стали в Є в 
ропі низькими знаряддями лихварства, стали мінялами, посеред
никами в торгівлі, прислужниками імперії». У  цьому, як він вва
жав, винен «варварський устрій держави». Й  додамо від себе: 
неконкурентноздатність навколишніх народів, насамперед через 
їхню слабку схильність до своїх національних традицій.

Окремий і дуже цікавий аспект —  причини, що лежать на 
рівні ментальності народів. У  сприйнятті єврейського націо
нального характеру в багатьох народів існує низка негативних 
стереотипів; ці ж  стереотипи, втім, якщо подивитися на них 
з іншого боку, є позитивними якостями єврейського народу, які 
роблять його сильним і життєздатним.

Так, не подобаються їхня дивовижна пристосовність і непотоп
люваність. Але на це можна заперечити, що євреї —  «найдужча, 
найчіпкіша, найчистіша раса з усього теперішнього населення 
Європи». Вони навчилися пробиватися вжитті й виживати в най- 
несприятливішихумовах. Дратують їхній унікальний нюх на зиск, 
їхні видатні спритність і пронозливість, незнищенний гендлярський 
дух і пристрасть до наживи. Однак Ф. Ніцше з цього приводу казав, 
що євреям притаманний «геній грошей і терпіння».

Націоналістів та імперіалістів усіх часів і народів дратує влас
тиве єврейському народові почуття винятковості. Але ми може
мо говорити про гідне захвату почуття родової солідарності та 
міцних сімейних уз.

Звичайно, ніхто нікого не може примусити любити чи не люби
ти якусь національність. Але надто часто за ненавистю до євреїв 
приховується вульгарна заздрість до більш щасливих і таланови
тих. Юдофобам слід було б повчитися в євреїв розуму, заповзят
ливості, прагненню до освіти. Адже для них з давніх-давен був
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характерним культ знань. У  середньовіччя «здобуті» арабами на
уки, медицина й філософія поширювалися також і євреями. Вм ін
ня обходження з людьми, властиве євреям, захоплювало в них 
навіть юдофоба В. Розанова. Гідне захоплення й те, як вони піклу
ються про своїх одновірців і співвітчизників: сила єврейського 
народу в його національному і релігійному традиціоналізмі. Є  ще 
одна риса єврейського національного характеру, яку можна щиро 
побажати запозичити сучасним українцям. Про неї надзвичайно 
влучно висловився Бертран Рассел: «Від інших народів античнос
ті євреїв відрізняла непохитна національна гордість. Усі народи, 
будучи завойованими, корилися як внутрішньо, так і зовні; одні 
євреї зберігали віру у свою власну перевагу й переконання, що 
нещастя, які їх спіткали, накликані гнівом Божим, бо вони не 
змогли дотримати чистоти своєї віри й обрядів».

Серед специфічно українських причин поширення юдофоб
ства в часи гайдамаків можна вирізнити такі. Імперія здійснила 
«політичне вбивство» українського народу, позбавивши його 
самостійності, позаяк «завоювання є політичне убивство або 
принаймні політичне покалічення» (М . Я. Данилевський). Ім
перська централізація й уніф ікація життя супроводжувалися 
ламанням традиційних структур.

Гайдамацькі ексцеси стали прямим наслідком варварського 
руйнування традиційного укладу життя українців. Невипадково 
початок гайдамацького руху припадає на 1708 рік, тобто на час 
ослаблення гетьманської влади в Україні, лише за рік до роз
грому Петром Великим Запорізької Січі. Імперія не тільки спро
вокувала етнічну чистку, вона підготувала грунт для неї. Репресії 
імперської влади проти традиційної української еліти обезголо
вили козацьку націю й тим самим відкрили шлях вибухові руй
нівних пристрастей темної та пригнобленої маси.

Досить правдивим у цьому сенсі був образ гайдамаків у поезії 
Шевченка. Поет не приховував звірств і жорсткостей, вчинених
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ними. Більше того, він навіть приписав їм те, чого вони насправді 
не робили, наприклад убивство Гонтою своїх дітей.

Одночасно Шевченко дуже емоційно реагував на справедли
ві звинувачення на адресу гайдамаків, люто захищаючи своїх 
буйних предків: «М о ї покійні земляки нітрохи не поступалися 
будь-якій європейській нації, а в 1768 році Варфоломіївську ніч 
і навіть першу Французьку революцію перевершили. Єдине, чим 
вони відрізнялися від європейців, —  у них усі ці криваві трагедії 
були справою всієї нації й ніколи не розігрувалися з волі одного 
якого-небудь пройдисвіта, подібного Катерині Медічі, що до
пускали нерідко в себе західні ліберали».

Інакше кажучи, гайдамацькі погроми Шевченко розцінював 
як справу загальнонаціональну й тим самим виправдовував їх.

Складність самого явища гайдамаччини, його масштаб і роз
мах обумовлюють складну й неоднозначну його оцінку. Безумов
но, в гайдамацькому русі був присутній страшний розбійницький, 
погромний момент. Але могутня підтримка, яку дістали гайдама
ки з боку селянських мас, пояснювалася тим безвихідним стано
вищем, в якому вони опинилися внаслідок зловживань шляхти 
та єврейських лихварів. Людей загнали в глухий кут, єдиним ви
ходом з якого було насильство. Насильство ж, як відомо, не може 
не породжувати насильства. Чи можливо було за тих умов розі
рвати це хибне коло зловживань, насильства й звірств?

На окраїні Польської держави було більше можливостей для 
розгулу погромної стихії, й це було віддзеркаленням тіє ї анархії, 
що панувала в Речі Посполитій. Держава просто не контролю
вала процеси, що відбуваються на східних кресах(прикордонні).
I в підсумку справедливе обурення українців проти соціального 
та національно-релігійного гноблення вилилося в жорстокий 
і руйнівний бунт.

Таким чином, логіку міркувань Т. Шевченка слід розуміти так. 
Правда була за гайдамаками, бо несправедливо чинили їхні су-
I I  5-226
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противники. Але гайдамаки були приречені на поразку із самого 
початку, оскільки вся їхня кипуча енергія була спрямована ви
ключно на задовольняння почуття помсти. Цілковита відсутність 
у гайдамаків хоча б якоїсь конструктивної ідеї, наївні надії, які 
вони покладали на російську імператрицю, сліпа віра в її  допо
могу й заступництво, —  ось що згубило їх.

Єврейські погроми на Правобережній Україні підчас гайда
мацького повстання сталися за прямим напучуванням імперії. 
Агенти російського уряду активно агітували в цьому напрямку 
через православну церкву. Ігумен Мелхіседек Значко-Явор- 
ський —  ідеолог гайдамацького руху —  особисто зустрічався 
з Катериною й дістав від неї запевнення в підтримці.

При цьому імперський уряд, добре засвоївши давньоримський 
принцип «поділяй і володарюй», по черзі ставав то на бік укра
їнських селян проти польської шляхти, то підтримував шляхту 
в боротьбі проти українців. Таким чином, і польський, і україн
ський., і єврейський народи стали жертвами імперської політики 
Росії. В ід зіткнення цих трьох народів імперія мала свій зиск. 
Прикриваючись гаслом «захисту православних», вона отриму
вала можливість постійно втручатися в справи Польщі, а темну 
селянську масу використовували для посилення російської при
сутності в Речі Посполитій.

Російські власті, таким чином, свідомо спровокували етніч
ну чистку на Правобережній Україні. Тож вступ російських військ 
на територію Правобережної України гайдамаки сприйняли як 
беззастережну підтримку своїх дій з боку Росії. Й саме тому 
російський генерал Кречетников без особливих зусиль зміг при
душити гайдамацьке повстання. Але гайдамацький дух пережив 
самих гайдамаків.

Про новий вогонь з Холодного Яру, яру, в якому збиралйся 
гайдамаки, попереджав Т. Шевченко, а за ним про небезпеку 
повторення Коліївщини говорив П . Куліш. Але їхні застере



Україна, яка шокує

ження не були почуті українською інтелігенцією, яка нічого не 
зробила, щоб уникнути розгулу антидержавної народної стихії, 
перевівши ї ї  руйнівну енергію в конструктивне русло, одухо
творивши світлом національної ідеї.

Махновський руху 1918— 1921 роках під анархо-комуністич- 
ними гаслами являв собою майже точну копію гайдамацького 
руху. Спостерігався той самий антагонізм між українським селом 
і містом, у якому панували національні меншості, у тім числі 
й євреї. Протест селянської маси виливався в ті самі варварські 
форми. Новим, щоправда, було те, що селяни розбирали заліз
ничні колії і здійснювали стрімкі рейди на тачанках на міста й м іс
течка, де робили криваві єврейські погроми та акції «чорного 
анархістського терору» проти чекістів і комісарів.

І знов, як і гайдамаки, махновці розглядали радянську Росію  
як свого союзника в боротьбі із старим імперським режимом. 
1 так само, як свого часу Російська імперія, нова комуністична 
імперія спритно скористалася українськими анархістами, щоб 
потім їх зрадити й повністю знищ ити..

В Україні немає «єврейського питання», є тільки одне суто 
українське питання, що полягає в поверненні українцям почуття 
самоповаги й гідності. Сильний і впевнений у своїх силах народ 
не буде принижуватися до переслідування інших народів.

Про безглуздість і приреченість рухів гайдамацького типу 
чудово написав російський поет М аксим іл іан Волошин у сво
єму вірші «Ангел помсти»:

Не сеятель сберет конечньїй колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравьі гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.



Замість висновку

ЗАГУБЛЕНИЙ СВІТ 
ТРАДИЦІЙНОЇ УКРАЇНИ

Минуле змінюється сьогоденням так 
само, як сьогодення спрямовується 
минулим.

Т. С. Еліот

Як відомо, безсмертна «Історія» Геродота складається здев’ятьох 
книг, кожна з яких присвячена якій-небудь музі —  божественній 
покровительці мистецтв і наук. Четверта книга «батька історії», 
що розповідає про події, які відбувалися на території сучасної 
України, присвячувалася Мельпомені —  музі трагедії. Наврядчи 
олександрійські бібліотекарі, які, власне, й ввели цей поділ, могли 
здогадуватися про те, що цією присвятою вони мимоволі перед
бачать майбутню трагічну долю цілої країни.

Історичний досвід України, що надміру переповнений пораз
ками та катастрофами, і справді позначений якоюсь особливою 
хворобливістю. Важко знайти серед європейців інший такий на
род, на долю якого випало б стільки страждань і принижень, чиє 
минуле було б таким трагічним, аж до больового шоку.

Протягом століть українці зазнавали систематичних гонінь, 
неодноразово переживали періоди масового винищування, не 
один раз балансували на межі життя й смерті. Та все ж  таки
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вони вижили й не тільки збереглися як етнос, але й змогли за
кріпити за собою величезну територію, яка була з усіх боків 
відкритою для ворожих навал, а зовсім нещодавно —  ще й по
вернути собі статус нації, яка має свою власну державу.

Про гідну подиву живучість української нації свідчать ї ї  пе
ріодичні відродження до життя, часом —  відродження з мерт
вих. Це багато в чому стало можливим завдяки збереженню 
української етнокультурної традиції, яку український публіцист 
Валентин М ороз одного разу порівняв з альпійською квіткою 
едельвейсом, що виживає в умовах вічної зими.

За виживання, за землю, волю й незалежність українці за
платили воістину страшну ціну.

У  духовному відношенні між традиційною та сучасною Укра
їною пролягла прірва. Йдеться про глибокий травматичний роз
рив духовної традиції, через що весь історичний розвиток країни 
в цілому набув якогось переривчастого, спазматичного, вкрай 
імпульсивного характеру.

Головна відмінність між «обома» Українами полягає в їхньо
му ставленні до своєї власної етнокультурної та цивілізаційної 
традиції.

Традиційна Україна аж до початку X X  століття зберігала 
яскраво виражену цивілізаційну та етно-національну індиві
дуальність. Саме тому українським традиційним суспільством 
та культурою так жваво цікавилися представники інших куль
тур і цивілізацій. Магічно-притягальна сила, що виходить від 
традиційної України, була такою непереборною, що навіть 
неукраїнці ставали, чи принаймні щиро намагалися, стати укра
їнцями. Імена поляків Володимира Антоновича, Тадея Риль
ського, В ’ячеслава Липинського, росіян Ізмаїла Срезневсько- 
го і М иколи Костомарова, німця Освальда Бурхгарда (Ю р ій  
Клен), австрійського принца Вільгельма Габсбурга (Василь 
Вишиваний), кримського татарина Агатангела Кримського та
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багатьох інших відомих діячів культури, науки, політики не
українського походження, що не тільки прилучилися до укра
їнсько ї культури, але й зробили вагомий внесок в ї ї  розви
ток, —  яскраве тому свідчення. Причому вони цілком свідомо 
пов’язували свою долю з долею, здавалося б, безнадійно без
державного народу.

Це стало можливим завдяки тому, що українська традиційна 
культура в цілому досить органічно вписувалася в коло європей
ської цивілізаційної традиції. Як стверджував український історик 
Б. Крупницький, Україна завжди була тісно пов’язана із Західною 
Європою —  і економічними інтересами, й культурою. Античність, 
ренесанс, реформація, бароко —  всі ці найяскравіші явища єв
ропейської історії Україна переживала разом із західним світом. 
Щоправда, ці стадії еволюції європейського духу вона проходила 
із затримкою та в ослабленому вигляді.

Безперечний факт порівняної відсталості України відносно 
серцевини західної цивілізації пояснюється насамперед тим, 
що країна протягом досить тривалого часу була змушена роз
виватися в ізоляції від свого природного центру тяжіння, під
даючись інтенсивним впливам з боку незахідних цивілізацій.

До речі, історія сповнена прикладами того, як цілі країни 
втрачали й знову знаходили свою цивілізаційну ідентичність. 
Наприклад, Еллада —  колиска європейської цивілізації, після 
Османсько ї окупації, як і Балкани в цілому, перестала бути 
Європою. Інший приклад: Іспанія й Португалія до реконкіс
ти —  відвоювання цих країн у мусульман, були частиною іс 
ламського світу. Нині ж  і Греція, й іберійські держави розви
ваються в лоні західної цивілізації. Наведені приклади наочно 
свідчать про історичну рухливість меж етносів і цивілізацій.

Сучасна Україна, тобто українські культура й суспільство 
X IX  —  X X  століть, являє собою, без сумніву, жалюгідне й зане- 
падне явище порівняно з ї ї  традиційною попередницею. Через
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обрив живого зв ’язку зі своїм минулим мільйони українців утра
тили своє етнічно самобутнє обличчя.

Щ о ж  збереглося українського в сучасних українцях?
Збереглися деякі елементи побуту. Наприклад, традиційна 

кухня. У  цьому зв’язку обов’язково згадають про борщ, сало, 
вареники, які є візитними картками української народної кулі
нарії. Але їжа завжди належала до найбільш консервативних 
компонентів традиційного побуту.

Українець із традиційними смаками на запитання, що б він 
обрав серед страв, скромно скаже: «Мені що-небудь, аби борщ», 
а з ’ясовуючи, чим ображений його приятель, запитає: «Чи я тобі 
межу переорав, чи я тобі у борщ начхав?»

В. П. Супруненко, автор енциклопедіїукраїнознавства, вукра- 
їнській пристрасті до борщу вбачає цілу філософію. За його 
словами, «це гордість українця, прикраса його столу й будинку, 
порив, натхнення й творчий пошук думки, щиросердний сум і не- 
висловлена любов, рожева мрія й хвилюючий спогад, предмет 
для беззавітного обожнювання (!) й одночасно річ, яка задоволь
няє вічну жагу самопізнання та самоствердження».

Ось так! З  ус іє ї великої ідейної спадщини предків залиши
лася... філософія борщу —  як граничний рівень і навіть зам і
на (!) самопізнання й самоствердження! Для українця гріх добре 
попоїсти вийшов на перший план, помітно потіснивши решту 
вад. Як у тому відомому анекдоті про українця, що прожив трид
цять років на безлюдному острові. Одного разу він побачив 
прекрасну жінку, що летіла над хвилями, таку собі «цяцю мо
лодичку». Та кличе його до себе: йди, каже вона, я дам тобі те, 
чого ти такдовго хотів. 1 українець із криком: «Вареники! В а 
реники!» кидається у воду.

Через утрату європейського вектора розвитку Україна втра
тила й свою колишню активність на міжнародній арені, що 
була їй притаманна, наприкладу козацьку епоху. Сьогодні вона
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скоріше об’єкт, н іж  активнодіючий суб ’єкт міжнародної по
літики.

Природно, що не лишилося вже у світі й сліду від колишньо
го непідробно-щирого інтересу до України. Навряд чи хтось із 
іноземців захоче всерйоз захопитися культурою сучасного укра - 
їнського суспільства, а тим більше —  виявити бажання стати 
українцем. Багато в чому це зумовлено її безнадійно провінцій
ним характером. Звільнившись від формальної політичної за
лежності, духовно Україна залишається все ще, на превеликий 
жаль, уламком досі не похованої в душах людей імперії. М и  
й дотепер перебуваємо в полоні ї ї  культурних, політичних, еко
номічних впливів. Почуття відчуженості від решти Європи, що 
з ’явилося в українців, чітко вказує на розмивання їхньої євро
пейської цивілізаційної ідентичності.

Відбиток убогого провінціалізму на громадському та куль
турному житті є прямим наслідком колоніальної ситуації, в якій 
протягом тривалого часу розвивалася й донині розвивається 
Україна. Причому на сьогоднішній день вона є двічі провін
цією —  Росії та Заходу. По-рабському наслідувальний характер 
ї ї  розвитку закономірно призводить до запозичення гіршого 
з обох цивілізацій. Те, що ми сьогодні «не Європа й не Азія, 
а суцільне неподобство», є виплодом нашої трагічної історії.

Особливо катастрофічні наслідки для традиційної культури 
України мали процеси русифікації й комунізації, у процесі яких 
були зруйновані українське село та церква, знищена українська 
інтелектуальна еліта.

Звичайно, той нинішній безвідрадно принижений стан, в яко
му перебуває Україна, її  животіння в тіні інших держав не мож
на вичерпно пояснити одними тільки зовнішніми шокогенними 
чинниками, якими особливо вирувало X X  століття. Нинішня кри
за української ідентичності є жорстокою розплатою за гріхи цілих 
поколінь, які зрадили європейські традиції, за бездумну й боже
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вільну відмову від свого заради чужого, запозиченого. Поява 
багатьох потворних гримас сучасного життя спричинена нашим 
рабським минулим. В  кінцевому підсумку ми стали тим, чим є за
раз, —  глухою провінцією.

Чому жстав можливим занепад європейських традицій вУкра- 
їні? Де слід шукати причини нашого сьогоднішнього відчуження 
від Європи? Чому в нас узяли гору антизахідні сили? І зрештою, 
як вийти із стану історичного шоку, в якому вже давно перебуває 
українська етнічна традиція?

Серед причин занепаду традиційної України умовно можна 
виокремити зовнішні й внутрішні шокогенні фактори.

До зовнішніх факторів слід віднести ті справді несприятливі 
геополітичні умови, що перешкодили українському народові реа
лізувати своє історичне призначення. Найголовнішою ж осо
бливістю геополітичного положення України, як відомо, є його 
прикордонний характер. Уже сама назва країни та народу вказує 
на перебування українців «на краю», на межі західного та східно
го світів. Здавна (ледь не з IV тисячоліття до н. е.) Україна була 
ареною жорстокого й безкомпромісного протистояння між ци
вілізаціями: спершу м іж  осілою, землеробською та кочовою, 
потім м іж християнською та ісламською, нині м іж  західною (ат
лантичною) й російською (євроазійською).

Іншою вкрай несприятливою специфічною рисою геополі
тичного положення країни була невдала комбінація, з одного 
боку, хороших природних умов і достатку природних багатств, 
а з другого боку —  цілковита незахищеність кордонів, тобто 
відсутність значних природних перешкод (гір, проток і т. ін.) на 
шляху ворожих навал.

Відомий український письменникХІХ століття Євген Гребінка, 
наприклад, мріяв про те, щоб оточити Україну високими горами 
й глибокими морями: тільки таким чином, думав він, можна за
хистити її від ворогів. Однак острівне розташування Ірландії не
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вберегло ї ї  свого часу від завоювання Англією. Італію не вряту
вали Альпи від періодичних навал чужоземців і тривалого пері
оду роздробленості. А  Бельгія й Голландія змогли захистити себе, 
незважаючи на брак природних кордонів.

Отже, посилання на обставини, які не залежать від волі самих 
українців, непереконливе, а головне —  неконструктивне своєю 
суттю. Причини занепаду традицій слід шукати не в зовнішніх 
умовах, а всередині себе.

Успішне лікування наших застарілих внутрішніх болячок за
лежить від історично правильно поставленого діагнозу.

Аналогія м іж  поведінкою організму індивіда та народу в ста
ні шоку доречна в тому сенсі, що дозволяє наочно уявити суть 
української проблеми.

У  «Великій медичній енциклопедії» шок визначається як «ти
повий патологічний процес, що фазово розвивається, виникає 
внаслідок розладів нейрогуморальної регуляції, викликаних екс
тремальними впливами (механічна травма, опік, електротравма 
та ін.) і характеризується різким зменшенням кровопостачання 
тканин, непропорційним рівню обмінних процесів, гіпоксією та 
пригніченням функцій організму».

Іншими словами, шоку широкому розумінні —  це реакція у від
повідь на агресію зовнішніх і внутрішніх факторів, що характеризу
ється істотним пригніченням життедіяльності організму.

Виходячи з особливостей сучасноїдуховно-полїтичної ситуації, 
слід з усією відвертістю визнати, що українська традиція перебуває 
в найглибшому історичному шоку. Всі ознаки пригніченого шоко
вого стану української етнокультурної й цивілізаційної традицій 
у наявності. Екстремальний тиск ззовні на український народний 
організм викликав низку патологій, що характеризуються при
гніченням його головних життєвих функцій. Найнебезпечнішими 
виразками на тілі української етнічної традиції слідуважати імпер
ську ідею та її поріддя, вірного супутника та союзника —  провін
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ціалізм удвох його основних проявах: рабський комплекс мало- 
російства та сліпе бунтарство —  гайдамацтво.

Свого часу, погнавшись за міражем імперської величі й осо
бистого матеріального благополуччя, амбіційна та властолюбна 
еліта —  як світська, так і духовна —  дозволила собі піти за імпер
ською химерою й тим самим зрадила власну етнічну традицію.

Протягом практично всієї своєї історії українці із завзятістю, 
гідною кращого застосування, будували чужі держави й імперії, 
самовіддано освоювали Сибір і Далекий Схід, корчували канадські 
ліси, розорювали аргентинські пампаси, самовіддано воювали за 
чужі інтереси. З  погляду національних інтересів, це було безглуз
де й, власне кажучи, шкідливе марнування сил та енергії. Дуже 
шкода, що замість того, щоб свій запал виявляти на благо своєї 
Вітчизни, українці всі свої сили віддають служінню чужій імперії.

Давно помічено, що з українців виходять завзяті прислужники. 
У  цьому вони дещо подібні до німців. Унтер-офіцерів царської армії, 
прапорщиків та старшин радянської й сучасної російської армії за
звичай набирали з українців. Вони виявляли особливу запопад
ливість та прагнення вислужитися перед начальством. При цьому 
ними керує не тільки суто кар’єризм, але й уроджена любов до 
порядку —  типово європейська риса характеру. (На цю тему є на - 
віть анекдот, що відображує цю рису етнічної психології: потра
пивши до армії, росіянин шукає, де найближчий шинок, єврей —  
де лазарет, а українець —  курси молодшого командного складу.)

Заміна національної аристократії, що сталася, на паразитич
ну верхівку з психологією наймитів, позбавлених елементарного 
почуття національної честі й життєвої творчої енергії, призвела 
до занепаду держави, а з нею й усього суспільства. Таким чином, 
занепад українського народу почався з психологічного розколу 
та морального виродження його правлячого прошарку.

В умовах же бездержавності та відсутності еліти відбулося 
спотворення, викривлення української національної психології.
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Реакція на зовнішній тиск народу, позбавленого своєї власної 
еліти, була двоякою: рабська покора, воістину воляче довго
терпіння і безцільний безладний бунт —  коли терпець уривався. 
В історії України гайдамацько-махновська стихія вже неоднора
зово мала можливість виявити себе в усьому своєму неподобстві: 
бешкетування запорізьких гультяїв, дейнеки часів Руїни, отаман 
Іван С ірко зі своїм непослідовним метанням від одних до інших, 
гайдамацька вольниця, Гуляй-поле батька Н. Махна та руйнів
ники української державності із стану малоросійських лівих. М іж  
цими двома боками однієї медалі під загальною назвою «Психо
логія раба» існує тісний зв’язок.

Малоросійство являє собою специфічно українську форму 
комплексу неповноцінності, а точніше етнічний різновид раб
ської свідомості. Суть малоросійства як українського різновиду 
втечі від свободи полягає в прагненні, спробі пристосуватися 
до імперського способу життя й навіть отримати зі свого раб
ського стану матеріальний зиск, домогтися багатства, стабіль
ності та спокою будь-якою ціною, навіть ціною продажу в раб
ство себе та своєї Батьківщини.

(Є  чудова українська народна пісня про козака, що любив «дів
чину і з сиром пироги». Коли напали на нього «вороги», забрали 
«кохану дівчину» і з сиром пироги, він благає їх: «Беріть собі д і
вчину, віддайте пироги». Але «вороги» торгуватися з ним не стали, 
забрали й дівчину, й пироги. Адже сила була на їхньому боці.)

Але чи такий вже незворотний шоковий стан, в якому пере
буває нині українська етнічна традиція? Ввдатний лікар М . Н. Бур- 
денко розглядав шок не як етап умирання, а як реакцію організ
му, здатного жити. Це пасивний захист, коли відсутні можливості 
для активних форм самозахисту (втеча, боротьба). Відступати 
нікуди. Це і є той останній рубіж, за яким може настати загибель. 
Мета організму, який потрапив у шоковий стан, —  вижити. Для 
цього необхідне збереження його життєво важливих органів.
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Ш ок має адаптивний характер. У  його основі лежить гальмуван
ня більшості функцій, охолодження організму, зменшення енер
гетичних витрат, тобто гранично ощадливе використання збере
жених резервів організму.

Саме поняття «незворотність шоку» є дуже умовним. Власне, 
існує два види незворотності: абсолютна —  через несумісні з жит
тям ушкодження та відносна —  внаслідок недостатньої ефектив
ності терапевтичних заходів. За сприятливих умов можливий по
ступовий вихід України з шоку з наступним одужанням. А  це стане 
можливим лише за умови відродження всіх, ще живих європей
ських традицій України, які становлять її справжню самобутність.

Національне відродження України й відновлення традиційної 
Європи в ролі духовного й політичного лідера світової цивіл і
зації повинні йти поруч, як про те мріяв великий німецький 
філософ-гуманіст Й.-Г. Ґердер. Щ е в 1769 році він особливо 
вирізгіяв українців серед усіх інших європейських народів і про
рокував їм блискуче майбутнє. «Україна, писав він, —  ста
не новою Грецією. Прекрасне небо, що простирається над цим 
народом, його весела вдача, музикальність, родючі ниви і т. ін. 
колись збудяться зі сну... Виникне цивілізована нація... Дух цей 
полонить усю нині занурену в сон Європу і змусить ї ї  служити 
тому ж  духовному началу. Усе це попереду, усе це повинно ко
лись здійснитися, —  але як, коли, завдяки кому?»

Питання, поставлені великим європейцем, ось уже понад 
двісті років чекають на відповідь з боку тих, хто, здавалося б, 
більше за всіх повинен бути зацікавлений у здійсненні європей
ської м іс ії України.

І нехай українці не в змозі змінити своє минуле, та сьогодні 
вони мають принаймні подбати про те, щоб їхнє майбутнє було 
кращим!

По-перше, пора нарешті покінчити з нашою історично сфор
мованою косоокістю. Дотепер Україна, як дволикий римський
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бог Янус, намагалася дивитися одночасно в протилежних на
прямках, начебто в неї й справді два обличчя: одне звернене до 
Заходу, друге —  до Сходу. Особливо небезпечною ця роздвоє
ність стає в епоху загострення протистояння цивілізацій. Необ
хідно, зрештою, чітко й недвозначно визначитися з магістральним 
напрямком руху України. Найбільш оптимальне розташування 
нашого національного організму в геостратегічному просторі 
уявляється таким: наша голова повинна бути на Заході, серце 
в Україні, ну а решта частин тіла можуть зручно розміститися на 
прилеглих просторах.

По-друге, необхідна глибока й усебічна європеїзація всіх сфер 
українського життя. По-третє, повернення України на Захід по
винне відбутися передусім на духовному, світоглядно-ціннісному 
рівні. Це означає, що українці повинні перейнятися життєвою 
філософією європейських народів, у центрі якої перебуває вільна 
індивідуальність —  Homo evropeus3 його колосальною культурою 
волі та високорозвиненим почуттям національної честі й особистої 
гідності, які не дозволяють йому згинатися під ударами долі.

Європейський проект майбутнього України —  це, напевно, 
на сьогодні єдина конструктивна ідея, здатна згуртувати всюукра- 
їнську політичну націю. Адже всі ї ї  громадяни, незалежно від 
етнічної та релігійної приналежності, хочуть жити нормально, 
цивілізовано, тобто по-європейськи. Саме незалежна Україна 
дає всім своїм громадянам, усім народам, що ї ї  населяють, ун і
кальний історичний шанс потрапити до Європи, стати частиною 
великої західної цивілізації.



ПРИМІТКИ ПЕРЕКЛАДАЧА

Федір Вовк (1847, с. Крячківці Полтавської області — 1918) — ви
датний український антрополог, етнограф, археолог та публіцист, 
учень В. Антоновича, професор Київського університету з 1917 року. 
У 1904— 1906 роках організував експедиції на Закарпаття, Букови
ну та Галичину.

У 1916 році побачили світ наукові праці Ф. Вовка «Антропологіч
ні особливості українського народу», «Шлюбний ритуал та обряди 
в Україні», «Етнографічні особливості українського народу». Востан- 
ній праці вчений уперше науково описав народний побут українців, 
довів їхню самобутність і відмінність від решти слов'янських народів. 
Чимало уваги приділено описові народного одягу (близько 100 ілю
страцій).

У радянські часи вивчати антропологічний склад українського 
народу та проводити етнографічні розвідки було небезпечно з огля
ду на звинувачення в українському буржуазному націоналізмі. Тому 
згадані твори вченого отримали оцінку радянської науки як праці 
буржуазно-націоналістичного спрямування.

Ф. Вовк мав в українських та зарубіжних наукових журналах 
низку літературознавчих, фольклорно-етнографічних, археологіч
них та етнографічних публікацій.

Юрій Липа (1900, Одеса — 1944) — український публіцист, пись
менник, лікар, громадський діяч. Здобув освіту в Новоросійському 
університеті м. Одеси, Українському державному університеті в Ка
м'янці-Подільському, медичну — в Познанському університеті. Ак
тивно співпрацював з багатьма періодичними виданнями Галичини та 
Львова зокрема. Разом з Є. Маланюком заснував літературне об’єднан
ня «Танк». З 1930 року Ю. Липа — член Українського лікарського 
товариства.

Автор поетичних збірок «Світлість» (1925), «Суворість» (1931), 
«Вірую» (1938), історичного роману «Козаки в Московії» (1934), 
новел, літературознавчої праці «Бій за українську літературу» (1935),
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суспільно-політичної трилогії «Призначення України», «Чорномор
ська доктрина», «Розподіл Росії».

Під час Другої світової війни Ю. Липа — лікар УПА. Загинув 
від рук НКВС у 1944 році.

3 Євген Маланюк (1897, Новоархангельськ Кіровоградської облас
ті — 1968) — український поет та публіцист, один із ідеологів укра
їнського інтегрального націоналізму. Зробив значний внесок у ство
рення Ліги українських націоналістів.

Активний учасник визвольних змагань українського народу 
1918— 1920 років. Був ад’ютантом командувача Наддніпрянською 
армією генерала Ю. Тютюнника. Служив при штабі С. Петлюри, був 
сотником 5-ї Херсонської дивізії.

З 1923 року навчався і працював у Празі, де познайомився 
з У. Самчуком, О. Телігою, О. Ольжичем та іншими молодими 
українськими поетами. 1929 року переїхав до Варшави, де разом 
з Ю. Липою організував літературну групу «Танк». Публікував
ся в періодичних виданнях Галичини.

Після закінчення Другої світової війни жив у Німеччині. В 1949 
році емігрував до США.

4 Михайло Грушевський (1866, Холм — 1934) — історик, ви
датний організатор української науки, публіцист, політичний 
діяч. 1890 року закінчив Київський університет, наукову діяль
ність розпочав під керівництвом В. Антоновича. У 1897— 913 
роках — голова Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. 
1907 року М. Грушевського обрано головою Українського на
укового товариства. Метою цього товариства було сприяння 
впровадженню та поширенню українською мовою знань із різних 
галузей науки.

24 березня 1917 року Грушевський обраний головою Україн
ської Центральної Ради, а з 24 квітня 1918 року — президент 
УНР В 1919— 1922 роках перебуває в еміграції, після повернен
ня з якої займався виключно науковою роботою. Наприкінці 20-х 
років М. Грушевський — завідувач Науково-дослідної кафедри 
історії України в Києві.

У лютому 1931 рокуМ. Грушевський був депортований до Мо
скви. Помер у Кисловодську на Кавказі 24 листопада 1934 року.

Найвидатнішим науковим дослідженням М. Грушевського ста
ла десятитомна «Історія України-Руси» (1905— 1915).
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5 Пантелеймон Куліш (літер, псевдонім — Панько Казюка, Хуторя- 
нин) (1819, містечко Вороніж Сумської області — 1897) — укра
їнський письменник, критик, історик, етнограф, член Кирило-Ме- 
фодіївського товариства. За членство в ньому був заарештований 
та відправлений на заслання до Тули. Після закінчення терміну 
заслання П. Куліш заснував у Петербурзі друкарню, де випускав 
твори Г. Квітки-Основяненка, І. Котляревського, М. Гоголя, Мар
ка Вовчка. Надрукував власну фольклорно-етнографічну двох - 
томну збірку «Записки про Південну Русь» (1856— 1857), яку 
високо оцінив Т. Шевченко. Куліш прагнув підвищити загально
освітній рівень народу. З цією метою випускав дешеві книжечки 
серії «Сільська бібліотека» — так звані «метелики».

Деякий час жив у Львові, активно працював у часопису «Правда».
Серед творчого доробку — збірки віршів «Хуторна поезія» 

(1882), «Дзвін» (1893), «Позичена кобза» (1897); з історії Укра
їни — «Козаки по відношенню до держави і суспільства» (1877), 
«Історія возз’єднання Русі» (1874— 1877), «Відпадіння Мало
росії від Польщі» (1888— 1889).

Перу П. Куліша належить низка перекладів з польської поезій
А. Міцкевича. На них училася віршуванню юна Леся Українка.

6 В’ячеслав Липинський (1882, с. Затурці Волинської області — 
1931) — український політик, публіцист, історик націоналістичної 
школи XX століття, прихильник ідеї української державності, дійсний 
член Наукового товариства ім. Шевченка (з березня 1914 року).

З 1919рокуживуАвстріївеміграції.У 1926— 1929 роках очолю
вав кафедру історії української державності в Українському науково
му інституті в Берліні, займався публіцистичною діяльністю. У своїх 
творах піддавав нещадній критиці «малоросійську ментальність», що 
полягала у викоріненні, зреченні деяких кращих рис українця та за
своєнні багатьох гірших рис росіянина внаслідок асиміляції в Росій
ській імперії.

7 Олександр Потебня (1835, с. Гаврилівка Сумської області — 
1891) — видатний український філолог, фольклорист та етно
граф, професор Харківського університету, член-кореспондент 
Петербурзької Академії Наук. У своїх дослідженнях вивчав іс
торичний розвиток української мови, психологію усної народної 
творчості. Основні наукові праці: «Мисль і мова» (1870), « За
мітки про малоруське наріччя» (1862), двотомне «Пояснення
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малоруських і споріднених пісень» (1883— 1887), «Із лекцій з іс
торії словесності», «Із записок з історії словесності».

8 Іван Огіенко (митрополит Іларіон)( 1882, БрусилівЖитомирської 
області — 1972) — видатний український вчений, громадський та 
церковний діяч, популяризатор української мови, історії та куль
тури. Проводив дослідження українського мовознавства, культури, 
історії церкви, канонічного права, давньої української літератури, 
славістики, краєзнавства, народної архітектури та освіти. З 1915 
року — приват-доцент історико-філологічного відділу Київського 
університету.

У період УНР викладав українську мову в Українському народ
ному університеті, стояв на чолі правописної комісії міністерства 
освіти, згодом — міністр освіти та віросповідань в уряді УНР. 
У 1918 році І. Огієнко став ректором заснованого в Кам’янці-По- 
дільському Державного Українського Університету. У 1920— 1926 
роках жив у Винниках та Львові.

У 1940 році вступив до чернецтва, у 1946 — отримав сан митропо
лита, у 1951 — обраний першоієрархом УАПЦу Вінніпезі (Канада).

9 Володимир Вернадський (1863, Петербург — 1945) — видатний 
вчений-геохімік, академік AH СРСР та АН УРСР Заклав основи 
геохімії, біогеохімії та радіогеології.

В. Вернадський був одним із ініціаторів створення в 1919 році 
Академії Наук України, став її першим президентом. Йому пощасти
ло визволити з підвалів ВЧК заарештованого Сергія Єфремова — 
українського письменника, літературознавця (автора понадтрьох тисяч 
статей та рецензій), видатного громадсько-політичного діяча.

10 Микола Костомаров (1817, с. Юрасівка Воронезької області, Ро
сія — 1885) — видатний український історик та етнограф. Був ініці
атором заснування в 1846 році Кирило-Мефодіївського братства, за 
що був засланий на дев’ять років до Саратова. Після амністії працю
вав за кордоном, згодом отримав кафедру історії у Санкт-Петербурзь
кому університеті.

Автор історичних праць «Богдан Хмельницький» (у 3-х томах), 
«Руїна», «Мазепа та Мазепинці», «Павло Полуботок», «Гетьманство 
Виговського», «Гетьманство Юрія Хмельницького», «Русская история 
вжизнеописаниях ее важнейшихдеятелей». Укладав та видавав укра: 
їнські книжечки для народної освіти. Мав також літературні твори:
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збірки поезій «Українські баляди» (1839), «Вітка» (1840), історичні 
драми «Сава Чалий» (1838)та «Переяславська ніч» (1841).

11 Степан Томашівський (1875, с. Купновичі Львівської області — 
1930) — український історик, публіцист, громадсько-політичний діяч. 
Навчався у Львівському університеті. Здобувши ступінь доктора філо
софії, займався педагогічною діяльністю в гімназіях Львова, Перемиш
ля, Бережан. У 1911 — 1914 роках викладав історію у Львівському 
університеті, був головою НТІ1І, очолював його історико-філософську 
секцію. У 1915 році входив до складу Української Бойової Управи.

С. Томашівський — автор праць з історії Хмельниччини, Закарпат
тя, Галичини, Церкви. Дотримувався державницького напряму в укра
їнській історіографії, високо оцінював княжий період в історії України, 
особливо детально вивчав історію Галицько-Волинського князівства.

Праці С. Томашівського друкувалися в багатьох українських та 
європейських наукових виданнях.

12 Степан Рудницький (1877, Перемишль, Галичина — рік смерті не
відомий) — видатний український географ. Навчався в університе
тах Львова та Відня. З 1908 року — доцент географії Львівського 
університету, з 1911 року — дійсний член НТШ.У 1914— 1921 ро
ках жив у Відні. Став одним із засновників Українського вільного 
університету. Був професором УВУ у Празі (1922— 1926), допо
магав товариству « Просвіта» в Ужгороді.

У 1927 році на запрошення уряду УРСР переїхав до Києва. З 1929 
року — член АН УРСР У 1934 році С. Рудницький був виключений 
з Академії Наук за «відверту пропаганду фашизму в географії», засла
ний на Соловки, де слід його загубився в 1937 році.

13 Самійло Величко(рік народження невідомий — 1728) — козаць
кий літописець, найвизначніший історик Хмельниччини. Був пи
сарем у генеральній канцелярії козацького війська. На офіційних 
документах побудував свій головний історичний твір «Сказаніє 
о войні козацькой...», що охоплює період з 1620 по 1700 рік.

Оповідання про лист Сірка до кримського хана надихнуло І. Рє- 
піна на написання картини «Запорожці пишуть листа турецькому 
султанові».

14 Тимко Падура (Тимош Падерра)( 1801, с. Іллінці Київської об
ласті — 1871) — український та польський поет. Писав зде
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більшого українською мовою, але латинськими літерами. Брав 
участь у всеслов’янському конгресі у Празі 1848 року. Підтри
мував зв’язки з декабристами.

15 Володимир Антонович (1834, містечко Махнівка Київської губер
нії — 1908) — класик української історіографії XIX століття, архео
лог, етнограф, професор Київського університету, громадський діяч.

Навчання розпочав 1850 року на медичному факультеті Київ
ського університету, згодом перевівся на історико-філологічний. 
У 1860— 1863 роках працював викладачем Першої київської гім
назії та кадетського корпусу. У 1870 році отримав ступінь магістра, 
у 1878 — ступінь доктора. У 1880— 1883 роках Антонович — де
кан історико-філологічного факультету Київського університету.

Очолювана В. Антоновичем Археографічна комісія опублікувала 
«Архив Юго-Западной России» у 13 томах. Разом із М. Драгомано- 
вим видав «Исторические песни руського народа». У часопису «Осно
ва» була опублікована низка його статей на літературознавчі теми.

В. Антонович велику увагу приділяв науково-педагогічній праці на 
історико-філологічному факультеті Київського університету, при
ватних курсах, на яких міг відкрито подавати матеріали з історії Укра
їни, офіційне викладання якої було заборонене владою. Під його голо
вуванням проходили нелегальні зібрання «Українського клубу», які 
переважно відвідувала патріотично налаштована молодь.

Серед історичних досліджень Антоновича значне місце посі
дають теми гайдамацьких рухів, козаччини, археології Київщини, 
історії Києва.

16 Дмитро Яворницький (1855, с. Сонцівка Харківської області — 
1940) — український історик, археолог, етнограф, фольклорист. 
Автор історичних досліджень «Запоріжжя в залишках старовини та 
переказах народу» (1887), «Історія запорізьких козаків» (у 3-хтомах, 
1892— 1897), «Вольності запорізьких козаків» (1898). Значне місце 
в працях Яворницького про Запоріжжя посідають дослідження по
буту, одягу запоріжців — як старшини, так і простих козаків.

Крім історичних праць, Д. Яворницький є автором і літературних 
творів: роману «За чужий гріх» (1907), поетичної збірки «Вечірні 
зорі» (1910) та ін.

У 1881 — 1886 роках викладав у Харківському університеті, 
1902 року очолив Катеринославський історичний музей. З 1929 року 
Д. Яворницький — академік АН УРСР
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17 Михайло Возняк (1881, с. Волиця Львівської області — 1954) — 
український літературознавець, славіст, академік АН УРСР. До
сліджував історію української літератури, мови, національного те
атру, міжслов’янські культурні відносини. Багато праць М. Возняка 
присвячено творчості Т. Шевченка, І. Франка, Г. Квітки-Основянен- 
ка, М. Шашкевича та інших класиків української літератури.

У 1950 році М. Возняк передав до Інституту української літера
тури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук України в Києві частину авто
графів І. Франка, які зберігаються там і сьогодні.

* Дмитро Донцов (1883, Мелітополь Запорізької області — 1973) — 
український громадсько-політичний діяч, публіцист, головний ідео
лог українського інтегрального націоналізму.

З 1902 року, підчас навчання на юридичному факультеті Петербурзь
кого університету, включився в громадсько-політичне життя. У 1903 році 
вступив до революційної республіканської партії. За активну політичну 
діяльність царський режим переслідував його, неодноразово заарешто
вував. Уникаючи переслідувань, у 1908 році перебрався до Львова.

Навчання продовжив у Віденському університеті в 1909— 1911 
роках. У цей час Д. Донцов розпочав активну публіцистичну ді
яльність. Друкувався в часописах «Дзвін», «Праця», «Наш час», 
«Украинская жизнь». У своїх публікаціях висловлював негативне 
ставлення до Російської імперії, яка пригноблювала інші нації, що 
проживали на її території.

Д. Донцов став одним із засновників «Союзу Визволення Укра
їни» (СВУ), що був створений на початку Першої світової війни. 
Праці Донцова лягли в основу програми цієї організації.

Наприкінці 1914 року переїхав до Берліна, де очолив українську 
інформаційну службу. У 1916— 1917 роках працював головою Бюро 
національностей Росії в Берні (Швейцарія).

У березні 1917 року Д. Донцов повернувся до Львова, де в уні
верситеті отримав ступінь доктора юридичних наук. Навесні 1918 
року переїхав до Києва, вступив до партії хліборобів-демократів, що 
готувала гетьманський переворот проти Центральної Ради. Після 
перевороту очолив уперше створене гетьманрм Павлом Скоропад
ським Українське телеграфне агентство (УТА).

Після падіння гетьмана Д. Донцов емігрував до Європи, з 1921 року 
оселився у Львові, де продовжив громадсько-політичну та публіцис
тичну діяльність. Редагував журнали «Літературно-науковий вісник», 
«Заграва», «Вісник». За українські ідеї переслідувався польським
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урядом. Після початку Другої світової війни емігрував за кордон. Жив 
і працював у Німеччині, Франції, Румунії та Чехо-Словаччині. Із всту
пом радянських військ на її територію в 1944 емігрував до США. У 1947 
році переїхав до Канади, де провів решту життя. Викладав українську 
літературу в Монреальському університеті. Досліджував творчість 
Т. Шевченка, Лесі Українки, Олени Пчілки, В. Стефаника, В. Винни- 
ченка, М. Хвильового, О. Теліги.

Дмитро Донцов стверджував, що нація — це абсолютна цін
ність, і немає вищої мети, ніж здобуття незалежної держави. Особ
ливого значення надавав соборності (національній єдності).
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