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СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ

Ось іще одне відрадне явище нашого

національного відродження: починає виходити науково-
популярний і літературний журнал «Київська
старовина». Нове видання замислене бути спадкоємцем і

продовжувачем славетної «Киевской старины»,
котра упродовж багатьох дореволюційних літ (1882
1906) поряд із «Літературно-науковим вісником»

звершувала роль справді унікальну в духовному
житті нації, гуртувала довкола себе найкращі творчі
сили України. Адже в числі її авторів виступали Гру-
шевський і Яворницький, Франко і Леся Українка,
Панас Мирний і Коцюбинський, Грінченко і Єфре-
мов весь інтелектуальний цвіт нації єднався на

сторінках того давнього видання, що й донині
збереглось у пам яті народній і зусиллями нових ентузіастів
сьогодні відроджується вже під зорею новітньої

України, незалежної, вольної, соборної...
Тож привітаймо нестаріючу, молоду «Київську

старовину»! Щасливий творчий шлях хай стелеться

перед новим часописом, великих звершень Вам,

друзі, на радість усім, хто дорожить духовними
багатствами українського народу.

Народжене в дні проголошення й утвердження
незалежності України видання, треба думати, буде
завжди гідним цієї найвизначнішої події нашого

життя.
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ГЛИБИННА СУТЬ ТРАДИЦІЙ

Петро ТОЛОЧНО

О еручи до рук журнал «Київська старовина», читач, напевно,
пригадає, що періодичне видання з такою назвою вже виходило в Києві
з 1882 до 1906 р. Це був один із кращих часописів України, в якому

публікувалися найрізноманітніші матеріали про минуле Південної Русі:
грунтовні наукові праці і невеликі розвідки, документальні свідчення та

мемуари, історичні думи і розповіді про народні музеї, дослідження

етнографів та фольклористів і родоводи знаменитих українських родин,
повідомлення про археологічні розкопки і знахідки. На сторінках журналу

друкувалися твори українських письменників, мовознавців, подавався

широкий довідковий матеріал, зокрема бібліографічний, вміщувалися
портрети відомих історичних осіб, фото та малюнки монастирів і церков, твори

живопису, зображення давніх прикрас, одягу, зброї, предметів
домашнього вжитку тощо.

«Киевская старина» почала виходити в рік, коли відзначалося
десятиріччя Історичного товариства Нестора-літописця, і стала фактично його

друкованим органом. Крім наукових досліджень членів товариства тут

регулярно вміщувалася поточна інформація про його діяльність, звіти про
засідання. У полі зору журналу перебувала також діяльність інших
історичних, археологічних та археографічних товариств, робота археологічних
з їздів, які відіграли значну роль у становленні археології як науки.

Видавцями і авторами «Киевской старины» були Ф. Г. Лебединцев
(перший редактор), В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, М. Ф. Владимирсь-
кий-Буданов, С. Т. Голубев, Є. Є. Голубинський, М. С. Грушевський,
М. П. Дашкевич, О. Я. Єфименко, П. С. Єфименко, П. Г. Житецький,
І. М. Каманін, В. Г. Короленко, М. І. Костомаров, О. М. Лазаревський,
П. О. Лашкарьов, М. С. Лесков, М. В. Лисенко, І. І. Малишевський,
М. В. Молчанівський, О. І. Падалка, М. І. Петров, О. О. Потебня,
А. В. Прахов, Т. Р. Рильський, І. Я. Франко, М. К. Чалий та багато
інших відомих діячів історії та культури.

За чверть століття вийшло майже сто томів, які стали своєрідною
енциклопедією української історії, народознавства.

У 1972 р. було здійснено спробу відновити видання «Київської

старовини», щоправда, як щорічного альманаху. Світ побачив лише один (із
трьох підготовлених до друку) випуск. Своєю назвою і змістом він

викликав неабияке занепокоєння деяких чиновників від ідеології. На

секретаріаті ЦК Компартії України з подачі послужливих рецензентів збірник
визнали шкідливим виданням, яке, мовляв, продовжує
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ральні традиції дореволюційного часопису і має націоналістичне

спрямування. Доля другого, уже підготовленого випуску «Київської старовини»

була вирішена: набір розсипали, член редколегії М. Ю. Брайчевський за

сукупністю «гріхів» був звільнений із роботи, мені як відповідальному
редактору винесли суворе стягнення па засіданні Президії Академії наук
УРСР. Від гіршого (про це сьогодні слід сказати) врятувало тільки

заступництво Б. Є. Патона.
Гадаю, що друге відродження «Київської старовини» матиме щасливу

долю.

Часи змінилися, і ми маємо намір відродити традиції колись

знаменитого історичного журналу одного з кращих не тільки в Росії, а й

в усій Східній Європі. Як і попередник, він буде вміщувати історичні
дослідження, публікувати архівні документи, розповідати про
археологічні знахідки і відкриття, пам ятки культури, знайомитиме з призабутими
фактами нашого минулого, відроджуватиме пам ять про відомих діячів

української історичної науки, культури, привертатиме увагу нащадків

до забутих могил. У журналі друкуватимуться листи, щоденники і

спогади, критичні й бібліографічні огляди, літературно-історичні, історико-ар-
хітектурні і мистецтвознавчі розвідки, наукові повідомлення та культу-

рознавча інформація. Велика увага буде приділена й публікації
спадщини, зокрема й тієї, яка побачила світ на сторінках «Киевской старины».

На кругих переломах історії завжди спостерігається активний інтерес

суспільства до минулого. І це закономірно. Минуле тисячами ниток

пов язане із сучасністю. Воно є глибинним підгрунтям народного
самоусвідомлення, його духовним фундаментом. Досвід минулих поколінь, яким

ми так довго і злочинно нехтували, дедалі владніше входить у наше

життя.

Широким потоком пішли в останні роки в народ ідеї й праці наших

великих істориків М. О. Максимовича, М. І. Костомарова, В. Б.
Антоновича, М. С. Грушевського та інших, на яких нещодавно лежало страшне

ідеологічне табу. Побачили або ближчим часом побачать світ видання

джерел з історії України, зокрема й малознані козацькі літописи.

З явилися сприятливі умови розповісти про минуле України в усій його
складності й суперечності. Слугуватиме цьому і «Київська старовина».

Процес творчого розкріпачення, як це не парадоксально, таїть у собі
не лише позитивні, а й певні негативні тенденції. Адже ми нація,
схильна до крайнощів. То все забороняли, а зараз заходилися все

перевидавати. Причому перевиданням спадщини зайнялися й ті, кому це належить

робити, і ті, хто має приблизне уявлення про історичну та археографічну
справу. Видавництва надто поспішають, що призводить до суттєвих
наукових і поліграфічних втрат. Астрономічні ціни при низькій якості видань

свідчать, що дбаємо насамперед про прибутки, а не про ідею та науку.

Борги треба платити. Про це двох думок не може бути. Але, по-перше,
археографічна діяльність не повинна перетворитись у таку собі модну

кампанію, а по-друге, не мусить стати основним змістом наукового

історичного процесу на Україні. Тут потрібне розумне співвідношення між

спадщиною і турботою про сьогоденний розвиток науки. При цьому
важливо уникнути небезпеки потрапити в полон привабливих, але

застарілих концепцій та ідей. Беззастережна апологія історичного доробку
минулого на грунті спокути наших гріхів перед попередниками не кращий
метод осягнення істини. Історична спадщина це тільки основа для
нових грунтовних академічних розробок, які належить виконати сучасному

поколінню вчених.

Зараз чітко визначилась тенденція до певної белетризації
історичної науки. Явище це, з одного боку, відрадне, оскільки до творчого
процесу підключаються потужні інтелектуальні сили, з іншого

небезпечне, бо створює ілюзію вседоступності історичного пізнання. Глибокі
спеціальні знання, школа, методична і методологічна обізнаність відступають
на другий план, натомість шанується публіцистична пристрасність,
«авторське» бачення проблеми. Нерідко в таких працях ідеться не про те,
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що було в дійсності, а про те, що сьогодні приваблює з огляду на

суспільно-політичну кон юнктуру. Істина ж, яка була не в шані довгі

десятиріччя, так само залишається не в шані й сьогодні.
Із шкільної лави ми знаємо про існування давньоруської народності,

яка була спільною етнічною основою українського, російського та

білоруського народів. Справедлива в своїй основі, теза ця доводилася до

абсурду великодержавною доктриною «старшого брата». Теоретичний
постулат рівності на практиці трансформувався в незаперечний російський
пріоритет. Вважалося цілком природним починати історію Росії з часів

Київської Русі й політично небезпечним стверджувати теж саме

стосовно історії України. До тих, хто набирався такої відваги, швидко
приклеювали ярлик націоналіста з усіма подальшими драматичними, а часом і

трагічними наслідками.

Ці моторошні часи лишилися в минулому. Здавалося, настав час

істини. Але маятник різко хитнувся в інший бік. І сьогодні вже спільність

походження трьох націй не задовольняє інших. Всупереч історичній
дійсності деякі українські автори (вітчизняні й зарубіжні) обстоюють
виключне право українців на києворуську спадщину, у полемічному запалі
нерідко забуваючи, що білоруси також безпосередньо причетні до цієї
спадщини. Певною мірою така позиція зрозуміла. Вона є своєрідною
реакцією засилля протилежної точки зору, проте їй бракує наукового

обгрунтування.
Хотілося б звернути увагу читачів на проблему етнонімічної

номенклатури. Тут також панує певна розбіжність поглядів. Як відомо, назви

«Україна» й «українець» широко увійшли до мовного обігу тільки в

другій половині XIX ст. і стосувалися переважно Середньої
Наддніпрянщини. До цього країна наша і народ мали назву «Русь». У IX XIII ст.,

згідно з літописними даними, «Русь» виступала у двох значеннях

широкому, щодо всіх східнослов янських земель, і вузькому, яке вживалося

тільки стосовно певної їхньої частини: Київщини, Чернігівщини та

Переяславщини. В епоху пізнього середньовіччя за колишньою Руссю у

вузькому значенні цього слова закріпилася назва Мала Русь, яка

означала конкретне територіально-державне утворення. В історичних
документах XVI XVII ст. зустрічається і назва «Україна» стосовно

порубіжних земель між Московією, Литвою та Польщею. Аналогічне значення

мав цей термін за часів Київської Русі.
Останнім часом, особливо в історичній публіцистиці, термін «Мала

Русь» набуває невластивого для нього змісту. «Малоросія» і «малорос»
розуміються як щось менш вартісне порівняно з «Великорсією» чи

«великоросом», як щось таке, що ущемляє нашу національну гідність. Певно,
саме ці міркування спричинилися до того, що і в XIX ст. терміни з

коренем «рос» або «рус» активно витіснилися словами «Україна» та

«українці». Іноді можна почути міркування, що наша нація поділяється на

українців і малоросів, із яких другі менш національно свідомій Навряд чи слід
робити такий швидкий і некомпетентний висновок. Згадаймо, що
М. С. Грушевський назвав свою фундаментальну працю «Історією
України Руси», а в творчості І. Франка його знедолена Вітчизна фігурує під
назвою Русь.

Термін «Мала Русь» (або, згідно з грецькою транскрипцією, «Мала
«Росія») етимологічно пов язаний з територіальною основою країни. Він
рівнозначний терміну візантійця Костянтина Багрянородного
«Внутрішня Русь», яким означалося Середнє Подніпров я. Така географічна
орієнтація має глибокі античні традиції й характерна не тільки для
східних слов ян. Той же Багрянородний у трактаті «Про управління
державою» говорить про «Внутрішню Персію» й «Малу Іспанію».

Широковідомі назви «Мала Греція», «Мала Польща», «Внутрішня Франція», що

в усіх випадках означало корінну етнічну територію держави.
У процесі нового етапу національного відродження спостерігається

суперечливе ставлення до історичних традицій, які нерідко виявляються

заложниками наших політичних пристрастей і амбіцій. Дивно, але
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ти протилежні думки користуються однаковим успіхом серед широкого
загалу. Одні автори викликають бурю захоплення «сміливими»

твердженнями про реквізовану Москвою нашу історичну назву «Русь», інші
досягають аналогічного ефекту тим, що доводять, ніби ми від найдавніших
часів були українцями. І метод тут досить простий. Слова «Русь» і

«руський» послідовно замінюються на «Україна» і «українець». Причому
робиться це не тільки стосовно XIV XVIII ст., а й часів Київської Русі.
Деякі видання наповнились дефініціями «княжа Україна», «хрещення

Україні «український князь Володимир», «українські язичницькі боги»
тощо. Цих термінів не знають стародавні джерела.

Тенденція нехтування традиціями захопила навіть таку стабільну
структуру, як церква. Під натиском обставин сьогоднішнього життя

православна церква України відмовляється від своєї тисячолітньої назви і

церковнослов янської мови літургії. Україна щось подібне вже

переживала. З приводу цього знаменитий галичанин Іван Вишенський в XVI ст.

писав: «Книги церковные все и уставы словенским языком друкуйте...
Евангелие и Апостола в церкви на литургии простым языком не

ворочайте; по литургии же для выразумения людского попросту толкуйте и

выкладывайте».
У свідомості певного загалу назва «Руська православна церква»

ототожнюється з поняттям «російська», хоч насправді це не так. Руська
православна церква одержала свою назву ще в часи Володимира
Святославича, коли росіян не було, як кажуть, і в згадці. Прикро, що це
неправильне розуміння підтримують деякі поважні автори, коли напевно

знають, що церкви з назвою «російська» ніколи не існувало. До речі,
Росія вберігає давню назву своєї церкви Руська православна, чим

демонструє органічний зв язок з історією. Ми ж, нехай із добрих намірів, цей
зв язок прагнемо порушити. А потім знову будемо говорити, що нас

ошукали.

Сьогодні спостерігається потужний потяг народу України до

спадщини козацьких часів. Проте складається враження, що нас захоплює не

стільки зміст цього епохального історичного явища, скільки його

форма. Організовуємо козацькі коші й курені, влаштовуємо театралізовані
дійства, серйозно обговорюємо навіть проблему неогетьманства на

Україні. І забуваємо, що творення української нації й держави в XVI
XVII ст. відбувалося на грунті глибокого усвідомлення козаками своєї

кровної невіддільності від києворуської спадщини. Забуваємо також і те,

що одним із головних гарантів збереження національної ідентичності ру-

синів-українців була православна віра. Саме тому козаки так ревно її

боронили.
Не переривалася й історична пам ять народу. Культурний генофонд

регіону органічно передавався в спадок прийшлим поколінням,
збагачувався новими елементами. Відбувалися постійні етнічні перетворення, в

тому числі й асимілятивного характеру. Ми мусимо бути свідомі того, що,
як і кожний народ, пройшли тривалий шлях еволюції, який закарбувався
ц усіх сферах життя: культурі, мові, побуті, психіці тощо. І не треба
шукати українця в його сучасній етнічній іпостасі у глибині століть.

Ці та інші історико-культурні теми і проблеми будуть всебічно
обговорюватися на сторінках «Київської старовини». Вони складні і, в

переважній більшості, мають велику історіографічну традицію. Завдання
сучасних дослідників, використавши доробок попередників, дати їх

об єктивне наукове висвітлення. Гіркий досвід історіографії минулих
десятиліть переконує, що єдиним богом, якому ми маємо служити, мусить бути
історична істина. Багато значитиме і авторське сумління. «Холодний
попіл мертвих, писав М. М. Карамзін, не має заступників, крім нашої
совісті». Цей афоризм знаменитого історика стане правилом для видавців
і авторів часопису. Вони докладуть усіх зусиль, аби підтримати інтерес до
української історії, любов і шану до рідної старовини, культури.



НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

ЗВ ЯЗКИ БРАТСТВ

13 ЗАПОРОЗЬКИМ КОЗАЦТВОМ
У XVII ст.

Ярослав 1САЄВИЧ

Цю
невелику статтю написано було до збірника «Середні віки на

Україні», який вийшов у «Науковій думці» в 1973 р. за редакцією
Ф. П. Шевченка і одразу був заборонений *. Причина

«ідеалізація» запорозького козацтва. Лиха доля спіткала «Середні віки на

Україні» одночасно з його побратимом збірником «Київська старовина»,
безпосереднім попередником нинішнього журналу. Авторам статей, які

працювали в академічних установах, було зроблено офіційне
зауваження, що вважалося тоді найменшим покаранням. Щодо статті «Зв язки
братств із запорозьким козацтвом у XVIIі ст.», то автора було
звинувачено у тому, що в ній «перебільшено вплив козацтва на братства». Не
допомогли навіть певні вульгарно-соціологічні вставки і «ярлики», які

автор вжив, щоб провести текст крізь цензурні перепони. У
пропонованій публікації такі вставки вилучено, відновлено згадку про
гетьмана Івана Мазепу. Поза тим відтворюємо статтю практично у такому
вигляді, якою вона була опублікована майже двадцять років тому.

У суспільно-політичному і культурному житті України кінця XVI
XVII ст. важливе місце належало братствам об єднанням
українського населення в містах і деяких селах. Наприкінці XVI на початку
XVII ст. братства виникли в більшості міст Галичини і Холмщини. У
1615 р. створене Київське Богоявленське братство, згодом такі
організації виникають і в інших містах правобережної Наддніпрянщини, а

подекуди і на Лівобережжі.
Найстаршим і провідним серед братств України було Львівське

Успенське Ставропігійське, з яким у різний час співпрацювали такі
визначні діячі культури, як Лаврентій Зизаній, Памво Беринда, Іван
Борецький та інші. Переїхавши на Наддніпрянщину, вони сприяли

перетворенню Києва в основний центр суспільно-політичного та культурного
життя України. Освітня праця київського культурного осередку,
започаткована при активній участі братського руху, мала безперечний
вплив і на формування ідеології визвольної боротьби запорозького
козацтва.

Встановлення безпосередніх зв язків між братствами і козацтвом
пов язане передусім з діяльністю Івана (Иова) Борецького і гетьмана

Петра Конашевича Сагайдачного. Борецький, родом з Бірчі (поблизу

* Збірник дійшов лише до книгарні видавництва «Наукова думка», де одразу

ж був вилучений із продажу. Збереглася незначна кількість примірників, що їх

встигли продати, а також окремі екземпляри в наукових бібліотеках за межами України.
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Перемишля), з 1604 р. був ректором Львівської братської школи,
пізніше оселився у Києві. Він один з ініціаторів заснування Київського
братства, ректор Київської братської школи протягом перших років її

існування (приблизно 1615 1618 рр.). Як один з ідейних керівників
братства, Іван Борецький близько співпрацював з старшиною Війська

Запорозького, насамперед з гетьманом Петром Сагайдачним. Саме
завдяки підтримці запорожців стала можливою активна діяльність
Київського братства та його школи.

Уже після смерті гетьмана Касіян Сакович, ректор Київської
братської школи у 1620 1624 рр., згадував, що Сагайдачний подав велику

матеріальну допомогу Київському братству і навіть вступив до нього

разом з усім Запорозьким Військом. Петро Конашевич Сагайдачний, як

пише Сакович, був похований при церкві Київського братства, «в

которое ся братство зо всім войском вписал і на него ялмужну значную од-
казал»

Про те, що козаки записалися до каталогу Київського братства,
згадували також у своєму Меморандумі до Риму уніатські єпископи,

серйозно занепокоєні співробітництвом між керівниками братства і

запорожцями 2.

Відкритий вступ усього лицарства до братства мав велике

значення. Козаки продемонстрували, що солідаризуються з програмою
Київського братства і діють заодно з ним. Такий акт сприяв
популярності братства в широких народних масах і одночасно охороняв
братчиків від репресій.

Завдяки співробітництву Київського Богоявленського братства із

запорозькими козаками в 1620 р. вдалося відновити українську
православну ієрархію. Для цього було використано перебування на Україні
єрусалимського патріарха Феофана, який повертався з Москви на

батьківщину. Феофан майже рік прожив у Києві. Спочатку він побоювався

погодитися з настановленням православних єпископів і зважився на це

лише під тиском представників козаків, які пообіцяли патріархові
охорону. Феофан висвятив на перемишльського єпископа Ісаю Копинсько-
го, на київського митрополита Иова Борецького, на єпископа

полоцького Мелетія Смотрицького, який був ректором братської школи

після Борецького 3. Про зростання ролі братства в цей період свідчить те,
що під час перебування в Києві Феофан не лише затвердив Київське

братство, а й проголосив його ставропігійським, затвердив ряд інших

братств, в тому числі й Мінське 4. Були навіть заготовлені патріарші
грамоти про затвердження братств, у яких не було вказано жодної
місцевості та назви братства, а в тексті залишалися вільні місця для
відповідних вставок 5. Це означає, що українські суспільно-політичні діячі,
які приймали Феофана, планували поширення мережі братств.

Ставши митрополитом, Борецький і далі сприяв поширенню братств,
розвиткові їхніх шкіл. У цій діяльності йому і далі допомагав Петро
Конашевич-Сагайдачний. Навчання в Острозькій колегії, знайомство з

Борецьким та іншими діячами культури, співробітництво з Київським
братством, усе це допомогло Сагайдачному глибоко вивчити стан

шкільної освіти на Україні. Він розумів, що для забезпечення високого

рівня навчання, для залучення кваліфікованих викладачів необхідно
мати значні кошти. Той же Касіян Сакович писав про Сагайдачного:

Виділ он і Лвовскоє братство, хоть далеко,

Церков їх в місті наділил неледаяко *,

Суму значную грошей до братства леговал,
Ажеби науки там били, пильне жадал.

Сакович має тут на увазі заповіт Сагайдачного, складений ним

5 (15) квітня 1622 р., за кілька днів до смерті, від ран, отриманих у
Хотинській битві. Згідно з цим актом, Сагайдачний заповідає 1500

золо* Неледаякий неабиякий, неледаяко немало.
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тих «на школу братства львовського, на науку і цвіченє діток», так,
щоб з цієї суми йшов щорічний прибуток на утримання «учоного
магістра в гречеському язику біглого» *. Гетьмана було поховано «при церкві
школи словенськеє», розташованої «на Подолі в дому братства
церковного» 6. Повідомляючи львів ян про останню волю небіжчика,
виконавці його заповіту Борецький і новий гетьман Олифер Голуб «усім
товариством війська Запорозького» поставили вимогу, «аби тая фундація
того всякої ч(ес)ти і пам яти вічноє годного мужа пана Петра Конаше-
вича Сагайдачного, з заслуг всего рицерства Войска... Запорозького
через Йова Борецького митрополиту православного києвського учиненая
на школу або рачей на дидаскалов, за чим би в школе той братськой
всегоднє непрерване наука трвати могла вічними і потомними часи, не

нищала, ані уставала». Від імені нового гетьмана і всього Запорозького
Війська було додано, що коли братчики використають прибуток із

вказаної суми не для школи, то мають подвоїти цю суму, а якщо і далі не

виконуватимуть волі фундатора, пошестерити 7. 29 липня братський
посланець привіз з Києва «дар Петра Сагайдачного таляров мечико-

вих 250» і «півшкарлатну шату, підшиту ризисною» (напівпурпурову
гетьманську мантію), яка була продана в Константинополі за 120
золотих 8. З цих грошей братство позичало по 200 золотих своїм членам із
зобов язанням сплатити школі річно 8% (160 золотих), що

гарантувалося нерухомим майном боржника *. З 1630 р. сума, записана

Сагайдачним, була в руках Афендиків (Янія, потім Петра), які й мусили

сплачувати по 160 золотих щороку9. 1690 р. братство позичило 2000
золотих з легації Сагайдачного Куртовичу, за якого поручився Юрій Папара,
і до 70-х років XVIII ст. обов язок сплати процентів за записом

гетьмана покладався на власників Куртовичівської (пізніше Папарівської)
кам яниці10.

Заповіт гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним значної
грошової суми мав велике значення і для підтримки української школи у
Львові. Протягом XVII ст. вона інколи переживала період занепаду,
і дуже цікаво, що у 1658 та 1676 р. братчики порушували питання про
необхідність поставити навчання на належному рівні, мотивуючи тим, що
на цю мету є фонд Сагайдачного. Розуміючи його заслуги, братчики
називали гетьмана «годної пам яти Сагайдачним», або «славної пам яті
Сагайдачним» п.

Здійснене під час гетьманства Сагайдачного відновлення
українсько-білоруської єпархії спонукало деяких діячів, пов язаних з

братствами, виступити з публіцистичними творами, в яких оспівувалися
історичні заслуги козацтва. Так, у книзі «Elenchus pism uszczypliwych»
(друкарня Віденського братського монастиря, 1622) підкреслено роль
запорозьких козаків у боротьбі українського та білоруського народів проти
національно-релігійного гніту12. Доблесть Запорозького Війська
прославляв у присвяченій Могилівському братству поемі «Labirynt» (Kpa*
ків, .1625) Т. Євлевич, який незабаром став ректором Київської
братської школи.

Для прямих зв язків членів Львівського братства із запорожцями
особливе значення мала облога Львова козацько-селянською армією
Богдана Хмельницького восени 1648 р. За незначними винятками,

українське населення міста допомагало козакам, не лякаючись

жорстоких репресій з боку польських властей. Якийсь маляр-українець (а ми

знаємо, що малярі були тісно пов язані з братствами) показав козакам

найкращий напрямок наступу на укріплення кармелітського
монастиря через доми «схизматицьких» міщан з боку їхньої церкви 13. Навіть
в наступному столітті Львівському братству закидали вороже
ставлення до польської влади під час облоги 1648 1655 рр ,4. В ті дні пред-

* Біглий досвідчений, знавець.
*♦

Гроші позичалися «на видекаф». Це означало, що власник нерухомого майна,
під заставу якого давали гроші, міг звільнитись від сплати щорічних процентів,
повернувши братству всю суму позики.
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ставники братства зустрічались з особистам капеланом Хмельницького
Іваном Гоголовським, який отримав від них шість книг, а сам

подарував псалтир для братської церкви і октоїх для Онуфріївського
монастиря, підпорядкованого братству ,5. До бібліотеки Онуфріївського
монастиря потрапила книга, подарована восени 1648 р. козаками братству
села Вербиці *, «Пролог на місяць мархол рекомий сухий марець» 16.
Таким чином, визвольний похід козацького війська Богдана
Хмельницького в Галичину також сприяв культурному єднанню між західними і

східними землями України.
У наступні роки Львівське братство і діячі, що з ним

співпрацювали, підтримували тісні зв язки з Запорозьким Військом і гетьманським

урядом України. У 1656 1657 рр. член Львівського братства Феодосій
Томкевич був при Богдані Хмельницькому екзактором (збирачем
податків та мита) і виконавцем різних доручень дипломатичного та

економічного характеру. 1657 р. львівський єпископ Арсеній Желиборський, який

був у дружніх відносинах з братством, послав своїх представників до

російського уряду. 28 травня вони мали аудієнцію у Богдана
Хмельницького в Чигирині і отримали від нього грамоту з рекомендацією Же-
либорського як православного єпископа «в державе и царстве... Ма-

лороссийском» 17.

Збереглися біографічні відомості про львівського купця, члена

Ставропігійського братства Янія Мазаракія, який перейшов на службу до

Хмельницького. Син Янія Дем ян служив у козацькому війську
значковим товаришем, а дочка Ганна вийшла заміж за лубенського
полковника Василя Свічку 18. Без сумніву, до Запорозького Війська влилось

і чимало рядових членів братства Західної України та Правобережжя.
У 1659 р. Львівське Ставропігійське братство направило до

київського митрополита Діонісія Балабана братчиків Михайла Сльозку і

Василя Корендовича з дорученням повідомити про «ярмо наше і вщелякоє

стиснення і зневолення от панов магістратових» ,9. Згадуваний вже

Феодосій Томкевич у 1657 1658 рр. виступав як посередник між
гетьманом Іваном Виговським і поляками, брав участь у підготовці
Галицької угоди 20. Братство доручило йому нагадати при гетьманському дворі
про «тиранію» перемишльського уніатського єпископа Хмельовського 21.

Слід також відзначити, що сам Іван Виговський та його конкурент
Павло Тетеря уже після закінчення свого гетьманування записалися до

«Альбому» братства 22. З другого боку, заможна частина братчиків
використовувала зв язки з козацькою старшиною, щоб заручитись її
протекцією у різних справах. У 1659 р. верхівка братства вітала у Львові

генерального обозного Запорозького Війська, який їхав туди на

переговори з Польщею, і того ж року Виговського; в березні 1664 р. ке-

лишнього гетьмана Юрія Хмельницького 23. У 1669 або 1670 р.
Ставропігія передала близькому співпрацівникові гетьмана Петра Дорошенка
київському митрополитові Иосифові Нелюбовичу Тукальському книгу
«Полуставець», надруковану в братській друкарні 24. Про торгову
діяльність братчиків свідчить виданий гетьманом Лівобережної України
Іваном Мазепою членові братства Михайлові Савичу паспорт на право
їздити на Гетьманщину (зокрема, й «до нас в Батурин з потребами») і
безмитно привозити товари.

Важко переоцінити значення зв язків братського руху з козаками.

Діячі братського руху сприяли формуванню сприйнятих козацтвом

ідейних засад національно-політичного відродження, в той же час

створювані козацтвом українські політичні структури забезпечували умови
для розгортання братського руху, відкривали перед ним нові горизонти.

* Ймовірно, йдеться про Вербицю в колишньому Рава-Руському повіті (тепер
у Люблінському воєводстві. Польща). Села з такою назвою є ще в Ходорівському
районі Львівської області, а також на Холмщині (одне в Красноставському повіті,
друге в Грубешівському).
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АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ*
Омелян ПРІЦАК
(США)

80 90-ті роки XVII ст. були дуже бурхливими в Туреччині, Криму
та на Україні. Починався розпад колись могутньої і незалежної
Османської імперії: «Великий згон» на правобережжі України 1680 р., походи

на Крим гетьманів Івана Самойловича у 1687 р. та Івана Мазепи в

1689 р., невдала турецька облога Відня (1683), втрата Азова (1696)...
Власне, оця остання подія і змусила одного муллу залишити

неспокійну кримську столицю Бахчисарай і податися до Литви. Зв язки
між Кримом та Литвою (і Волинню) відомі ще з часів великого князя

Литовського Вітовта (1392 1430), який запрошував татарських
дружинників цо обох своїх резиденцій: одна з них Троків, що біля

Вільна, друга Луцьк. Втікач-мулла оселився у Мстиславлі (тепер це

* Стаття друкується із незначними скороченнями.
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територія Могильовської області у Білорусії), прийняв християнство, тут
і одружився (біля 1698 р.).

Із того мстиславського татарського роду походили дві відомі
згодом родини: Куторги та Кримські (переклад із тюркського Киримли).
Брати Куторги зоолог Степан Семенович (1805 1861) та

основоположник вивчення античної історії в Росії Михайло Семенович (1809
1886) у першій половині XIX ст. займали помітне місце в російській
науці, були професорами Санкт-Петербурзького університету.

Як відомо, наляканий польськими повстаннями 1831 р. і особливо
1863 р., чарський уряд вирішив деполонізувати «Юго-Западный край»,
зміцнюючи там російський вплив. Ліквідуються польські, а натомість

відкриваються російські середні школи, зокрема на Волині, Поділлі. Сюди
переселяють українців не тільки з Правобережжя, а й з колишньої

Гетьманщини, Слобідської України. Саме тоді вчитель історії і

географії Евфимій (українською мовою Юхим) Кримський,
татарсько-білоруського походження, переїхав на Волинь, оселився тут і працював. Тут у
нього 15 січня 1871 р. народився син Агатангел.

Про своє походження Агатангел Юхимович писав у листі до свого

друга Бориса Грінченка (17.VI.1901 р.): «До речі, питається, яким ро-
бом з мене татарин. Наскільки мені вияснили, перший наш прадід,
виходець із ханства, мав охреститися більш-менш 1698 р. у Мстиславці.

Це я виводжу із запису на стародавнім молитовнику. В сентябрі сестра
моя в других перешле мені арабські документи (її батько був
найстарший, і папери позоставались у нього)» *.

Через кілька місяців після народження сина Юхим Кримський
переїхав на роботу до Звенигородки на Київщині. За гроші, зароблені
виданням підручника з географії для «двокласних шкіл», побудував
собі там дім, зв язавши свою долю з українською землею.

Агатангел Юхимович навчився читати, маючи три з половиною

роки 2, а вже у п ять років батько віддав його до Звенигородського «го-

родського училища», де він навчався у 1876 1881 рр. У листі до
Грінченка (17. VI. 1892 р.) Кримський писав: «Може хіба, що я, як дитина,

читав страшно багато, тим більше, що батько мав і тепер має

бібліотеку; од читання я й очі геть зіпсував ще на 12-му році (а тепер у мене
6-е ч. окулярів) і фізично недорозвився (мій менший брат виглядає
далеко старшим од мене). Певно, що хлопці-товариші, котрі дуже цінують
фізичну силу та зручність, не поважали мене, я часто був задля них

якимось покидишем, але так як я вчивсь дуже гарно і багацько

начитався, то я вважав себе дуже розумним і був певен, що ніколи вищого од
мене немає (звісно, такі гадки я пильно хоронив при собі і нікому не

висловлював)»3.
Тоді ж він почав вивчати іноземні мови, крім широко вживаних у

салонах польської та французької ще й англійську та німецьку.
Десятирічним хлопчиком його віддали до прогімназії, в м.

Острозі, на Волині, де жила його тітка Филипа сестра батька. Вона
опікувала міську бібліотеку, завдяки чому хлопець знову дістав широкий
доступ до книг, читаючи різними мовами без розбору.

У 1884 р. Агатангела переводять до четвертого класу Другої
Київської гімназії Кромера, а через рік він уже стипендіат «по конкурсі»
відомої на всю Україну Колегії Павла Галагана, яку і закінчив, маючи

18 років, вивчивши окрім уже названих ще й грецьку, італійську і

турецьку мови.

* * *

Інтелектуальне дозрівання, а як і відкриття своєї національної
приналежності і свідомості, відбулося в Агатангела Юхимовича під час

навчання в Колегії ім. Павла Галагана (1885 1889). Про те найкраще
свідчать юнацькі листи майбутнього відомого вченого до львівського

професора української літератури Омеляна Огоновського (21.VI.1893 р«)
та до Бориса Грінченка (17.VI.1892 р.).
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У першому листі Агатангел Юхимович писав: «Мабуть, ви не

відаєте, що таке Колегія Галагана, тим-то я позволю собі сказати про неї
дві слові. Це дуже невеличка школа, «закрита» (себто з інтернатом),
приймаються туди найкращі ученики з 4-ої класи гімназіальної по

конкурсному екзаменові. Видима річ, що через це в Колегії збирається
дуже живий, дуже свіжий елемент, вельми сприяючий розумовому

розвиткові: виробляється пошана до

розумної праці й до науки,
виробляється навіть якась жадність
до знаття. Іменно такий вплив

мало на мене колегіатське

виховання. Щасливий був я і в тім

згляді, що вчителем словесності

був у Колегії Павло Гнатович

Житецький людина, що її

вплив я й досі на собі відчуваю.
Були в Колегії перечні боки, та

я про них не хочу тутечки
згадувати» 4.

Але в листі до Грінченка
(17. VI. 1892 р.) маємо вже

ширшу характеристику тої школи:

«Великою школою життя була
задля мене Колегія Павла
Галагана у Києві. Ви знайомі з цим-о

закладом? Це закрита школа,

трохи з українським духом. Там

є тільки 4 вищі класи гімназії.

Плата страшенно висока 750

крб. річно, так що своєкоштні

вченики, очевидячки, люди

аристократичних або плутократичних

родин. Але тут є рівне число й

стипендіатів (а всіх учеників є

більше-менше 60 65);
стипендіати вступають сюди по конкурсо-

вому іспиту, і всі вони пролетарії
й плебеї. (Мій батько і

теперечки незаможний, а тоді зовсім був
бідний.) Не важко зрозуміти, що

стипендіати та своєкоштні мусять
неодмінно образувати два

табори, які аж ненавидять один

одного. У перших зброя їх

знаття, бо вони всі були в гімназіях

першими учениками, а в своєкоштних зброя їх пиха, висока гадка про
своє дворянство, князівство чи гроші, та ще й, звичайно, фізична сила,

которою вони в 1-м та 2-м (себто в 5-м та 6-м) класі дуже добре
користуються. Якщо стипендіат трапиться такий, що й сам може дати здачі, то

вони стараються його купити грішми, себто затягують його з собою по

кондитерських, їздять укупі п янствувати, тягнуть його по лупанарях
і т. ін. Але все-таки зостаються такі стипендіати, що завзято ведуть

боротьбу і доводять діло до перемоги. Я й у Колегії був первим учеником,
гордощі розвелися в мене незмірно, тому-то, хоч я себе поставив одразу
так, що наші аристократи не сміли чіпати мене, слабого, але я відчував
гніт над стипендіатами ще сильніше, ніж другі, і моє самолюбіє дійшло
до болісності. Навіть словами (безпосередньо) мене кривдили геть

менше, ніж других, а проте який-небудь слабісінький натяк на адресу
плебса мене болісно зачепляв, сіяв у мене насіння ненависті, злоби та

гіркоти. І ми вели боротьбу».
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«Таким способом, продовжував Агатангел Юхимович, зовсім
готовий був грунт для впливу літератури 60-тих років, котру я незабаром
почав читати. Спершу Писарєв, далі другі писателі того часу мали на
мен великий вплив (N. В. Я літературу 60-тих років знаю незмірно
краще, ніж сучасну). Вони формулювали мені мої змагання, дали

систему моєму світоглядові, навчили мене думати» *.

Усвідомлення національної причетності прийшло до Агатангела

Юхимовича після знайомства з передмовою М. Драгоманова до
повістей Осипа Юрія Федьковича. У листі до Б. Грінченка від 24 червня
1892 р. А. Кримський писав: «Зосталося до канікул два тижні. І от узяв
я якось повісті Федьковича з передмовою Драгоманова, узяв, прочитав,
і мене нове світло осіяло. Я зрозумів, що я мусю бути українофілом
і це я зрозумів цілком свідомо. В цій свідомості була певна частина од-

віту на мої мучительні сумніви, і от я жадібнеухопився за українство» 6.
Більш детально пише про це А. Кримський у своїй розвідці про

Драгоманова: «Етнографічні М. П. Драгоманова писання знав я, ще

на шкільній лаві сидівши, в Колегії Павла Галагана вчившись.

Допомогли тому, безперечно, і вчителі мої П. Г. Житецький та Є. К.
Трегубов, бо нам, колегіатам, доводилося писати шкільні роботи
(«сочинения»), прим, на такі дані од них теми: «Казачество по «Тарасу
Бульбе» Гоголя і ін., і при тому зазначалося нам, що ми можемо
використати «Исторические песни» Антоновича та Драгоманова. Наш товариш
колегіат Мих. Чубинський приносив до колегії «Малорусские народные
предания» Драгоманова з книгозбірні свого батька з власноручним
написом М. Драгоманова, і всі ми перечитали ті «Предания» не один раз.

Незадовго перед закінченням колегіатського (гімназіального) курсу я

з захопленням прочитав «Переднє слово» Драгоманова до «Повістей

Осипа Федьковича», що розкрило мені очі на правдиву роль Галичини

в нашім письменстві. Але ж те все друкував Драгоманів, ще як у Києві
був. А про Драгоманова як про емігранта ми нічого не знали

виразного» 7.
Лист Агатангела Юхимовича до Грінченка (25. VI. 1892 р.)

доповнює картину гімназичного побуту: «Грунт до українофільства у мене

був вже давно приготований. Пригадую, напр., як ще за два роки
перед тим мені дуже любо було являтися на любительські спектаклі в

Звенигородці в щонайпоганішому вбранні, не в чоботях, а в подраних
пантофлях: це я робив на те, щоб обурити нашу провінціальну
аристократію неприличністю своєю; щоб іще більше обурити всіх, я вдавався

до брата в антрактах то по-вкраїнськи, то по-французьки, останнє я робив
на те, щоб показати, що я вмію не тільки російської ба, навіть ще арис-

тократичнішої мови, а все таки вкраїнську шаную більше, бо вона

мужицька (N. В. Я тоді багацько викидував таких штук, бо одне, що був
ще зовсім хлопчина, а друге хтілося бравувати своїм мужицтвом)»8.
Тут можна додати, що цей бравурний виступ в оборону
переслідування української мови Агатангел Юхимович описав у своїм оповіданні

«Перші дебюти одного радикала», де він виступає під іменем Петра
Химченка» 9.

«Я дуже страшно виучував усе те, пише далі Агатангел
Юхимович Грінченкові (5.VII. 1892 р.), що читалось на лекціях (на першім-
таки семестровім екзамені мав усі 5+), і через те мені здавалося, що

решту часу я можу і смію присвятити цілком українству. Я не гадав

про те, що коли вдовольнитися самісінькими лекціями, то можна й

десять факультетів скінчити, а зостатися тим самим неуком! Я не хтів

зміркувати, що задля України я зможу бути корисним лише тоді, коли я

матиму основні всесторонні знаття, коли я буду людиною, а не якимсь

хлопчиною, коли я матиму широкий світогляд. Я цього не зміркував:
мені здавалося гріхом «не побігти на пособу моїй Ненці», яку я допіру
«обрів», я ке хтів бути «зрадником». І я побіг.

Кожнісіньку вольну від «офіціальних» занять часину я й

присвячував «Україні». Перша ознака національності є мова я й нею
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ше заклопотався, пильно читав усякі книжки, особливу увагу звертав
на етнографічні матеріали, перечитав усякі філологічні праці. Далі:
знайомився з нашою літературою, спішився перечитати навіть погань.

Кинувся й до літературної праці: перекладав, писав орігінальні твори
(на щастя, послав і пошлю до друку дуже мало цих «овочів незрілої
музи»). Хай собі, по заповіту Горація, полежать: nonum premam in
annum! («нехай друкується на дев ятий рік»). Знайомився з Галичиною та

її діячами, завів переписку; і в Москві я придбав собі одного знайомого

з галичан, котрий навіть дещо писав по часописах (перекладав з

московського), от од нього я дуже багато дізнався за тую «Галілею».

Нарешті поліз і в політику» 10.
"У листі до брата Юхима (Бейрут, 23 травня 1897 р.) Агатангел

Юхимович писав: «Відносно національного українського питання, я

повинен признатися, що воно мене властиво мало цікавило із теоретичної
точки зору. У мене чисто практичною дорогою (через читання і писання

по-малоросійському на теми не обов язково національні) непомітно і

поступово виробилися відомі національні переконання^ і коли я вже

після того читав теоретичні праці про значення національності, то вони

вже не справляли ніякого впливу на мене: вони повторили те, до чого я

сам без примусу прийшов раніше. Тому я не можу оцінити, наскільки
вони (оті праці. О. П.) є дійсно переконливі» п.

* * *

Із Михайлом Драгомановим були у Агатангела Юхимовича дуже
специфічні взаємини, етапи яких він подав у своїй документальній
студії, присвяченій видатному національному діячеві. Вперше повністю
вона була опублікована у збірнику праць Агатангела Юхимовича

«Розвідки, .статті та замітки» (1928 р.) 12. Агатангел Юхимович пройшов
тут подвійний шлях: від Павла до Савла і від Савла до Павла.

У 1890 р. з явилася стаття Драгоманова у львівському журналі
«Народ». На думку Агатангела Юхимовича, автор недооцінював значення
національної справи, яка, мовляв, мала б поступитися всеімперському
поступові: «Стаття Драгоманова обурила мене, писав Кримський до

Грінченка (26.VI.1892 р.), і зо мною зробився нервовий пароксизм,
це було саме в переддень турецького (дуже важкого) екзамена» 13.

Сангвінічний Агатангел Юхимович негайно послав рецензію до

львівського журналу «Правда», яка закінчувалася запитаннями:

«Тепер я Вас питаю: яким способом можна і треба українцям для

здобуття прав і вольности (між іншим, певне, і права національного)
сполучитися з неприхильними до них москалями, та й не потопитися при тім

в «общем русском море»? Або яким способом перетворити російську
нетолерантність в толерантність? Коли Ви можете дати на це пораду
(та, Бога ради, не загальними фразами, а точно!), тоді, будьте певні,
ніхто Вам крім щирої подяки нічого не скаже» ,4.

Другий гріх Драгоманова це недооцінка національної мови.

Агатангел Юхимович, фанатично закоханий у рідну мову, із природним
відчуттям важливості мови у суспільному житті, мусив різко
зреагувати.

«Нам же одібрано, він каже, усякі мінімальні, елементарні
права. Для нас і говорити своєю мовою то вже є злочин; нашій нації

гірше, ніж усім іншим націям. Тим-то дуже важлива для нас річ
придбати собі хоч первісні права, хоч право на мову, бо без неї не

можлива ж просвіта нашого дорогого нам народа... Маючи хоч мову законом

дозволену, українофілам можна буде освічувати народ і впливати на

народ, тоді й народ може статися помічником для інтелігенції в

справі здобуття дальшої волі; а без участи народної маси хто знає, чи

багато вдіє сама інтелігенція? Зрештою, коли б Ви вказали українцям
хоч трошки кращий шлях, то певне, що вони б Вам гаряче подякували.
Тимчасом, Ви кажете нам попросту: «Се ваша справа; та й по всій
мові!» 1S.
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Але деякі відступи Драгоманова і ближче з ним літературне
знайомство, приязні стосунки з Іваном Франком, учнем Драгоманова, знов

повернули Агатангела Юхимовича до табору Драгоманова. «Наперед
усього я (пізніше), спокійно розмишлюючи, примирив у собі національ-
ство з поступом і довів собі знов, що вони зовсім не знаходяться у
суперечності (як думав Драгоманов) одне з одним... Я дуже радий, що

почав тоді трохи листуватися з Франком...» 16.
Звістка про смерть Драгоманова дуже вразила Агатангела

Юхимовича. У некролозі він писав: «На мою думку, смерть Драгоманова
це таке велике горе, якого ми ще не зазнали після Тарасової
смерти» І7.

* * *

У ті часи у Російській імперії існувало два центри орієнталістики:
східний факультет Санкт-Петербурзького університету та

Лазаревський інститут у Москві, де навчали східних мов майбутніх дипломатів,
політиків та економічних діячів. Перед випускниками Лазаревського
інституту відкривалась можливість, практично опанувавши східними
мовами, дістати науковий вишкіл у Санкт-Петербурзькому університеті.

Тодішній голова російських орієнталістів арабіст барон Віктор фон
Розен (1849 1908) звернув увагу на Агатангела Кримського, який
навчався у Лазаревскому інституті, і запропонував йому перейти до

Петербурга.
Проте це означало, що молодий арабіст мусив зректися своїх ук-

раїністичних і славістичних інтересів і присвятити себе винятково

сходознавству. Такої жертви для «чистої науки» Кримський не міг

принести, тим більше, що українське життя вимагало його участі.
Він продовжував студії в університеті, але не в

Санкт-Петербурзькому, а в Московському, і не на східному факультеті (такого у Москві
не було), а на історико-філологічному. У 1892 1896 рр. проходив курси
із слов янської філології (головно у Романа Брандта) та світової

історії (у Володимира Гер є).
28 листопада 1894 р. помер професор руської (=української)

філології Львівського університету Омелян Огоновський. У колах

наддніпрянських постала ідея повторити обсаду Львівської кафедри
придніпровським українцем (як це було з Грушевським у 1894 р.). Адже Ага-
тангел Юхимович на той час уже здобув визнання своєю завзятою

полемікою із Соболевським, який спробував оживити погодінську тезу про
те, що давні кияни були росіянами, які тільки в монгольські часи

перейшли на північ.

Тим часом А. Кримський дістав від Лазаревського інституту
стипендію на два роки: один рік для перебування в арабських країнах, а

другий на орієнталістичні студії в одному із західноєвропейських
університетів. Це вирішило остаточно питання львівської кафедри. Ось що

він пише своєму учителеві Павлу Житецькому про свою ідею сполучити
арабістику з україністикою: «Декотрі мої земляки не хтять розуміти,
що, йдучи на арабську кафедру, я зовсім і не думаю цуратися праці на

рідній ниві, а навпаки думаю, що своїм шляхом я швидко дійду до

тієї мети, на якій вони бажали б мене бачити... Не знаю, чи я Вам

писав про колективний лист чернігівців до мене. Вони, обзиваючись до мого

патріотизму, прохали, щоб я усіма силами старався дістатися до
львівської кафедри, а кинув гадку про арабську (а про арабську вони

довідалися від Чайченка ( Грінченка). Як ви знаєте, я вже раніш був сам

не від того; але як одержав я оцей лист, то справді заходився робити
дещо активніше в цій справі. Зрозумівши, що вже не кафедра львівська
мене шукає, а сам я її, дд. Кониський і Барвінський поставили такі

умови, що я мусив рішуче зректися усяких претензій на тую кафедру;
вести далі які-небудь переговори, значило б не шанувати ані себе, ані
науки. Моє зречення погано вразило тих, що писали лист до мене. А

тепер, коли я навіть у Москві не зостався при слов янській кафедрі, а
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пішов на східну, теє погане враження ще й погіршало. Навіть у Чай-

ченка, що найкраще з усіх чернігівців стосується до мене, видно з

листів якесь невдоволення. Тим-то я й до Вас боявся довгий час писати:

якби ще й Ви мене осудили, то я й почував би себе найнещасливішою-

людиною на землі. З Вашого останнього листа бачу, що Ви не осудили,,
і це мене дуже потішило, тільки ж мені хотілось би ще й особисто

побачити Вас, послухати Вашого голосу, почути того слова, що надає

снаги й далі з енергією працювати.
Дорогий Павле Гнатовичу! Можу Вас завірити словом честі, що-

мені про кар єру байдуже (нехай собі дд. чернігівці думають, що хтять!),
Коли я люблю Схід, то чи ж я тому винен? А що східна спеціальність
не спинить мені роботу українську, дак цьому вірте» 18.

Після повернення з Бейруту, де він вирішив залишитися ще рік
(виділений на студії у Європі), Агатангел Юхимович знову стояв перед

дилемою. Мав готувати, а властиво, завершувати дисертацію, щоб
очолити кафедру арабістики в Лазаревському інституті.

Директор інституту, відомий історик (учень Т. М. Грановського)
Георгій Ілліч Кананов (1834 1897) наполягав, щоб Кримський
полишив славістику і присвятив себе повністю арабістиці. Дисертація мала

бути захищена у барона Розена в Санкт-Петербурзі.
Це, очевидно, дуже не сподобалось Агатангелу Кримському, але

мусив дати згоду на рішення свого керівника. Проте Кананов незабаром
помер, і його спадкоємцем став іраніст і фольклорист, професор
Московського університету Всеволод Міллер. Це був вчений широкого

профілю, і Агатангел Юхимович знайшов у ньому омріяного вчителя. У
1901 р. Агатангел Юхимович став надзвичайним професором арабської
філології, а у 1903 р. став ще й професором історії мусульманського
Сходу. Проте дисертація залишалася незавершеною. У листі до

Всеволода Міллера (23.1. 1904 р.) він дає таку оцінку власної творчості: «Я
залишив писати дисертацію тому, що, не розраховуючи на те, що довше

буду в Звенигородці, я не забрав зі собою потрібних книг: закінчивши

частину, для якої я запасся книжками, я задержався. Не буду таїти:
я задержався не без задоволення, властиво, дисертацію я вже давно-

написав в тім році, коли я посварився з Борисом (Міллером, сином

адресата. О. П.) і протягом кількох місяців не бачив людського обличчя, і

тому тепер у мене немає ніякого зацікавлення до неї усе діло
зводиться до того, щоб надати хаотичному рукописові стрійний та науковий
вигляд і, що важче, дати точний і добрий переклад множеству
арабських виїмків, що їх наводжу. Очевидно, і в тій роботі є для мене чимала

цікавого, але тільки з технічної сторони: бо ж приємно приглядатися,,
як хаотична брила переміняється в читабельні сторінки; але ж така

робота і робиться скучною: це уже стилістика, а не дослід. Щоб Вам
догодити, я доведу дисертацію до кінця в цім же році, але, правду
сказати, я б з задоволенням її розтягнув ще років на два, щоб між тим:

зайнятися більш цікавими працями (...)

Академія (Російська) мене не захоплює, і жити мрією про неї і

працювати ради тої мрії я ніяк не спосібний. Ледве Ви одобрите ті

стимули, які заставляють мене напружено працювати, але все-таки я їх Вам

відкрию. А займаюся або тільки для того, щоб тим справити собі своє
власне задоволення (через те рецензії і бувають приємні, і займаєшся
сам для себе, а тут показується, що це і для других пожиток і

задоволення), або для того, щоб заглушити в собі почування прив язаності^
розширяючи світогляд, забувши свої особисті скорби, обиди і т. д.,

дрібні в порівнянні з життям світових ідей. Цей другий стимул, власне, І
заставляв мене працювати якнайбільш інтенсивно: найбільш напнятими

періодами моєї роботи були роки 1895 1896 та 1902, і врешті, останні
три місяці (властиво: листопад, грудень), коли я навіть проганяв свій
сон, щоб думка не працювала проти моєї волі.
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1902 р. дав у результаті в тому напрямку, що Ви від мене хотіли:
вся основа дисертації була власне тоді мною виткана; але я її не довів
до кінця, тому що кидався на дві сторони, стараючись захопити

думкою якнайширші горизонти: то я кидався на старохристиянську
літературу і впивався Єфремом Сирином, аввою Ісаїєю, Тертулліяном і др.,
то займався «Семітськими мовами і народами», цікавими для мене як

«Grundriss» (основа) своїх власних знань, та опрацьовував собі також

«Grundriss» з «Історії мусульманства» і «Історії арабів», то знов

перескакував на малоруську філологію, то на англійську літературу і т. д. і
т. д., причому інколи перескакував дуже різко із області науки в

область суспільного життя, хвилювався горожанськими почуваннями і

цр...»
19

* * *

Отже, як свідчить цей лист, Агатангел Юхимович ще до 1889 р.
остаточно вирішив справу своєї національної приналежності як

української. Але він ніколи не цурався Криму, батьківщини його предків. Ось
що він писав у своєму (єдиному існуючому) огляді кримсько-татарської
літератури у 1930 р.: «Історія нового кримсько-татарського
письменництва, що його зумів створити народ, який налічує не більше, ніж 178
тисяч душ, вся розгорнулася на моїх очах. Я прихильно почав за нею

стежити з 1889 року (від часів вступу до Лазаревського інституту
східних мов у Москві. О. П.), здавна знайомий я був з патріархом
кримського письменства Ісмаїлом Гаспринським і його спільниками, далі з

великою симпатією підтримував і підтримую особисті знайомості з

головними діячами кримського літературного життя. Через те мені
хочеться вірити, що в тім стислім історичнім нарисі, який я оце накреслив,
не міг я допуститися небажаної суб єктивності, не міг чогось недоціни-
ти» 2°.

Ісмаїл Гагринський (1851 1914) працював усе своє творче
життя як будитель, просвітитель і реформатор кримських татар, а через них

усіх тюрків та мусульман імперії. Через сто років після падіння
Кримського ханату, у 1883 р., він заснував і видавав аж до своєї смерті
знаменитий двомовний (татарсько-російський) журнал «Терджиман»/
«Переводчик». Агатангел Юхимович дуже цікавився долею ісламських

народів та їхнім поступом. У своїй монографії «Мусульманство і його

будучність» (друге видання, Львів, 1904) він ясно окреслив одне своє

джерело: «Щодо характеристики тюрків російських, то я переважно
наводитиму факти із найважнішого татарського органу бахчисарайської
часописи Терджиман і із инших писань татарських патріотів»21.

Гаспринський перекладав і друкував у «Терджимані» статті
Агатангела Юхимовича про «тюркський фанатизм» 22, або про проблеми
реформи шкіл мусульман Росії23. Тому не дивно, що разом з

рецензією на «Историю Турции» А. Кримського у татарському журналі
з явилася також бібліографія робіт вченого 24.

Особливо теплі і міцні стосунки з татарськими культурними
діячами зав язалися у А. Кримського після переїзду до Києва, коли він уже

працював в Академії наук. Його близьким співпрацівником став

історик середньовіччя Осман Акчокракли (1879 1937?), котрий, між

Іншим, з ініціативи Агатангела Юхимовича, видав український переклад
поеми про походи Б. Хмельницького у 1648 р., складеної Джан Мугам-

медом, зятем Тугай-бея, близького друга українського гетьмана 2S.

Інший кримський вчений, з яким Агатангел Юхимович радо спілкувався,

був філолог-тюрколог і поет Бекір Чобан-заде (1893 1937), професор
тюркології в університеті Баку.

Серед кримських друзів А. Кримського бачимо молодого тоді

революційного поета Абдуллу Лятіф-заде (1890 1937?), з яким Агатангел

Юхимович радо обговорював загальні проблеми кримсько-татарської
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художньої літератури. «Пам ятаю, пише український вчений. у
розмові з Лятіфом-заде я сказав був про одного татарського поета: «Він
у свою лірику вносить громадські настрої». «А я, перебив мене Ля-

тіф-заде, роблю навпаки: в громадські теми вношу лірику» 26.
Агатангел Юхимович мав і безпосередніх учнів з кримських татар.

Між ними був ісламіст та історик Якуб Кемаль, який завідував Східним
музеєм у Ялті. Він досліджував суфізм, тобто ісламський містицизм,
одну з улюблених тем Агатангела Юхимовича 27. Проте молодій
кримськотатарській культурі, такій дорогій серцю Агатангела Юхимовича, не

судилося довго процвітати. Прийшли трагічні роки 1934 1938, і
майже всі її діячі були поголовно ліквідовані.

* * *

Я вже цитував лист Агатангела Юхимовича до свого вчителя

Всеволода Міллера, в якому молодий сходознавець недвозначно з ясував
свою незацікавленість кар єрою у Російській Імператорській академії
наук. Очевидно, він не бажав збільшити число тих українських духов-
ників та вчених, котрі від часів Петра І наводнювали столиці імперії,
спричиняючи інтелектуальну засуху на своїй батьківщині.

Але у 1918 р. відкрилася можливість творити повноцінну
українську науку в Українській академії наук і тим самим реалізувати мрію
М. Драгоманова, який проповідував, що українство має сенс тільки

тоді, коли витворить свою власну високу культуру європейського типу; що

українські письменники повинні залишити етнографізм науковцям, а

натомість вчитися на взірцях світової літератури, причому ті, хто не

знають західних мов, можуть використовувати російську мову, як вікно в.

Європу.
І Агатангел Кримський повністю включився у ту велику справу

без жодних застережень.
У червні 1918 р. гетьман України Павло Скоропадський, який

тільки що заснував два українські університети, один у Києві, а другий у
Кам янці-Подільськім, велів покликати до життя спеціальну «Комісію-
до вироблення законопроекту про заснування Української Академії Наук,
у Києві» Головою комісії було призначено академіка Володимира Вер-
надського, який запросив до комісії насамперед Агатангела Кримського.
Комісія працювала з 9 липня по 17 вересня і підготувала законопроект,,
який був прийнятий Радою Міністрів і затверджений гетьманом 28.

Праці Комісії склали цілий том. Перший Статут Академії ясно віддзеркалює
візію його авторів, обох драгомановців-друзів Вернадського і

Кримського, і тому дозволю собі зацитувати його головну частину:
«2. Українська Академія Наук у Києві:

а) намагається поширювати, поглиблювати і розповсюджувати
наукові дисципліни, а разом і збагачувати їх новими відкриттями на

користь людськосте;

б) пособлює об єднанню та організуванню наукової праці на

Вкраїні та допомагає витворенню дослідничих інститутів для всіх паростей'
людського знання;

в) як найвища українська наукова національна установа, Академія,,
визнаючи українську національну культуру з її
оруддям українською мовою, ставить собі на меті, окрім загально-наукових завдань,

виучувати сучасне і минуле Вкраїни, української землі та народу» 29.
Наказом Гетьмана від 14 листопада 1918 р. було призначено

перших 12 академіків (по чотири на кожен із трьох її відділів), які тепер-
одержали право постійного добору дальших членів. Першим
президентом академії гетьман назвав академіка Володимира Вернадського, а він

запропонував своїм колегам обрати на неодмінного секретаря
Агатангела Юхимовича, що і було одноголосно схвалено таємним

голосуванням на засіданні 14 листопада 1918 р.30.
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Великий вчений академік Вернадський ніколи не відступив від ідеї
самостійності української високої культури проти Петра Струве та

інших ідеологів спільної високої культури для всієї імперії. На
засіданні академії, присвяченому 70-літтю Агатангела Юхимовича, він послав

ювілярові листа такого змісту: «Дорогий друже, підводячи підсумки
життя, переді мною проходять наші зустрічі. Загалом підсумок один

єдиний підсумок: наукова творча робота та вільна культурна діяльність

за Україну і рідною мовою (підкреслення мої. О. П.), які мені передав
мій батько (економіст, професор Київського університету Іван
Вернадський, 1821 1884) з дитинства. І я, виходячи з думок, що мені приємні,
в обох течіях взяв найактивнішу, до певної міри провідну участь. І на

обох шляхах я йшов поряд з Вами. Моя наукова робота для мене, а

власне, для Вас, все... стоїть на першому місці, але культура
українського народу рідною мовою (підкреслення мої, Драгоманівська ідея.
О. П.), наукова його творчість і думка цією мовою в критичний момент

історії нас об єднала. І ми з Вами обрали... правильний шлях у

критичний момент історії української наукової роботи наша спільна з Вами

справа...»
31

* * *

Творче життя Агатангела Кримського поділяється на два періоди:
московський, довший (29 років, 1889 1918), та київський, коротший
(24 роки, 1918 1941).

Уся київська доба зв язана з Українською академією. Він виконував
керівні функції, як неодмінний секретар (до 1928 р.) та як голова

першого (історико-філологічного) відділу (до 1929 р.).
Перші роки були особливо важкими. Щокілька місяців мінялися

влади, часто вони були ворожі концепції української високої науки.
Іноді доводилося захищати навіть фізичне існування інституції. Свідок
того часу, історик, професор Наталія Полонська-Василенко писала:

«Матеріальне становите Академії було жахливе. Жодна з влад не

забезпечила її не тільки можливістю нормальної праці, ба навіть
«прожитковим мінімумом», потрібним для її співробітників, щоб не вмерти з

голоду. Кримський від часу до часу здобував різного роду «натуральні»
цінності: то якесь вбрання, то картоплю, то «пайок». Для співробітників
Академії відводили терен, де вони могли розводити городи... їм давали

дозвіл десь самим рубати дрова на зиму. В приміщенні, що його

дістала Академія, В. Володимирська, 54 (кол. пансіон гр. Левашової) не

опалювали, чорнило замерзало, і його доводилося відігрівати хуканням.
Але тут, у зимних кімнатах, збиралися (голодні) ентузіасти української
науки, в потертих плащах, з помороженими, порепаними руками;
зігріті любов ю до України, вони складали плани розбудови української
науки... На зворотних сторінках календарів, на старих театральних
афішах бо паперу не було, чорнилом розчиненими у воді олівцями
вони писали свої твори...»

32 Приклад подавав ентузіаст, академік,
секретар Агатангел Кримський, який усякими трюками виманював від
солдатів, що охороняли друкарні, надруковані вже аркуші, зокрема у
друкарні Печерської лаври. У такий спосіб він зумів врятувати для науки

прецінні праці, скажімо, протоієрея Федора Титова «Матеріали для

історії книжної справи на Вкраїні в XVI XVIII ст.». На щастя,
Агатангел Юхимович приєднав собі молодого помічника, талановитого

історика й етнографа з Чернігівщини, Миколу Левченка (1890 1934), який

незабаром став директором видавництва УАН та особистим секретарем
академіка. Між ними зав язалася близька дружба, і Агатангел
Юхимович, який був неодружений, усиновив його.

Не всі витримували голод і холод Києва. Президент Вернадський
переїхав спочатку тимчасово до Таврійського університету, а опісля
до Петрограда, де отримав можливість створити Радієвий інститут.
Його спадкоємець, ботанік Володимир Липський (1863 1937;
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дент у 1922 1928 рр.), не мав, як писали сучасники, «ані хисту, ані
бажання керувати академією» 33. Власне, увесь тягар по академії аж

до 1928 р. лягав на Агатангела Юхимовича, і тому в Києві жартома
називали академію не Українською, а «Кримською». Само собою

зрозуміло, що у «Кримській» академії мав бути гідно репрезентований
Схід. Агатангел Юхимович у своїх «Увагах з приводу кафедри східної
історії та філології» подав свою візію обсягу та завдань майбутньої
української орієнталістики. Візія Агатангела Юхимовича залишається

актуальною, і тому дозволю собі навести кілька уривків, що яскраво

характеризують потребу сходознавства Всеукраїнської академії наук.
«Окрім неминучої загально-признаної наукової потреби студіювати

східну історію, як одну з великих частин історії вселюдської, Україна
має ще свої особливі причини дбати про те, щоб у її найвищій ученій
інституції східні дисципліни розвивалися як слід, з інтенсивністю. І ба-
жалося б мати навіть не одну і не дві, а скількись східних кафедр в

Академії Наук. Стародавня територія сучасної України була місцем
для життя або для давнього перебування усяких орієнтальних народів,
і перед українською наукою стоїть ціла низка всеможливих питань і

завдань, що чекають свого планового розроблення і розв язання.
Іраністика, туркологія (дисципліна ця особливо потрібна), арабістика,
без отих трьох наук усестороння, неоднобічна історія українства
неможлива; без них будуть неминучі зіяючі лякуни в самому-таки
українознавстві.

За давніх часів теперішню Південну Вкраїну.залюднювала іранська
вітка народів: скити-сармати, потім їхня видозміна алани... Як
відомо, навіть імення наших великих річок «Дністер», «Дніпро», «Дін»
осетинські (іранські. О. П.), деякі найзвичайніші слова української
мови, такі як «собака», живцем позичено з іранської мови...

...Виступає потреба розвивати вже другу галузь сходознавства
туркологію... Історія Хазарщини ні на кому такою великою повинністю
не тяжить, як на академії іменно українській (на жаль, перша велика

монографія про хазарів, написана академіком Кримським ще 50 років
тому, сьогодні залишається в рукописі. Вона передусім мусить бути
видана Академією. О. П.).

Знов же нікому, опроче Академії української, не може бути
ближчим обов язком історично-філологічне дослідити печенізькі та половецькі
впливи на Київську Русь. Варто, між іншим, зазначити, що й досі ще
не вияснено як слід усі тії тюркські лексикальні елементи, котрі ще

вперед у монгольську епоху були зайшли до української
(«староруської») мови і визирають, приміром, із «Слово о полку Ігоревім» або з

літописей Київського періоду. Потім, починаючи з часів монгольських,

турецько-татарські впливи ідуть на Вкраїну вже зовсім широкими
потоками, різко одбиваючись і на звичаях, і на мові, і на народній

словесності, за часів козаччини особливо. Не можна свідомо студіювати
українську народню словесність, обминаючи турецьку й татарську народню
словесність.

...Не можна цілком продуктивно студіювати історичні відносини
України до Орди, до Крима, до Туреччини (яка іноді навіть володіла

Україною або її частинами), не вичерпуючи турецьку й татарську
історію в її перводжерелах, доступних тільки тюркологам...

...Арабська мова, мова священного Корану, є для всіх народів
мусульманського сходу орган науки (з історіографією включно), а дуже
часто ще й орган канцелярії і всяких ділових зносин. Отак як

латинська для середньовікової Європи... Через те кожнісінький орієнталіст, чи

буде з нього іраніст, чи тюрколог, чи хто, повинен рівночасно бути дуже
досвідченим арабістом; інакше трохи чи не всі історичні джерела
будуть перед ним зачинені. ...Можна думати, що третя по черзі східня
катедра, яка заснується пізніше, буде гебраїстична, бо кожному ясно,
що Україна, оця «черта еврейской оседлости», має право вимагати,
щоб її найвища наукова інституція була авторитетною і в науковому
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вирішенні справ, які торкаються жидівського народу, його історії,
мови, віри, побуту...

Як бачимо, орієнталістичних завдань у Української Академії Наук
е безліч, та й то постійних, на дуже довгі роки. Нема чого й казати, що

треба буде згодом позаводити в Українській Академії Наук, не дві, а

декілька катедр сходознавства (в петербурзькій, академії орієнталістів
завсіди не менше, як шестеро, а буває й більше)» 34.

Роки 1918 1929 були золотою добою української науки, а

головне гуманістичних та суспільних. Це був той недовгий період, коли

книги випускалися у світ без цензури. Систематичний каталог видань

УАН за ті роки це книга на 285 сторінок, у якій 888 бібліографічних
позицій. З них більше половини, власне, присвячено різним галузям
україністики 35. Не варто наголошувати, що праці зі штампом
«Дозволяється випустити в світ. Неодмінний Секретар Академії академік
Аг. Кримський» викликали довіру науковців світу. Це ім я

гарантувало високий рівень.
Агатангел Юхимович активно реалізував також свої інституційні

візії. Не буду тут зупинятися над структурою академічної кафедри
філології, Інститутом української наукової мови та відповідними
українознавчими комісіями (діалектологічної, правописної, живої мови та

історії української мови), які він очолював. Хочеться спеціально назвати

сходознавчі установи, які він створив (відкрив ісламський і тюркський
схід для України) і наповнив вагомим науковим змістом. Це

насамперед «Кабінет арабо-іранської філології», «Тюркологічна комісія»

(до 1930 р. випустили по шість публікацій кожної, між іншим, дуже
цікавий збірник «Студії з Криму») та «Жидівська (опісля: Єврейська)
історично-археографічна комісія» (до 1929 р. видала два томи свого

Збірника праць).
Слід сказати й про літературну творчість Агатангела Юхимовича,

зв язану зі Сходом. Це були не лише майстерні переклади. Один із
натхненних класиків українського мистецького слова, в .часи його

найвищого розквіту на грані XIX та XX століть, він належав до блискучих
знавців класичної арабської та перської не тільки літератур, а й
цілісних культур. Цей рідкісний талант дав Агатангелові Юхимовичу
можливість відчувати та творити гармонічно і паралельно у двох

структурах поетичного мислення. «Пальмове гілля» Агатангела Кримського-
поета це своєрідний жанр. Поодинокі його поеми і цикли не тільки

художні і не тільки філологічні переклади. Це «орієнтально»
інспіровані і крім того структурно по-«орієнтальному» відчуті перлини
українського ліричного генія. «Пальмове гілля» це також своєрідний жанр
у світовій літературі. Ярослав Стеткевич, тонкий знавець арабської
поезії (професор університету в Чікаго), вивчивши всебічно «Пальмове

гілля», прийшов до висновку, що тільки «Західно-східний Диван» Погана
Вольфганга Гете вкладається повністю у ту саму категорію.

Агатангел Юхимович працював по 18 годин на добу. Але не так

легко було творити науку у часи громадянської війни та після неї. Та
всі ті труднощі Агатангел Юхимович старався збороти, і часто з успіхом,
поки не прийшли трагічні роки 1928 1929, а за ними ще страшніші
тридцяті. Почалася планова акція ліквідації українознавства як науки на

високому світовому рівні, як бази окремої високої націоналньоїкультури.
Гірка чаша випала і нашому трудівникові: він був відсунутий від праці
свбго покликання, мусів стати свідком того, як одна за одною

ліквідуються створені ним з таким трудом і любов ю установи.
Хоч у травні 1928 р. члени академії перебрали одноголосно

Агатангела Кримського неодмінним секретарем, але уряд не затвердив йог©
на ту посаду, а наступного року він мусив залишити головування
першим (історично-філологічним) відділом академії. Згодом були
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вані усі сходознавчі установи, виплекані Агатангелом Юхимовичем, і,
врешті, його гордість історично-філологічний відділ академії. Про
ліквідацію діячів кримської літератури та науки я вже згадував. Цю
трагедію він пережив як особисте упокорення і перекреслення свого

життєвого завдання. Два рази Агатангел Юхимович переставав бути
людиною з іменем (біля 1930 1937), а вдруге після свого арешту
і мученицької смерті в Кустанайській (Казахстан) тюремній лікарні
(25 січня 1942 р.) аж до своєї реабілітації (з ініціативи свого

молодшого колеги академіка Леоніда Булаховського) у 1957 р.
36

Як розповідав мені сам Агатангел Юхимович у 1940 р., він дуже
тяжко переживав своє становище «опального» академіка. За 10 років
поставивши на ноги своє улюблене дітище, нашу академію (як перед
тим у Москві понад 20 років видавав у Лазаревському інституті Труди
із сходознавства).

У 1930 р. виходить остання його наукова праця в УАН, тоді ж
відібрано у нього аспірантів. Історик академії наук, Наталія Полонська-

Василенко, дружина другого президента УАН (не затвердженого
урядом) академіка Миколи Василенка (1866 1935), описала становище

«опального академіка» (останньою секретаркою якого вона була):
«Залишилося кілька академіків (у 1930-х рр.), що їх уряд

оголошував «незмінними», але їх безупинно «проробляли» в газетах,

часописах, промовах як «буржуазних вчених», «ворогів народу», і вони чекали

з дня на день арешту або заслання. Наукова праця їх не була потрібна
для Академії (в архіві Агатангела Юхимовича досі зберігаються томи

цінних його монографій, які не вийшли у світ. Згодом деякими з них

поцікавилися АН СРСР та АН Азербайджану і видали їх).
Цих академіків не запрошували на наукові засідання, наради. Вони не

могли й залишити Академію, бо це вважалося б контрреволюційним
викликом. їхній зв язок з Академією обмежувався тим, що вони двічі
на місяць приходили одержувати платню та хлібні картки.

Кримський тяжко терпів від такого становища, до того ж

матеріально бідував. Все, що можна було, він висилав до Звенигородки (де
жив його прибраний син Микольцьо (син Миколи Левченка) з мамою,

улюблені сестра та брат з родиною. О. П.), а сам обмежувався одною

стравою в академічній їдальні і дбайливо загортав шматок хліба, який
видавали там до обіду, і ніс додому. Його старе вбрання звертало на

себе увагу навіть у Києві, де більша частина інтелігенції ходила в

злиденному одязі» 37.

Десь у 1936 1937 рр. (як розповідав мені Агатангел Юхимович)
в Інституті мовознавства пригадали про його існування. Викладати не

дозволили, але почали посилати до Агатангела Юхимовича аспірантів.
Якісь зміни відбулися тільки у 1939 р., коли було приєднано Західну
Україну. Тепер Агатангел Юхимович знадобився владі. Його послали

до визволених земель як корифея української радянської науки
живим доказом її високого рівня.

І справді, кожна з його подорожей до Львова сприймалася там як

велике свято. Його 70-ліття стало великим святом української світової
науки. 15 січня 1941 р. Агатангелові Юхимовичу було вручено орден
Трудового Червоного Прапора, а ще через півроку (20 липня того ж

1941 р.) він потрапив до м ясорубки НКДБ/НКВС.
Сталося так, що Агатангел Юхимович ще під час нашої першої

зустрічі у Львові у січні 1940 р. пройнявся до мене, тоді 20-літнього
студента, довірою, відбувши зі мною свого роду іспит із сходознавчих
дисциплін і запропонував мені переїхати до Києва в аспірантуру. Саме
тоді відбулося ще кілька розмов, які, очевидно, не могли не

торкнутися справи СВУ. «Не від речі буде згадати, розповідав Агатангел
Юхимович, що в 1929 р. Українська академія наук стратила свою

невинність, як наукова і громадська інституція. А вся та халепа через
сифіліс. Саме так». Побачивши мій здивований погляд, пояснив: «Щоб
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здійснити свої плани, уряд мусив посадити в академії свою людину, яка

була б добрим вченим, разом з тим мала довіру уряду, популярність
серед мас. Зупинилися на кандидатурі академіка Данила Заболотного
(1866 1929), знаменитого епідеміолога, який вславився відкриттям у
лікуванні сифілісу. Щодо популярності в народі, то Заболотний любив
«ходити в народ», охоче фотографувався з робітниками, був почесним

донбаським шахтарем тощо». Але у 1928 р. він обіймав посаду професора
Військово-медичної академії в Леніграді. Його викликали до Києва (де
він був академіком ще з 1922 р.) і оголосили офіційним кандидатом у

президенти академії. Агатангел Юхимович, тоді ще неодмінний
секретар, мав у травні з академіком Заболотним ділову розмову, під час

якої той дав слово, що «старини не рушатиме і не буде вводити новин»,
тобто буде діяти в згоді із загальним зібранням академії.

Напередодні виборів відбулася нарада провідних академіків, на якій

Агатангел Кримський повідомив своїх колег про розмову з академіком
Заболотним. Присутні одноголосно погодилися обрати Заболотного
президентом, а щоб надати більшої значимості виборам, вирішили, що

зборами керуватиме перший президент академії Володимир Вернадський,
який, власне, задля цього приїхав із Праги, де перебував у науковому
відрядженні. Збори одоголосно обрали Заболотного президентом, але

він порушив дане Кримському слово.
Коли у 1924 р., у зв язку із політичним процесом так званого

«Центру дій» було заарештовано академіка Миколу Василенка, Агатангел
Юхимович добився, щоб спільне зібрання академії одноголосно, за
підписами усіх академіків, домагалося його звільнення. Ця акція
увінчалася успіхом. І коли влітку 1929 р. почалися арешти у справі СВУ і
було арештовано віце-президента Сергія Єфремова, Агатангел Кримський
та Микола Василенко звернулися до Заболотного і пригадали йому
обіцянку. Але Заболотний відмовився виступати на оборону свого

колеги по академії і додав, що академія може виступити лише на боці

обвинувача, себто.держави. Справа СВУ не була для Агатангела

Юхимовича чисто академічною. Багато його близьких співробітників-україні-
стів, таких як Ганцов, Тимченко, Синявський, опинилися за гратами.
Агатангел Юхимович не здавав позицій, постійно ставив перед
академією та Раднаркомом питання про їхнє звільнення, хоч і сам очікував
арешту, особливо після того, як його найближчий помічник і прибраний
син Микола Левченко теж опинився у тюрмі. Левченко не схилив

голови перед ошуканством та погрозами. Він загинув, але не звів
наклепів на свого улюбленого учителя та прибраного батька 38.

А невдовзі після гучного святкування 70-річчя вченого, у липні

1941 р. його заарештували. Нещодавно Іван Іллєнко познайомився з

документами слідчої справи (№ 148001). Стало відомо, що Агатангел

Кримський загинув у тюремній лікарні 25 січня 1942 р. у місті Кустанаї.
Загинув достойно, так само як і жив. «Слід віддати належне Агатангелу
Юхимовичу, який, незважаючи на похилий вік і недугу, знайшов у собі

сили, вичерпав їх останній запас, але не піддався, не обмовив ні себе,
ні товаришів, достойно доніс свій тяжкий хрест на Голгофу народної
покари» 39.

* * *

Агатангел Юхимович був невисокого зросту, хворий на астму, мав

серцеву недугу, слабий зір (носив дві пари окулярів). Лице східного

типу, голос слабий, але приємний, ходив у скромному й поношеному
одязі. Дуже цікавий співрозмовник, хоч часто то був переважно монолог.

У Києві жив на Малопідвальній, у старовинному будинку № 3, на

5-му поверсі. Будинок уже не існує. Квартира складалася із

двох кімнат та кухні, усі стіни були максимально використані для

полиць з книжками та для шаф, де знаходилися його колекції

грамофонних платівок (Агатангел Юхимович був великим любителем і знавцем
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оперної музики) та поштових марок (він мав цінну філателістичну збіо-

ку часів революції та громадянської війни, зокрема різних українських
урядів). У меншій із двох кімнат був на столі великий самовар
(Агатангел Юхимович любив міцний чорний чай). З огляду на сліпоту і неміч, у
нього жив його фактотум Василь Міпошниченко, який ще хлопцем почав

службу в академіка. Він вміло і скоро виконував доручення, і тому
Агатангел Юхимович називав його «собачі ноги». На літо Агатангел
Юхимович виїздив, як правило, до Звенигородки, де жила сестра Маша,
брат Юхим та прибраний син Микольця з мамою. У Києві Агатангел
Юхимович жив дуже скромно, харчувався в академічній їдальні. Він

був постійно оточений студентами. В останні роки він спілкувався
переважно із сім ями дочок Старицького Людмилою Черняхівською та

Оксаною Стешенко, сестрою Лесі Українки Ольгою Косач-Кривенко
та Наталією Полонською-Василенко. Остання, сама відомий історик,
по смерті свого чоловіка, академіка Миколи Василенка (1935 р.), була
позбавлена можливості працювати за фахом, навчилася друкувати на

машинці і стала технічною секретаркою Агатангела Юхимовича.

Власне, тоді він спромігся написати (або переробити) цілу низку
сходознавчих монографій, зокрема свою (досі ще не видану) «Історію хозар».

* # *

Українська академія наук у великому боргу перед її першим
Неодмінним Секретарем. У зв язку з тим в мене є чотири пропозиції, щоб
хоч частково повернути цей борг. Ось вони:

По-перше, Академія подбає, щоб віднайти могилу Агатангела
Юхимовича Кримського і, по-можливості, перевезти його прах для
урочистого поховання на Байковому кладовищі.

По-друге, Академія оголосить конкурс на написання

фундаментальної документальної біографії Агатангела Юхимовича.
По-третє, Академія підготує і видасть Повне зібрання літературних

та наукових творів Агатангела Кримського та його епістолярну
спадщину.

По-четверте, Академія створить Інститут сходознавства ім.

академіка Агатангела Кримського, який буде живим, вічним пам ятником
його унікального наукового подвигу.
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НОВІ книги

Нещодавно у видавництві
гуманітарної літератури «Абрис» вийшла в світ

книга Івана Огієнка «Українська
культура».
Як часто чуються зараз нарікання на

відсутність книг, що знайомили б наше

молоде покоління з достовірною, не-

спотвореною історією. Книг, які б
будили думку, тривожили серце,
формували світогляд. На часі й справедлива
вимога прогресивного учительства

створити такі підручники, які б дали змогу
реалізувати просвітянську програму,
збагачувати знанням з національної

історії та культури молодь.

Проте ще на початку століття

немало діячів української культури,
справжніх будителів духу, переймалися цими
ж болючими питаннями. Більш як 70

років тому вийшла друком книга
Івана Огієнка «Українська культура»,
жодна теза якої попри сім десятиліть, не

застаріла. «Тепер, коли ми творимо своє

вільне життя», ви мийшли «на той

тернистий путь, яким ішли ми віки, творячи

26

свою власну українську культуру... ішли
під важким тягарем недолі, часто падали

на тернистім шляху, проте ніколи не

спинялись у своїй культурній роботі, а все

прямували вперед та вперед», писав

автор в 1918 р.
Важко сказати виразніше і

переконливіше про втрати, яких нам

заподіяно, і про впертий наш поступ, аніж це

робить автор, його книга веде нас від
початків цивілізованої історії, у
хронологічній послідовності освітлює «той
довгий шлях, що його ми перейшли».

Книга заповнить прогалину у нашій

освітній літературі, допоможе дітям

збагнути суть такого феномену, як

національне достоїнство, озирнутися в

минуле, насичене подіями, трагічне і

водночас величне минуле українського
народу.

Книгу Івана Огієнка «Українська
культура» можна замовити і придбати за

адресою: 252001, Київ-1, вул. Героїв
революції, 4, кімната 429, МП «Абрис».



ВИДАТНИЙ ІСТОРИК УКРАЇНИ

(До 125-річчя з дня народження академіка М. С. Грушевського)

Віталій ЧИШКО

В
українській історичній науці знайдеться небагато діячів, які могли б зрівнятися з

академіком Михайлом Сергійовичем Грушевським широтою світогляду, силою

розуму, різнобічністю таланту, невгасимою жагою творчості. Енциклопедичні знання,
здатність глибоко аналізувати суспільні процеси дозволяли М. Грушевському
виявити себе у багатьох галузях: археографії, літературознавстві, фольклористиці. Та

насамперед М. С. Грушевський видатний історик світового рівня (автор майже двох
тисяч тільки надрукованих праць). Його перу належить найфундаментальніше
дослідження з минулого нашого пароду «Історія України Руси» , яке охоплює

період від найдавніших часів до XVII ст.

М. С. Грушевський народився 17 (29) вересня 1866 р. у Холмі (нині Республіка
Польща) у родині українського вчителя. Дитячі роки минали спершу у Ставрополі,
а згодом його батьки опинилися на Кавказі. Проте почуття любові до
рідного краю і народу стали органічною часткою його життя. Як писав М. С.
Грушевський в «Автобіографії», «під впливом оповідань батька, що заховав тепле прив язання

до всього українського мови, пісні,

традиції, в мені рано збудилося й
усвідомилося національне українське
почуття, піддержуване книжками, тими

рідкими поїздками на Україну, що

малювалася тому в ореолі далекої «вітчизни», і
контрастом чужоплемінної й чужомовної
чужини» 2.

Історією юнак захопився ще під час

навчання у Тифліській гімназії. Тут він
багато читав, познайомився з творами
М. І. Костомарова, П. О. Куліша, М. О.
Максимовича, А. Л. Метлинського,
А. О. Скальковського та інших відомих
дослідників минулого, фольклористів,
етнографів. Велику роль у визначенні
подальшої творчої долі М. С.
Грушевського відіграв журнал «Киевская старина»,
який він називав своєю справжньою
школою3. Бажання глибше осягнути
історію українського народу привело
М. С. Грушевського до Київського

університету св. Володимира. Проте молоду
людину, яка мріяла про справжню
науку, спіткало перше розчарування. За
його ж свідченням, «ті роки... належали
до сумних часів російських університетів,
і київський не робив між ними виїмку.
На перший план висунено класичну

філологію, все інше зіпхнено на другий
план, обкраєно і обмежено загальними

курсами; ці виклади не багато могли

дати по тім, що приносив з собою

добре розвинений і обчитаний в якійсь

спеціальності гімназист» 4.

Проте обдарований юнак продовжував наполегливо поповнювати* свої знання.

Під керівництвом одного з найвизначніших тогочасних істориків, професора В. Б.
Антоновича М. С. Грушевський робить перші кроки в науці. Один з ранніх його творів
«Южнорусские господарские замки в половине XVI века» засвідчив, що в науку

прийшов учений, здатний глибоко мислити, з власним баченням історії як суспільного
процесу. По закінченні в 1890 р університету М. С. Грушевському запропонували
місце стипендіата кафедри російської історії. Протягом чотирьох років він готував
працю «Барське староством, яку успішно захистив як магістерську дисертацію у
травні 1894 р- 3 цього часу почався новий етап у житті молодого вченого.
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За рекомендацією професора В. Б. Антоновича він переїздить до Львова, де
очолює кафедру всесвітньої історії «з спеціальним оглядом на історію Східної
Європи». Відтоді, протягом 19 років (до 1913 р.), діяльність М. С. Грушевського
пов язана з Львівським університетом, науковим і суспільно-політичним життям Галичини.
Головною справою вченого стала підготовка курсу лекцій з історії України, які з
часом стануть основою багатотомної фундаментальної праці «Історія України Руси».
Другим важливим напрямом його діяльності в цей період була робота в Науковому
товаристві ім. Т. Г. Шевченка, яке М. С. Грушевський очолив у 1897 р., одночасно

залишаючись головою історичної секції та археографічної комісії. Це був для нього

період інтенсивної наукової і організаторської роботи. Завдяки старанням ученого
значно збільшилися фонди бібліотеки, почала випускати книжки друкарня
товариства, було засновано музей, створювалися різні за напрямами наукові комісії.

Товариство ім. Т. Г. Шевченка започатковує під редакцією М. С. Грушевського
видання «Записок наукового товариства», яких вийшло 116 томів, на сторінках яких

друкувались майже всі тогочасні історики, літературознавці, фольклористи, мовознавці,
громадські діячі. Одночасно під редакцією вченого регулярно виходили
джерелознавчі праці, зокрема томи «Жерел до історії України Руси», «Українського архіву»,
«Збірника» та ін., які відіграли важливу роль у подальшому розгортанні історичних
досліджень5.

У цей період М. С. Грушевський повернувся до свого давнього задуму написати

книгу з історії України. Ця праця вбачалася йому «короткою і загальноприступною».
Реалізації задуму сприяла ще й та обставина, що М. С. Грушевський отримав
запрошення від Вільної російської школи в Парижі прочитати курс лекцій з історії
України. На основі прочитаних влітку 1903 р. лекцій вчений підготував російською
мовою «Очерк истории украинского народа», який незважаючи на певні труднощі
(видавці відмовляли у публікації, бо виклад матеріалу книги розходився з

офіційним трактуванням української історії), у 1904 р. таки побачив світ. Але М. С.
Грушевський не задовольнився цим варіантом. Блискуче володіючи знаннями про
українське, світове мистецтво, він готує і незабаром видає «Ілюстровану історію України».
Ця книжка користувалася великою популярністю читачів, тому неодноразово
перевидавалася6.

Під впливом буржуазно-демократичної революції 1905 1907 рр. відбулися деякі
зміни у політичному житті Росії, що дозволило вченому після багатьох років
еміграції знову побувати у багатьох містах Лівобережної, Слобідської та Південної
України, розширити свою науково-організаційну діяльність. М. С. Грушевський виступив
ініціатором переведення до Києва «Літературно-наукового вісника» та деяких інших

журналів, став ініціатором заснування у Києві Українського наукового товариства
(1907), яке, незважаючи на труднощі, почало видавати «Записки УНТ» і журнал
«Україна».

Перша світова війна докорінно змінила життєві та творчі плани М. С.

Грушевського. З Карпат, де він відпочивав, учений переїхав до Відня, а згодом до

Італії та Румунії. І тільки у листопаді 1914 р. йому вдалося повернутися до Києва.

Однак царські власті зустріли ученого насторожено, висунувши навіть абсурдні
звинувачення у шпигунстві на користь Австро-Угорщини. За арештом і принизливими
допитами послідувало заслання до Симбірська та Казані. Тільки клопотання
Російської академії наук змінило його статус М. С. Грушевському вдалося повернутися
до Москви й зайнятися науковою роботою7.

У період з березня 1917 р. по квітень 1918 р. М. С. Грушевський вів активну
політичну діяльність. Його обирають головою Центральної Ради і першим
'президентом Української Народної Республіки. М. С. Грушевський доклав чимало духовних
і фізичних сил для створення української незалежної держави.

Після гетьманського перевороту М. С. Грушевський відійшов від політичної
діяльності. Деякий час знаходився на нелегальному становищі у Києві. З березня 1919 р.
знову почався емігрантський період життя вченого. Перебуваючи в Празі, Берліні,
Женеві, Парижі та інших містах, він займався переважно науковою діяльністю:
підготував і опубліковав ряд досліджень (зокрема, такі значні, як «З історії
релігійної думки на Україні», «Початки громадянства» та ін.), організував видання та

редагування науково-політичних журналів. Тоді ж, у Бадені, зайнявся
літературознавчими студіями. Це було давнє захоплення М. С. Грушевського. «Історія і

література людське житє і його відбите в словесній творчості однаково зробились
предметом моїх інтересів», писав він.

Справді, велика частина наукового доробку вченого була пов язана з

дослідженням літературного процесу на Україні у період феодальної доби. Це яскраво
простежується у багатотомній «Історії України Руси», де окремі розділи книг

присвячені розвитку письменства і літератури. Але найповніше літературознавчі погляди
М. С. Грушевського втілені у його п ятитомній «Історії української літератури», що

стала другою фундаментальною працею вченого8.

Перебуваючи в еміграції, М. С. Грушевський не поривав зв язків з Україною.
Він інтенсивно листувався з діячами культури і науки, уважно стежив за подіями

суспільно-політичного життя. Поступово в нього визріли думки про можливість

повернення на Батьківщину. Після кількох років переговорів з радянськими
представниками М. С Грушевському нарешті дозволили в їзд у країну, і 7 березня 1924 р.
разом із сім єю він прибув до Києва 9.
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На Україну М. С. Грушевський повернувся всесвітньовідомим вченим-істориком.
Того ж року його обирають академіком ВУАН. Він очолює науково-дослідну
кафедру історії України, ряд комісій та секцій Академії наук. Бере участь у виданні

журналу «Україна», «Записок істерико-філологічного відділу ВУАН», «Наукового
збірника», «Студій з історії України» та інших збірників, зосереджуючи увагу на аналізі та

дослідженні творчої концепції та поглядів М. І. Костомарова, В. Б. Антоновича,
П. О. Куліша, М. П. Драгоманова10.

Визнанням великих наукових здобутків М. С. Грушевського стало його обрання
в 1929 р. дійсним членом Академії наук СРСР.

Однак сталінські репресії не могли обминути такої особистості, як Грушевський.
Навколо нього виникає атмосфера недовіри, ворожості. Охочих пересварити наукову

інтелігенцію, сіяти розбрат тоді не бракувало. Почалося спрямоване і систематичне

цькування вченого. У березні 1931 р. він був змушений залишити Київ і переїхати
до Москви, де його й арештували, інкримінуючи участь у так званому Українському
національному центрі. Але не маючи ніяких доказів, сталінські посіпаки змушені
були звільнити історика.

Незважаючи на вік і стан здоров я (М. С. Грушевський фактично втратив зір),
вчений багато працює в архівах і бібліотеках Москви, пише нові праці з

літературознавства, задумує кілька нових фундаментальних досліджень. Проте пережите
далося взнаки. 25 листопада 1934 р., під час відпочинку й лікування у Кисловодську
М. С. Грушевський після нескладної операції помер11. За рішенням уряду України
похований у Києві на Байковому кладовищі.

Моральний і громадський обов язок учених України дослідити і повернути в

повному обсязі розпорошену по всьому світу наукову спадщину академіка М. С.
Грушевського, котрий створив багатогранну, хоч і не однозначну, проте цільну наукову
концепцію історії одного з великих східнослов янських народів українського.
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АРХІВ М. ГРУШЕВСЬКОГО

иповнилося 125 років з дня народження великого сина України Михайла

R Грушевського, ім я якого і багатюща наукова спадщина повернуті в річище
національної «Духовності. Попри те, що протягом двох останніх років видано*

кілька грунтовних праць вченого і з'явився цілий ряд публікацій про нього,

спадщина М. Грушевського потребує і дослідження, і публікування. Багато в цьому
плані може дами документальний фонд історика, що зберігається у Центральному
державному історичному архіві України.

Родинний архів Грушевських налічує близько 1500 одиниць зберігання, більше
900 справ стосується Михайла Сергійовича. Цей фонд формувався протягом кількох
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десятків років і об єднав документи трьох поколінь Грушевських: батька й матері
Михайла Грушевського Сергія Федоровича й Глафіри Захарівни, його брата й

сестри Олександра Грушевського та Ганни Шамрай, його дружини й братової
Марії Сільвестрівни (Вояківської) та Ольги Оелксандрівни Грушевської (Парфененко);
племінників академіка Сергія та Ольги Шамраїв. З них найбільшим (біля 400

справ) і найцікавішим є архів Олександра Грушевського, видатного дослідника

литовських часів й українського господарства XVI XVII ст., історика літератури.

Основу архіву М. Грушевського становлять: 1) документи львівського періоду
(90-ті роки XIX ст. і до 1914 р. з включенням також матеріалів про навчання у Тиф-
ліській гімназії та Київському університеті; 2) документи віденського періоду (1919
1923 рр.); 3) корпус документів та матеріалів, що сформувався після повернення
М. Грушевського з еміграції (1924 1928 рр.) Як бачимо, не всі періоди життя і

діяльності вченого охоплено архівними джерелами. Під час бомбардування Києва та

обстрілу будинку М. Грушевського на Паньківській військами Муравйова у січні

І918 р. булл знищені багата колекція зразків народної творчості, велика кількість

документів за 1914 1918 рр. Це переважно матеріали, що стосувалися діяльності
Михайла Сергійовича як голови Центральної Ради, а також рукописи перших

томів «Історії української літератури» та деяких інших наукових праць. Відсутні в

архіві історика й документи останніх років життя (1928 1934 рр.) найцікавіша
частина архівного корпусу, бо там знаходилися підготовлені рукописи ще не виданих

томів «Історії України Руси» (доведеної принаймні до середини 60-х рр. XVII ст.)
та «Історії української літератури» (за деякими свідченнями, охоплювала період до

кінця XVIII ат.) і матеріали для подальшої роботи над цими фундаментальними
працями.

Найбільшою є львівська частина архіву історика. Вона почала формуватися ще

у гімназичні часи й була, очевидно, перевезена М. Грушевським до Львова, коли він

отримав посаду професора університету. Сюди входять учнівські роботи з

російської та української історії: «Русская история до воцарения Романовых» (1880 р.),
«О схоластическом направлении (в науке)» (1884 р.), роботи студентського періоду
в університеті св. Володимира, де Михайло Сергійович слухав лекції свого

вчителя Володимира Антоновича і працював під керівництвом видатних істориків В. Ікон-
иикова та М. Владимирського-Буданова. Серед цих матеріалів реферати:
«Древности» і «Брак» (1886 р.), «Гельмгольд и его славянская хроника» (1889 р.), «Роспись

вещам боярина Н. И. Романова и представляемые ею бытовые данные» (1888 р.).

Крім конспектів лекцій є також цікаві переклади українською мовою житійної

літератури.

У 1890 1894 роках історик, уже випускник університету, а згодом

професорський стипендіат, займався самостійною науковою роботою. В архіві М. Грушевсько-
то почали відкладатися творчі матеріали рукописи історичних монографій, студій

та розвідок, публіцистичні статті, рецензії, За час перебування у Києві були написані

й зберігаються зараз у фонді робота М. Грушевського «Очерки истории Киевской

земли от Ярослава 1-го до середины XIV в.» (1890 1891 рр.) у завершеному та

чернетковому примірниках (більше як 1000 сторінок рукопису), магістерська праця

«Барское староство» (1894 р.).

Але найбільший щодо обсягу корпус матеріалів стосується творчого процесу над

«Історією України Руси» та «Історією української літератури». Це майже 10 000

сторінок рукопису. Перша праця представлена всіма прижиттєвими томами: від 1-го

до 9-го. «Історія української літератури» трьома томами, написаними в роки

еміграції, а також рукописи російськомовних перекладів монографій «Киевская Русь»
та «История украинского козачества».

Віденський період творчої біографії М. Грушевського відображають матеріали та

рукописи таких праць, як «Початки громадянства (генетична соціологія)» (1921 р.),
«З початкдв українського соціологічного руху» (1922 р.). (Лидві вони з явилися

фундацією створеного М. Грушевським у Відні Українського соціологічного

інституту.

Наукові статті та розвідки М. Грушевського представлені в архіві 59 справами,
зокрема, рукописами книг та брошур: «Вступний виклад з давньої історії Руси,
виголошений у Львівському університеті ЗО вересня 1894 р.», «Галицьке боярство XII
XIII ст. ст.» (1895 р.), «Гетьман Богданко» (1897 р.), «Хмельницький й хмельниччи-
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на» (1897 р.), «Основні ідеї творчості Володимира Антоновича (1909 р.),
«Драгоманов в політичнім і національнім розвитку українства» (1920 р.). Значний розділ

архіву історика це публіцистичні статті громадсько-політичного спрямування,
більшість яких друкувалися у «Літературно-науковому віснику», «Українському віснику»,
а згодом склали збірники «З біжучої хвилі» (1907 р.) та «Наша політика» (1911 р.).

Окремою групою архівних матеріалів є рецензії. Згідно з бібліографічним
покажчиком М. Грушевський написав їх майже 700. 120 рецензій та оглядів представлені

у фонді історика.

Вражає й епістолярій вченого. Важко навіть уявити, як М. Грушевський
знаходив час весги таке колосальне листування. Серед його адресатів понад 1000

чоловік. Важко назвати хоч одного відомого діяча української культури письменнника>

історика, політика кінця XIX початку XX ст., не представленого листуванням в

архіві М. С. Грушевського.
Листування складає понад 600 одиниць зберігання, які становлять безцінний

документальний корпус про життя творчої інтелігенції, діячів культури та політик»

кінця XIX 30-х років XX ст.

Побіжно слід сказати й про археографічні та редакційні матеріали фонду М.
Грушевського. Тут зберігаються рукописи й гранки 1, 3, 22 томів «Жерел до історії
України Руси», зберігаються копії із документів, знятих в архівах Москви та

Петербурга, рукописи статей та рецензії С. Єфремова, О. Кониського, Я. Городинського-
та М. Кордуби з редакційними правками Михайла Сергійовича.

Професорську діяльність М. Грушевського відображають записи лекцій з історії

України, які він прочитав у Львівському університеті. Це підготовлений істориком

курс «Від генези початків козацтва до 1649 р.» і його продовження «Українське
козацтво з 1659 р. до кінця XVIII ст.». До цієї групи документів належать також

рукописи 18 лекцій, прочитаних М. Грушевським у Вільній російській вищій школі
в Парній у 1903 р.

Окрема частина документів М. Грушевського відображає політичну діяльність

історика, який в еміграційний період очолював Закордонну делегацію Української
партії соціалістів-революціонерів, редагував її друкований орган журнал
«Борітеся поборете», створив Комітет незалежної України, брав участь у роботі Паризької

мирної конференції. У фонді зберігаються листи до діячів УПСР, політичні

звернення й програмні партійні документи тощо.

Досить значною є також літературна спадщина М. Грушевського. Це рукопис»

оповідань «Бех-аль-Джугур» (1895 р.), «По світу» (1908 1909 рр.), новел

«Днинка», «Св. Петро у тюрмі», «Унтер-офіцер Трохим Скавчук». М. Грушевський зовсім

невідомий нам як поет, проте він пробував себе і в цьому жанрі. В архіві знаходяться

рукописи 109 поезій. Переважно це юнацькі вірші, котрі оспівують героїку
козацької доби.

Останню велику тематичну групу складають документи біографічного характеру
похвальні листи за відмінне навчання у Тифліській гімназії, копія атестату зрілості,,

відпускні вакаційні квитки, бібліотечний формуляр із записами книг, котрі читав

М. Грушевський, перепустки до Центрального Київського архіву, лекційні книжечки

професорів, курси яких слухав Михайло Сергійович. Пізніший час відображають
матеріали про наукову діяльність вченого, грамоти і т. п. про обрання М.
Грушевського у дійсні та почесні члени різних наукових установ та товариств. Серед них

документи про членство в історичному Товаристві Нестора-літописця у Києві (1891 р.)

Науковому товаристві ім. Т. Г. Шевченка у Львові (1893 р.), Краківській АН
(1885 р.), Археографічній комісії Московського археографічного товариства (1896 р.)г
Чеській АН (1914 р.).

У фонді зберігається багато поздоровлень вченого з 40-річчям від дня його

народження (1906 р.), 25-річчям наукової та літературної діяльності, у зв язку с 60-

річчям з дня народження (1926 р.), численні запрошення М. Грушевського на

благодійні вечори, наукові наради, з їзди, інші культурно-просвітні заходи.

Особливу частину архівного фонду становлять автобіографічні записи М. С.

Грушевського, і насамперед, його щоденник за 1904 1910 рр. кілька блокнотів,
списаних дрібним і досить нерозбірливим почерком із значними скороченнями.

Вміщуємо на сторінках «Київської старовини» кілька документів з архіву, ямі

належать до біографічних матеріалів М. Грушевського. Більшість в них ніколи не
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друкувалися. Це документи, що свідчать про відмінне навчання майбутнього

історика у гімназії та університеті. Два інші документи спростовують усталений хибний

стереотип про нібито вороже ставлення Михайла Сергійовича до Івана Франка, а

також безпідставне твердження про те, що історик нібито не працював у архівах, а

лише експлуатував своїх учнів. І першому, і другому твердженням суперечать архівні

документи М. Грушевського. Щодо автобіографії історика, то не можна не

звернути увагу на скромність ученого, який серед своїх заслуг сухо перелічив лише основні

праці.

1886 р., липїя 11. Прохання М. Грушевського ректору Київського університету про

.зарахування його на історичний відділ історико-філологічного факультету.
Его превосходительству

господину ректору Киевскаго императорскаго
Св. Владимира университета

Окончившего курс Тифлисской
1-ой Гимназии Михаила Грушевского

ПРОШЕНИЕ

Окончив в текущем году гимназический курс с аттестатом зрелости и желая

продолжать образование на историческом отделении историко-филологического
факультета вверенного Вашему Превосходительству университета, покорно прошу не

оставить меня зачислением в число студентов этого университета. При этом, согласно

объявлению университета, прилагаю: метрическое свидетельство за № 3919, аттестат

зрелости за №> 755 из Тифлисской 1-ой гимназии, свидетельство о приписке к

Владикавказскому участку по отбыванию воинской повинности за № 200, послужной
список с службе отца моего, вместе с копиями, две фотографические карточки и пять

^рублей, следуемых в пользу университета.
Михаил Груижевский

11 іюля 1886 г.

Г. Владикавказ.

ЦДІА України у Києві. Ф. 1235. On. 1. Спр. 24. Арк. 10. Автограф (чер-

ветка) *.
* Тут і далі вказано місце збереження документа.

1890 р., вересень. Диплом М. Грушевського про закінчення університету Св.

Володимира.

Диплом

Предьявіггель сего Михаил Сергеевич Грушевский, сын чиновника,

вероисповедания православного, по выслушании полного курса наук историко-филологического
«факультета императорского университета Св. Владимира, представив весьма

удовлетворительное сочинение, подвергался испытанию в историко-филологической Комиссии

лри императорском университете Св. Владимира в мае и сентябре месяцах 1890 года,

при чем оказал следующие успехи: на письменных испытаниях: по греческому

языку весьма удовлетворительные, по латинскому весьма удовлетворительные; на

устных испытаниях: по греческому прозаику весьма удовлетворительные; по

греческому поэту весьма удовлетворительные; по латинскому поэту весьма

удовлетворительные; по латинскому прозаику весьма удовлетворительные; по истории

классических народов весьма удовлетворительные; по философии весьма

удовлетворительные; по истории искусств весьма удовлетворительные; по общей истории
весьма удовлетворительные; по церковной истории весьма удовлетворительные и

по истории славян весьма удовлетворительные.

По сему, на основании 81 общего устава императорских российских
университетов 23 августа 1884 года, г. Грушевский удостоен диплома первой степени со

всеми правами и преимуществами, поименованными в ст. 92 устава и в V п.

Высочайше утвержденного в 23-й день августа 1884 года мнения Государственного Совета.
В удостоверение чего и дан сей диплом г. Грушевскому за надлежащею подписью

и с приложением печати управления Киевского учебного округа. Киев, сентября ...дня

1890 года.

Попечитель Киевского учебного округа

Действительный статский советник

Председатель историко-филологической испытательной Комиссии

Действительний статский советник
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За правителя канцелярии Попечителя Киевского учебного округа

ЦДІА України у Києві Ф, 1235. On. L Спр. 24. Арк. 36. Копія.

1891 р., грудня 18. Рекомендувальннй лист від професора В. Б. Антоновича

директору архіву Міністерства юстиції про дозвіл М. Грушевському працювати з

документами архіву.
Киев, 15 декабря 1891 г.

Многоуважаемый Нил Александрович!1
Позволяю себе обратиться к Вам с следующею покорною просьбою: податель

этого письма Михаил Сергеевич Грушевский, магистрант нашего университета, занят

в настоящее время собиранием материала для своей диссертации, предметом которой
он избрал историю Барскаго староства Исчерпав все, относящееся к данному

сюжету в нашем Архиве, г. Грушевский желает пополнить запас документального

материала пересмотром книг Литовской метрики. Поручая г. Грушевского Вашему

благосклонному вниманию, прибегаю к Вам с покорною просьбою не отказать ему в праве

занятия в Архиве министерства юстиции.

Примите, многоуважаемый Нил Александрович, выражение глубокого уважения.
Вл. Антонович

ЦДІА України у Києві, Ф. 1235 Оп.1. Спр. 26. Арк. 1. Оригінал.

1898 р. Звернення до української громадськості про збір коштів на придбання
будинку для Ігана Франка

Довірочно.
Високоповажаний Добродію!

Сього року кінчиться 25 літ літературної діяльності д-ра Ів. Франка, в котрому всі

русини без ріжниці поглядів признають одного з найздібніших і найбільше
заслужених українсько-руських письменників. Але заразом всім русинам відомо, в якій

крайній біді сповняв той чоловік свою літературну роботу; не далі ще як минулого

року віддалений за свою статтю про Міцкевича з польської часописи 2, де заробляв
свій хліб, тяжко хворий опинився він був в остатній біді. Тепер обставини

зложились остільки ліпше, що той заслужений наш письменник не потрібує шукати хліба
в чужих виданнях: але се не виключає потреби дати якесь хоч невелике

забезпечення на всякі випадки йому й його родині. Таке маленьке забезпечення трапляється в

виді невеликого маеточка під Львовом, що коштував би коло 2 тисяч, а згаданий

25-ти літний ювплей дає добру нагоду, купивши сей маєточок, піднести його в

дарунку ювиляту В сій справі маємо честь звернутися до Вас, певні, що не відмовите

зробити складку на сю ціль в своїй околиці і від себе до неї причепитись. Складка

ся має бути зроблена, з огляду на свою ціль, без особливого розголосу,.що тим

чином не можемо числити на велике число учасників, було б< пожадано, щоб люде,

котрим важна ціль складки, взяли в ній участь, скільки позволяють їх материяльні
обставини. Жертви мають бути надіслані по можности ще перед 1 н[ового] с[тилю]
мая на адресу адміністрації Літературно-наукового вістника: Львів, Академічна, 8,
з означенням на ювилейнпй фонд

М. Грушевський
Др. М. Дорундяк в Борщеві3

Др. Т. Окуневський в Городенці 4

Др. Є. Олесницький в Стриї5
Др. Щ. Сельский у Львові6

ЦДІА України у Києві Ф. 1235. On 1. Спр. 75 Арк. 24 24 зв. Автбграф
(чернетка).

1905 р липня 25. Лист М. Грушевського до М. Василенка з приводу статті про

польсько-українські стосунки в Галичині7.

25. VII. 1905.

Многоуважаемый Николай Прокофьевич!3

Я нарочно не отвечал на Ваше последнее письмо несколько дней, чтобы улеглись
впечатления, произведенные им. Впечатления, конечно, не могли быть приятными.

Продержав мою статью в карантине, Вы теперь возвращаете ее мне по приговору
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Ваших знакомых-поляков как «несвоевременную». Ну, как можете себе представить,
я не рассчитывал с моими статьями по польскому вопросу подвергаться польской

цензуре. Не знаю, с кем Вы совещавались *, печатая статью г. К. и кто ее тогда

признавал «своевременной», но раз Вы напечатали «охотно», как значилось в

редакционной ремарке, без всяких оговорок, эту тенденциозную вшехпольскую статью,

(трактующую) украинцев как низшую рассу, украинский язык и пр. как низшие

культурные средства, то тем самым лишили себя нравственного права на какие-либо

урезки моей статьи, написанной я думаю, Вы признаете это сами достаточно

«спокойно и безпристрастно» **. Audiatur et altera рагу, Вы сами пригласили ее

высказаться. Я писал очень сдержанно, и теперь, получив ее от Вас, прочитывал ее

кое с кем между прочим, с д-ром Франком, который признал ее также вполне

своевременною; у Вас в Киеве прочитывал ее Ефремов 9
и также не нашей в ней ничего

несвоевременного
*** он указал только на одну фразу, которую вследствие того

поручил ему исключить. Теперь, ввиду Вашего замечания, что статья говорит

огулом о поляках, я вставил в двух местах оговорки, которые исключают из моих

замечаний поляков симпатичных воззрений, и более я ничего в этой статье не могу

изменить. Не могу же я переменять роли поляков в истории? Если те польские

приятели, с которыми Вы совещаетесь, искренни, то они должны подписаться под моими

предостережениями обеими руками. Если же они чувствуют себя солидарными в

национальном вопросе с поляками вообще, то, с их точки зрения, конечно,

несвоевременна не только моя статья, но и вся моя деятельность и весь украинский вопрос
как несвоевременен Ваш либерализм с точки зрения господ из Рус(ского) Собр(ания).

По товарищески позволяю себе посоветовать отложить сомнения и передать мою

статью скорейшему тиснению и по украинско-польским вопросам не особенно

придерживаться польских советов. Говорю не в своих интересах: я свою статью

напечатаю во всяком случае, и Ваш отказ только придаст лишнюю пикантность инциденту.
Но если Вы желаете остаться на позиции по крайней мере объективности ****

в

национальных отношениях, Вы не можете поступить иначе я уверен, что Вы са-ми

пожалеете очень скоро, если захотите итти durch dich und [diinu] с поляками в

украинском вопросе. Я ведь достаточно хорошо знаю Юго-западный край и имею

возможность смотреть сбоку, а это виднее, а в узкости моих воззрений или

национальной нетерпимости я никому не дал права меня упрекать. В своевременности же

предостережения по адресу поляков этот инцидент меня убеждает еще более.

Жду немедленного ответа!

Ваш М. Г.

ЦДІА України у Києві. Ф 1235. On. 1. Спр. 275. Арк. 67 68 зв. Автограф

(чернетка).

* Так у тексті.
** Инцидент напоминает мне историю с статьей Франка для Северного Курьера,

которую Арабажин10 показывал петербургским полякам (она задевала поляков

тоже) и потом не напечатал. Не идите этими следами, старый Товарищ! [Автограф.]
♦♦♦ Это послужит ответом на Ваше замечание, что я оцениваю Ваши отношения

с галицийской точки зрения. С каких пор Вы записали меня в галичане? [Автограф.]
**** Підкреслено у тексті.

1906 р., березня 20*. Лист М. Грушевського до редакції газети «Громадська
думка» про відмову від співробітництва.

Високоповажаний Володимир Николаевич!11

Становище, зайняте редакцією «Громадської думки», зазначене рядом фактів,
спеціяльно-ж її ексклюзивний партикуляризм супроти національної роботи,
веденої на галицькім грунті працею поколінь галицьких і українських робітників, і

відносини до поодиноких наших товаришів (як епізод з д-дом Томашівським 12, що

недавно став нам звістним в своїх подробицях) змушують нас звернутися до Вас, як

видавця й одвічального редактора, з прошениям не уважати нас більше

співробітниками Громадської думки і зняти наші імена з реєстра співробітників ♦*. Не

уважаючи на разі супроти нинішніх обставин відповідальним виступати против неї

публично, ми одначе мусимо зняти з себе всяке підозріннє в тім, мов би ми

солідаризувалися з становищем редакції13.
З щирим поважанням (М. Грушевський)

***
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ЦДІА України у Києві. Ф. 1235. On. 1. Спр. 275. Арк. 169 169 зв. Автограф
(чернетка).

*
Датується за щодеиниковим записом М. Грушевського, (ЦДІА України у

Києві. Ф. 1235. On. 1. Спр. 25. Арк. ПО.)
** Далі закреслено: «... і залишити дальшу безплатну висилку газети нам особисто».
♦♦♦ В оригіналі очевидно стояли підписи також І. Франка, В. Гнатюка та С. То-

машївського.

1908 р. Ли:? М. Грушевського до Київської міської управи про умови виділення

грошей на створення Куренівського народного училища імені С. Ф. Грушевського,4.

На отношение Управы от
*

числа за № имею честь сообщить следующее:

во исполнение воли покойного отца моего С. Ф. Грушевского я в качестве

душеприказчика его должен самостоятельно или при помощи городского самоуправления

открыть в городе Владикавказе или Киеве начальное городское училище имени

покойного по программе Министерства Народного Просвещения на капитал в 100 000 %%

бумагах.
Училище »»то, по мысли покойного, должно быть учреждено в такой части города,

где проживаег коренное малоимущеее население и должно удовлетворять нуждам

этого населения в просвещении. Далее, во исполнение последней воли отца моего, я

считаю себя обязанным не только формально участвовать в организации этого дела,

но по мере своих сил способствовать правильному его функционированию и

дальнейшему развитию для блага населения.

Из вышеуказанного отношения городской управы я усматриваю, что в Киеве

могут быть созданы подходящие условия для осуществления воли моего отца.

Предместье города Куреневка, где предполагается открытие школы, населено

главным образом коренными жителями Края, и при том малосостоятельными,

нуждающимися в проектируемом училище; место, отводимое городом для постройки училища
в 800 кв. сан*., на Петропавловской площади, выбрано удачно и достаточно по

своим размером для нужд училища. Город кроме средств моего отца (50 т.% бумагами)

обязуется затратить на устройство здания для училища и свой имеющийся у него

капитал в с>мме около 23 т. руб., и поэтому создание хорошего здания и его

оборудование мс; ло считать вполне обеспеченным.

Ввиду изложенного я нахожу возможным принять предложение, сообщенное мне

Киевской городской управой, и обратить имеющийся в моем распоряжении капитал

на открытие в Киеве училища имени моего отца, с тем, что во 1) город примет к

исполнению вышеуказанные положения, во 2) примет обязательство приступить к

постройке училища в текущем 1908 году, по плану, выработанному городской управой,
что же касается фасада и орнаментовки, то таковые должны быть исполнены по

проекту, разработанному за мой счет архитектором Кричевским, живущим в...

3)
*
взнос мною в городскую кассу 50 т. % бумагами, по нарицательной их цене

должен последовать немедленно по принятии Думой моего предложения в полном его

объеме и утверждения постановления Думы г. Киевским губернатором.

Выбор % бумаг на указанную выше сумму из числа завещанных моим отцом и

хранящихся н Киевской конторе Государственного банка предоставляется Киевской

городской управе. В 4) остальная сумма в размере 50 т. % бумагами, предназначаемая
для получения средств на содержание училища вносится мною одновременно с

первым вышеуказанным взносом в Киевскую контору Государственного банка, как

вклад на вечные времена с тем, что весь % с этого капитала выдается полностью

городскому управлению до моей смерти по моему заявлению, а после моей

кончины, по заявлениям Киевской городской управы.
В заключение имею честь просить Киевское городское управление в случае

принятия городом моего предложения довести об этом до сведения господина
попечителя Киевского учебного округа, по которому угодно было в личном обращении ко

мне выказать живейший интерес к скорейшему созданию училища имени моего

покойного отца

ЦДІА України у Києві, Ф. 1235. On. 1. Спр. 879 С. 78 80. [1908 р.]
Написано рукою одного з родичів М. Грушевського.

* Так у тексті.
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1926 р.» липня 9. Клопотання М. Грушевського про призначення пенсії з прикладе*
ною автобіографією.

З огляду, що пенсійний закон 4. XII. 1925 р. дає право на зменшену пенсію тим,

що займають.іще посади, я вважаю потрібним порушити справу про своє право на

таку пенсію.

Правда; я викладав поза межами теперішньої Української Республіки, але на

українській території, у Львові, для української молодіжй без ріжниці кордонів
і вважав се службою українському народові, так що і не заявляв претенсій на

вислужену пенсію ні перед австрійським, ні перед польским урядом, хоч мав на те

формальне право, але вважав се невідповідним казати собі платити за роботу для

українського народу сим урядам.

Весь час, від р. 1890 я неустанно працював на науковій ниві, для української
науки, не перериваючи сеї праці ніколи, ні на оден рік.

З сих мотивів я думав би, що маю також на таку пенсію.

. Академік М. Грушевський
9. VII. 1926

ЦДІА України у Києві. Ф. 1235. On. І. Спр. 44. Арк. 2 Автограф
(чернетка) .

Curriculum Vitae

Родився 1866 р. як син учителя, скінчив гімназію, потім київський університет (1890),
був полишений для приготовання для професури в -Київі, але 1893 р був вибраний
львівським університетом на нову катедру історії Схід. Європи (фактично України)
і займав її фактично до р. 1914 (а формально не знаю, коли був вичеркнений з

реєстру професорів, бо з початком війни виїхав до Києва, де був всаджений до

в язниці, а потім засланий). Від р. 1906 працював паралельно в Львові і Київі, більше-мень-

ше розділяючи свій час пополовині, як голова Київського Укр. Наук, товариства,
лектор, редактор і видавець. В рр. 1918 1924 організував Український Соціольогічний

інститут, 1921 став на працю в Укр. Академії Наук. Головніші праці: Історія
України Руси, 8 томів.

Історія Української літератури, 5 томів.

Жерела до історії України Русп, 4 тома.

Акад. М. Грушевський
ЦДІА України у Києві Ф. 1235 On. І. Спр. 44 Арк. І Автограф
(чернетка). [1926 рД.

Примітки

1 Попов Нил Олександрович (1833 1891) російський історик-славіст, професор
Казанського та Московського університетів. Голова етнографічного відділу
Московського природознавчого товариства, директор архіву Міністерства юстиції.

2 Мається на увазі стаття І. Франка в німецькому часописі «Die Zeit» (1897,
№ 36), «Еіп Dichter des Verrates» [Поет зради. Про Адама Міцкевича]. Після неї
І. Франка було звільнено з роботи в польській газеті «Kurier Lwowski».

3 Дорундяк Михайло (1857 1908) громадський і культурно-освітній діяч,
адвокат, організатор товариства «Просвіта», співробітник часопису «Батьківщина».

4 Окуневський Теофіль (1858 1937) відомий громадський діяч Галичини,
адвокат, посол до австрійського парламенту. В часи ЗУНР член Української
Національної Ради.

5 Олесницький Євген (1860 1917) визначний громадський діяч Галичини,

адвокат, провідний діяч Народовецької, згодом Національно-Демократичної партії,
посол да галицького сейму та австрійського парламенту, видатний кооперативний діяч

Стрийщини, редактор «Дзеркала», видавець «Русько-української бібліотеки».
6 Сельський Щасний (1852 1920) лікар і громадський діяч Галичини, дійсний

член НТШ, товариш І. Франка та М. Павлика. Разом з ними був заарештований у

1877 р. Автор праць у лікарських збірниках НТШ.
7 На початку 1905 р. у газеті «Киевские отклики», фактичним редактором яких був

М. П. Василенко, з явилася стаття, підписана К-, «Польський погляд на українсько-
польські стосунки в Галичині». В ній проводилася думка, що українці не мають з

боку польських кіл жодних утисків, а навіть навпаки мають всіляке культурне
сприяння. Тому, мовляв, їх низькі культурні здобутки мають пояснюватися не польськими

переслідуваннями, а вродженими культурними недоліками українців.
С. Єфремов листовно повідомив і переслав М. Грушевському цю статтю з

проханням написати спростування. Буквально за місяць стаття була готова і надіслана

через Сергія Олександровича в редакцію «Киевских откликов». М. П. Василенко з огля-
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ду на буцімто підтримку російськими поляками -українських позицій в Києві
відмовлявся подавати статтю М. Грушевського, написану, як йому здавалося, в різкій формі.

Після цього листа, що ми друкуємо, стаття М. Грушевського «К
польско-украинским отношениям в Галицин» була надрукована без редакторських скорочень. Гадка
Михайла Сергійовича, що заради тимчасових тактичних міркувань не можна

закривані очей на напружені в дійсності стосунки між пануючою польською й визискуваною

українською націями, в майбутньому знайшла підтвердження в революційних подіях
на Західній Україні в 1918 1919 рр. Польський імперіалізм придушив національно-
державне самовиявлення українського народу Галичини, і в цьому певною мірою були
винні українські політики-угодовці, які дивилися* на польсько-українську справу
очима М. П. Василенка.

<
& Василенко Микола (1866 1935) український історик нрава*, публіцист,

академік ВУАН, її президент, міністр освіти в уряді -гетьмана Скоропадського; очолював

соціально-економічний відділ ВУАН. »- .« ,»

9 Єфремов Сергій Олександрович (1877 Л939-?) видатний- український літе¬
ратурознавець, публіцист, громадсько-політичний діяч. Співробітник майже всіх
українських часописів. - ч .

10 Арабажин Костянтин Іванович (1866 1929) російський та український
літератор і публіцист. Друкувався в «Зорі» та «Ділі»; на зламі XIX »-Х»Х ст. разом з

кн. В. Барятинським редагував петербурзьку газету «Северный курьер».
11 Леонтович Володимир (1866 1933) громадський діяч і письменник, член

Старої Громади і ТУП, член редакції «ЛНВ» у Києві, меценат газети «Рада», входив до

складу Центральної Ради.
12 Томашівський Степан (1875 1930) український історйк, доцент Львівського

університету, дослідник Хмельниччини, один з найвизначніших учнів М. Грушевського.
Мова йде про його статтю до ювілею наукової діяльності М. Грушевського, що так

і не була надрукована.*
13 Лист до редактора першої щоденної української газети на Наддніпрянщині

В. Леонтовича про відмову співпраці у цьому виданні був викликаний конфліктом
між М. Грушевським і фактичним редактором газети Б. Грінчевком.

Восени 1905 р. М. Грушевський, щоб попередити розпорошення культурних сил
між Західною і Східною Україною, ліквідувати гуртківщину та поставити справу на

загальноукраїнських засадах, вирішив перенести редакцію і друкування «ЛНВ» до

Києва. Б. Глінченко побачив у цьому втручання галичан у справи Великої України,
які, на його думку, мали контролюватися Старою Громадою. В «Громадській
думці» він помістив «осторогу» проти галичан, що претендують на чужу парафію.

Загальноукраїнська ідея зрештою перемогла вузькомісцеві погляди. її
пропагандистами стали нові друковані органи М. Грушевського газета «Рада» ї журнал
«Літературно-науковий вісник».

14 Питання про створення Куренівського училища було порушене М. Грушевським
ще в 1903 р перед міським головою Києва Василем Миколайовичем Проценком.
Потім воно ш» довго узгоджувалося з попечителем Київського учбового округу та з

іншими міськими інстанціями.
До будівництва школи приступили лише в 1911 р. Закінчення будови і відкриття

відбулося в 1914 р. Споруда зводилась спочатку архітектором Є. П. Брадтманом, а

закінчуваласп близьким другом історика, відомим архітектором В. Г. Крнчевським.
В остаточному вигляді вона набула типових рис українського модерну.

Зараз у приміщенні колишнього Куренівського училища імені С. Ф. Грушевського
знаходиться середня школа № 14.

Передмова і а публікація Ігоря ГИРИЧА

-0-0-©-С-СНО-0-0-<>-<>-0-0->0-0^

Худ. М. НЕЙМЕЄШ.
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ЛИЦАР ДУХУ

Новітня історія України переповнена трагічними подіями й мученицькими
долями багатьох її синів та дочок. Важко осягнути сумний мартиролог наших втрат.
Проте є у ньому глава, в яку маємо пильно вчитатися, щоб віднайти

першопричини фатальних погромів і винищення інтелектуального й духовного потенціалу
українського народу в ЗО 40-ві роки. Це документи й матеріали, пов язані із
справою так званої- контрреволюційної підпільної організації «Спілка визволення

України» (СВУ), за якою 19 квітня 1930 р., згідно з вироком особливого складу
Верховного суду УРСР, засуджено 45 відомих діячів української науки і культури. їх
імена були іриречені па забуття, а творчий та науковий доробок, у кращому
падку, на «спецзберігання».

У серпні 1989 р. відбулася повна

реабілітація осіб, звинувачених і
засуджених на процесі «СВУ». Відтак
уможливилося вивчення й використання ряду
важливих документів, прилучених до

справи «СВУ» і переданих у 1990 р.
Комітетом державної безпеки УРСР на

постійне зберігання Академії наук УРСР.
Ці, а також ряд інших матеріалів,
дозволили створити у відділі архівних
фондів Центральної наукової бібліотеки АН
України ім. В. І. Вернадського колекцію
документів незаконно репресованих
вчених України.
Особливої уваги як історичне

джерело заслуговують щоденники колишнього

віце-президента всеукраїнської академії
наук, визначного літературознавця,
критика, публіциста і
громадсько-політичного діяча С. О. Єфремова,
звинуваченого у створенні і керівництві «СВУ».

Сергій Олександрович Єфремов
.народився 6 (19). X. 1876 р. в с. Пальчик

Звенигородського повіту на Київщині

(тепер Катеринопільський р-н
Черкаської області) у сім ї сільського

священика. Початкову освіту здобув у духовній
школі в Умані (1886 1891 рр.), з

1891 р. вчився у Київській духовній

семінарії, яку на початку 1896 р.
залишив з репутацією «политически

неблагонадежного». Через рік, склавши

іспити за гімназичний курс, вступив до

університету св. Володимира на юридичний
факультет.

Оселившись у Києві, С. О. Єфремов влився до української громади. Саме тоді
F . улися його зустрічі з М. С. Грушевськнм, О. Я. Кониським, В. Б. Антоновичем,
і. С. Нечуєм-Левицьким. Подальша доля С. О. Єфремова це доля письменника

і громадського діяча, який сповна присвятив себе літературній та громадській
роботі, рішуче зрізаючись посад, спокусливих для кар єри та заробітку. Протягом багатьох
років С. Э Єфремов зосереджується на організації української преси, активно

виступаючи про Ли хуторянства, запічкового патріотизму, шовінізму. С. О. Єфремов єтає

фундатором, ідеологом й активним діячем Всеукраїнської організації («Товариство
Українських Поступовців»), Селянської Спілки (1905 р.), партій радикальної,
радикально-демократичної, соціалістів-федералістів. Заснована наприкінці 1904 р.
Українська радикальна партія за інціативою С. О. Єфремова об єдналася з українською
демократичною партією, отримавши назву радикально-демократичної. У 1817 р. з його

ж ініціативи вона стала партією соціалістів-федералістів.
На початку березня 1917 р. С. О. Єфремов став одним із фундаторів Української

Центральної Ради і на Національному конгресі був обраний заступником Голови
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Центральної Ради. У травні входить до першого Секретаріату :i lvrae Генеральним
Секретарем міжнаціональних справ. С. О. Ефремов ніяких офіційних посад не мав
аж до травня 1920 р., коли був обраний головою Київського громадського комітету,
який перейняв владу після відступу більшовицького війська. З відновленням
радянської влади перейшов на нелегальне положення (переховувався у Києві, Глевасі, Бояр-

ці). Навесні 1921 р. на прохання Української академії наук С. О. Ефремов був
амністований.

Маючи усталені політичні погляди й переконання, С. О. Ефремов різко критично
ставився суспільно-політичної діяльності, воєнної та економічної політики

більшовиків, намагався проводити певну роботу по організації опозиційних більшовикам
сил. У 1920 1928 рр. створив надпартійні і міжпартійні групи «Братство
Української державності» (БУД) та «Спілку визволення України». Згодом слідством і судом
вони бездоказово кваліфікувалися як контрреволюційні, що проводили діяльність»
спрямовану на повалення радянської влади, підготовку збройного' повстання,

здійснення політичного терору, відторгнення України від СРСР.
Насправді ж С. О. Ефремов усе своє життя присвятив розробці і впровадженню

концепції української державності, національної освіти та культури і у своїй
діяльності виходив саме з цих духовних та політичних засад.

Свою літературну діяльність С. О. Ефремов почав із шкільнбї лави,
опублікувавши 1895 р. у львівських журналах «Дзвінок» та «Зоря» три оповідання для дітей.
Водночас з цими белетристичними працями у журналі «Правда» друкує й першу
публіцистичну статтю з приводу чергової українофобської витівки газети «Киевлянин».
У подальшому займається переважно літературною критикою та історією
письменства. Впродовж 35 років науково-літературної та 25 років публіцистичної праці (з
1920 р. С. О. Ефремов відмовлявся співпрацювати з «казенною, рептильною пресою»),
надрукував понад 3 тисячі статей та рецензій. Зокрема, у журналі «Киевская
старина» з явилося 24 його літературно-критичні й публіцистичні статті, рецензії,
замітки. Підписував він статті або власним прізвищем, або ініціалами, або псевдонімами
чи криптонімами, яких відомо майже 20 (Ромул, С. Охрипенко, С. Палець, С.

Ярошенко, Р. Дніпровенко, С. Сиковицький, Липовчанин, Земець, Киянин, Волосожар
тощо). Проте більшість газетних публікацій з являлися без підпису. Брав також

активну участь у редагуванні газет «Громадська думка», «Рада», «Нова рада»,
журналу «Нова громада».

І в монографічних нарисах, присвячених творчості Т. Шевченка, Марка Вовчка»
І. Франка, І. Нечуя-Левицького, М. Коцюбинського, І. Карпенка-Карого, Панаса
Мирного, М. Драгоманова, Лесі Українки, М. Лисенка, Маркіяна Шашкевича, Б.

Грінченка, М. Павлика, і в передмовах до видань української класики (1. Котляревського,
Л. Глібова, Є. Гребінки, О. Кониського та ін), і в численних літературно-критичних
оглядах, а головне, у своїй фундаментальній двотомній «Історії українського
письменства» поряд з оцінкою власне художньої сторони письменства, завжди виразно
окреслює С. О. Ефремов внесок того чи іншого письменника в національно-визвольний рух»
його ставлення до свободи людини.

Про роль С. О. Ефремова в поступі національної культури і політичних свобод
свідчить той факт, що у новоствореній 27 листопада 1918 р. Українській академії
наук на другому засіданні першого історико-філологічного відділу УАН академіки
Д. Багалій, А. Кримський, М. Петров вирішили: «...9. Намічено на катедру класи

красного українського письменства історика українського новітнього письменства

Сергія Олександровича Ефремова». Вже у січні 1919 р. С. О. Ефремов стає першим

академіком класи красного письменства, а у 1920 р. академіком на кафедрі історії
українського письменства.

Вимушений відмовитися від активного політичного життя та публіцистичної
діяльності, вчений спрямував свої сили на наукову та науково-організаційну роботу як

віце-президент (1922 1928 рр.) та голова Управи (1924 1928 рр.) Української
академії наук. У двадцяті роки він очолив Історико-літературне товариство при УАН,
Комісію для видання пам яток новітнього українського письменства, Комісію для
дослідів над громадськими течіями на Україні, Комісію для складання біографічного
словника діячів України. Був головним редактором третього тому

«Російсько-українського словника».

7 листопада 1923 р. С. О. Ефремова обирають членом Бібліографічної комісії
Наукового товариства ім. Т. Г Шевченка у Львові, а згодом дійсним членом
філологічної секції цього товариства. 5 листопада 1925 р. науково-дослідна кафедра
мовознавства у Києві обрала академіка С. О. Ефремова керівником секції історії
українського письменства.

В особі С. О. Ефремова сучасники вбачали не тільки значного вченого, історика
літератури, критика, а й палкого українознавця, який гаряче відгукувався на най-
пекучіші проблеми життя. І як наслідок цього репресії за політичну діяльність у
1897, 1905, 1906, 1908, 1909, 1914, 1915, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922,
1924 роках (11 обшуків, 5 арештів, 3 судови справи «з а літературні діла»).

Трагедія С. О. Ефремова полягала в тому, що цей лицар українського
національного духу непримиренно ставився до диктатури «голої влади» більшовиків,
наскрізь партійної й вульгарної ідеології, не згоджувався на компроміси, не мовчав,

коли мова йшла про подальшу долю українського народу та нації.



Багато лля? пізнання . С. О. Ефремова дає щоденник, який він регулярно вів у
1923 1929 *рр.,- відгукуючись, власне, на всі тогочасні політичні, культурні, літера-
-гурні, громадські події.

(Фрагменти з щоденника С. О. Ефремова) *

1923

1 травня. Цілий день працював у садйу заради робітничого свята. День чудовий.

Надомною кружляють і цокотять аероплани, з міста доносяться співи, музика...
Думки обсіли голову, спомини колишнього. Чи того ж ждалося, сподівалося, коли в давні
часи мріялось про це свято... А тепер свята нема на душі. Все вбила проклята
казенщина, офіціяльщяна, примус. І вільне свято вільного робітника Обернулося в

примусове збіговисько рабів, на яке силомиць зганяють учасників. Дивно, як казенна

рука вміє спаплюжити найкращії мрії людського серця, очерствити й вбити найвищі

пориви. Мерзость запустіння на місці святім. А казенні пера виписуватимуть

завтра офіціальні восторги!

5 травня. Нарешті зібрався піти на Курбасів «Газ», що такого галасу наробив,
принаймні в рецензіях. Найновішої марки мистецтво показалося власне дуже старим.

Коротко це можна б сформулювати так. Єсть опера спів, єсть оперетта, де до співу
долучається й розмови трохи. Єсть балет танці, рух, то чому ж не утворити і «ба-

леретто», де б до рухів додати ще трохи слова. Таке от «балеретто» й дав Курбас.
Все пішло на руки, па акробатику^ часто витворну й незрозуміливу (мітинг з мачтою,

на якій крутяться і штук показують ^промовці»), іноді дуже спритну, але завжди

непотрібну. Курбас . забуває, що кожна парость мистецтва використовує свій власний

матеріал, і властивому для драми матеріалові слову одмежовано тут найтісніший

куточок. А разом з тим пропадає* й сама підстава драматичної дії. З купіллю
виплеснуто й дитину? Це, як уживати давнішого терміну, не «штука*, а Простісіньке собі

штукарство. Нічого й,. згадувати, що од автора в цій Курбасіяді лишилося дуже-дуже

мало. Публіки в театрі набралося небагато а це ж третя тільки вистава,^-та ще

якоїсь приголомшеної тим, що одбувається на сцені. Зате рецензенти бачать тут
«революцію в театрі» та «величезні досягнення». П. Филипович збірається цілу

розправу писати «Од
*

Наталки-Полтавки до Ґаза». Гадаю, що коли прохолонуть трохи

розпалені почування, то й побачуть люде, .що тут що нове, те негарне, а що

гарне, те не нове. Нового хиба одне буде?-Курбас зробить ще один ступінь у тій

кар єрі, яку розпоЧай промовами (сервіЛйггичнимй) на честь Червоної Армії. Не дурно,
кажуть, вже побрався він до Москви кувати залізо, поки, тепле. Промітний
чоловічина. Знає чайка, куди носом керує.

9 .травня. Працюй) над останнім розділом «Історії українського] письменства»:

1918 1923 рр. Вірші, вірші, вірші ціла халява віршів. Аж у голові гуде од них.

.Претензії страшенні, засоби здебільшого мізерні.. Хаос якийсь- І лиш подекуди з

цього хаосу людські обличчя визирають. Виріжняються потроху цікаві постати, перед
якими є майбутнє; якщо не спантеличаться в сучасній хамській атмосфері.- Все до

«історії» належне. послав уже Оренштайнові до Берліну, лишився тільки цей остан-

гій розділ. [...]

20 травня. Заборонено друкувати мою «Коротку історію укр, письменства», бо «не-

марксівська трактовка явищ літератури цілком зайва», як сказано в рецензії. Це вже

друга заборона в Харькові; перша була в Київі. Рецензували там Плевако (за),

Коряк, Кулак, Сулима (проти). Наведений мудрий присуд належить Судимі, тому

самбму, що в недавно випущеному конспектові історії українського письменства

крав із моєї роботи обіруч. Це подяка! Найгірше буває, коли цензорами робляться

«братья-писатели», до того ж ще українці [...]

* Текст подається із збереженням лексичних та морфологічних особливостей мови

автора Ред.
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8 грудня* Приїздили харьковські літераторп-«пролетарі» з «Гарту*». Велике зібрання
в театрі скінчилося скандалом: простягнута рука повисла в повітрі, бо ніхто з киян

не одповів на закликання до єдиного фронту в письменстві. Другого дня київські

дипломати кинулись були рятувати ситуацію на приватних зібраннях обідом,
спільним фотографуванням та розмовами в тісніших гуртках, але вражіиня від скандалу
не розвіялось. Еланський і Коряк наступають; Хвильовий та Сосюра тихцем

скаржаться на деспотизм «літературних диктаторів» (два перших), Тичина мирить, кияне

запобігають келейно і огинаються та одхрещуються прилюдно. Сучасні «літературні
нрави» виявляються у повній красі. Ну, звісна про людське око кожна сторона

сурмитиме перелогу над ворогом і радітиме, що пощастило його одурити.

31 грудня Спільне Зібрання обрало на академіка М. С. Грушевського. Перший
відділ зробив це ще восени і разом послав до Харькова клопотання про дозвіл йому

вернутися. Цозвіл дано. Останніми днями совітська преса дуже багато цьому уваги

приділяє, пишучи, що Грушевський прохав амністії (брехня?), та ставлючи його

ім я поруч Юрка Тютюнника, ренегата, що саме тепер друкує свої брехливі й

цинічні «мемуїри», писані, видко, на загад нового пана. В совітських кругах дуже
радіють з нового розкладу еміграції. І розклад справді, мабуть, величезний: пацюки

тікають 'з розбитого корабля першими, а тепер вони цілими зграями кинулись...

Цікаво, що по повороті робитиме той старий лис. Чи всидить тихо, чи знов почне

плести свої звичайні інтриги. В усякім разі вже й тепер російські ворожі до Академії

і руги покладають великі надії, що він завалить Академію. Думаю, що вони

помиляються, бо Грушевський розумніший, ніж про нього думають, і швидко мабуть

зорієнтується в ситуації, хоча інтриганства певне не облишить. Така вже у нього

вдача азіатське оте політикування. Ну, та поживем побачимо.

1924

24 січня. Газети (київські) говорять тільки про Леніна. Але як блідо, нецікаво,
безталанно говорять. Ні на одну свіжу думку не здобулися казенні пера, жодного

проблеску щирого чуття, живого почування великої втрати. Патетично, напушисто
(«Никогда не перестанет Ленинское сердце клокотать у революции в груди!» це ж спе-

щяльно вигадати таку пошлість треба!), казенно, мертво... Ці люди, мабуть,
безнадійно видихались, або й не мали духу ніколи; каїн навіть така втрата не може

викресати З ниї вогню живого почуття. Офіціяльне словословіє, брехнею зогріте. Стиль
акафистів, тільки без тієї примітивної безпосередньої віри, що часто скрашує ці

витвори церковної елоквенції. Коли б Ленін міг читати цю безбарвну писанину, то

певне пожалкував би за опозиційною пресою: краще жива зненависть, ніж це

мертве і мертвуше словословіє, що своє вбожество і байдужість квітчає фольговими
квітами надуманого фразерства. [...]

27 січня. (. ? Дивно мені одне: люде борються з релігією шалено і нічого кращого
не вигадали, як огорнути Леніна чисто релігійними формами: оте виставлювання

його тіла «на поклонение» (так і написано в церемоніалі!), отой силен з

бальзамованим тілом чим не мощі?), отой пишний по-византійському церемоніал... Хиба це не

релігійні форми? Далеко з свого погляду розумніше зробили б большевики, коли б

удалися до крематорій й спалили були тіло: принаймні консеквентно було б. А нь

?то до того не додумався От як побут, «старі забобони» панують над розумом [...]

7 лютого. [...] Увечері зайшов Зеров, приніс своє «Нове українське письменство»

з написом «vestigia (здається, треба vestigio?) seguor».
Отже не розберу до ладу, чи має це значити: «йду слідком» чи «ганяюсь»

(російське «преследую»)? Бо як розказували мені, в своїх лекціях він: більше другого

пильнує, з глузуванням та дотепами. Мало не всю книжку й прочитав сьогодні.

Книжка добра, змістовна. Автор справді найталановитіший і найбільш тямущий з

молодих істориків нашого письменства, має смак і свій стиль. Єсть дрібні помилки

й недогляди й тенденція дивитись на давне письменство з огляду сучасної естетики

(подібне, між іншим, вій закидає й мені). Але в у всякому разі це серйозне

придбання, а не Дорошкевнчів смітник
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7 липня. Кажуть, Винниченко прислав листа, писаного ніби од якогось актора. Питає,
як справляється у нас «теперішня трупа», як до неї ставляться, чи добре приймають
і як би тутешні люде поставились, коли б із-за кордону приїхала. «їхня трупа», теж

ліва, тільки не така, як теперішня. Видимо,, нову замишляє авантюру шановний

Володимир Кирилович... Але хан сидить краще там, де сидить. Який би дурень міняв

шило на швайку, та ще таку, як Винниченко: прийде, наробить бешкету, заварить
кашу, а доведеться споживати скаже: ну вас к чорту! Та й умкне в якусь

шпарку. І все якісь фантазії на мислі. Невже він думає, що купка нікчемна «укапистів»

може творити державу? Це було б суще нещастя, коли б Винниченкові знов

пощастило заварити якусь кашу.

19 грудня. Місяць сьргодні балачок щоденних з А. В. [Ніковським]. Ціла смуга
глупоти й Гфойствд. продажности й саможертви, високого піднесення й підлоти

перейшла через мене. Ą вражіння загальне там, за кордоном, наша справа

скінчена і без перспектив. Люде не живуть, а доживають порядні (їх жменька) не ма

5рть що робити, а непорядні (величезна більшість) пустились во вся тяжкая...

Невтішна сторінка нашої історії, безпосередній протяг авантюрництва, нечесноти й лег-

комисности, які починаються ще з Центральної Ради. Грушевський ватажок,

морально вартий сврєї череди, і цей напрямок азіятського політиканства, в якому

заправилися партійні діячі часів Ц. Ради, власне вигубив справу. Тепер вони мало не

всі тут, принаймні «видніші» вклонилися Золотій Орді і п ють кумис. Власне

3 1921 р. в М ше ілюзій вже не було, і те, що я тепер довідався лиш скріпило мої

думки. Шкода тих, що за тими ватажками йшли. Вони часто морально стояли вище,

-але отарний дух і їх повалив. Нас переможено. Переможці, правда, ані трохи не

краще, може навіть вдесятеро гірші і власне й перемогли тим, що гірші з більшим

цинізмом, з більшою нахабністю, демагогією, безсоромністю, жорстокістю налигали

нещасні маси. І тепер ці маси аж пищать та згадують, що тоді краще жилося та

ба: не вернеш.. Ще одна комедія світової історії. Тільки комедія ця нам боком

вилазить й довгі ще нашим нащадкам вилазитиме, насамперед тому нещасному

поколінню, якої G вже' в сповиточку одурено, задурено, запаморочено, розпустою

обкладе :П>

<925

4 січня. В «Більшовику» стаття С. Іваницького одного з. тих, що пристосувалися.

про школу. Цей маленький Дорошкевич виспівує гімн сучасній школі на Україні, став-

лючи її куди вище за школу в Росії. Не знаю, яка школа в Росії, але наша

теперішня школа згори до самосінького низу одне суцільне непорозуміння, що плодить

саму безграмотність, опортунізм за вислужування, доноси й політичну розпусту.
Начальство ставить серйозно питання хто хазяїн у школі: педагог чи комсомолець.

Студенти КІНО ходять до школи, щоб підгледіти якусь «контрреволюцію», донести

й таким способом вислужитися. Знання ніякого. Цікавости до науки так само.

Самий кар єризм та безконечна слухняність, лакейство. До роботи школа не привчає,

думку забиває, прищеплюючи саме дрібне, огидне політиканство. Сьогодні діти мені

розказували, що три хлойці з 4-ої групи побили свого товариша за

«контрреволюцію». Професори ВУЗів жалуються, що нічого не можна робити з цими слухачами,
бо вони не знають і не розуміють найелементарніших речей. З жахом можна тільки

гадати, що р^битйііе
*

йе нещасне кволе, розбещене, позбавлене всякого ідеалізму
І глибоконевіглаЙйе покоління, коли* йому самому серйозно доведеться стати на

роботу. А раби бйдЛужуюТЬся-таки ж*, виспівуючи гімн, хто до станку покалічив дущу

дітям і зроби? їх ні до чого нездатними, неприкаянними й безпритульними в

духовному розумінні. (...)

23 січня. Один з учителів, вернувшись з Харьківського вчительського з їзду,
розказував, що Затонський на з їзді кричав: «Кримський і Єфремов чом вони нічого не

роблять, не помагають українізації. Адже їм за це (?) гроші платять!» Дурень!
Вони платять! Адже коли б на їхню платню спуститись, то вже давно пропав би

чоловік. І двічі дурень, бо ж напр. Єфремов має не менш, як 14-годипний робочий день,

а для чого ж він робить, як не для українізації. І тричі дурень, бо коли б я мав

тепер голос, то криком кричав би проти тієї їхньої українізації що вся обернулась
у схоластичне буквоїдство. [...]
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16 травня. Повернувся Кримський з Харькова і привіз багато прикростей: одмову за

рукопис Шевченка, одмову за Шевченківський дім і т. и. Але все блідне перед одним

фактом, якому дійсно ім я немає. Разом з Кримським був у Харькові й

Грушевський. Виявилось, що він поїхав «реабілітуватися»: остаїшіми-бо часами большевиць-

ki генерали деклінували його ім я, як людини, що не хоче з ними працювати.
Реабілітація провадилася таким способом. Ходив він до всяких dii minores * (бо більших
не застав у Харькові) і всім говорив: Я, мовляв, совітська людина і приїхав, щоб

працювати. Але в Академії застав иншнй настрій. І от Єфремов та Ніковський,

петлюрівці, а може, й гетьманці, лихі на мене за мій совітський напрям і впливають на

Кримського, а той доносить у ГПУ. Це оповідали Кримському самі ті люде, що їм

скаржився Грушевський (Ряпно, Попов). До всіх хороших рис цієї людини

добавився ще й політичний донос, до того ж донос брехливий... Боже, що за гидота оцей

чоловік! До того ж гидота безглузда, бо ж навіть того не може зрозуміти, що

йому ж не вірпть ті, до кого на поклон ходить, глузуючи із його, і зараз же виказують
його «секрети». Подумати тільки: привідця народа в ролі брехливого донощика!..

Вислухавши дю історію, почуваю себе так, ніби жабу проковтнув. І найгірше, що

зв язаний словом, не можу плюнути в цю сиву збезчещену бороду й муситиму
мовчки терпіти його облесне запобігання.

25 червня. Каганович не говорив із Андр. Вас-чем. Зате був у .його і Кримський, і

Грушевський. Кримський з побачення задоволений. Не знаю, чи. задоволений також

Грушевський. Один комуніст оповідав, що він. зробив на Кагановича дуже прикре вра-
жіння сво-.г) нещирістю та хитрощами, так що той аж задав йому питання: чи ви

вважаєте, що Радянська влада найкраща для України? На це питання ніби то Гр.
не відповів, а зам явши розмову, встав і почав прощатись. От становище: Грушевський

мусить сповідатися перед Кагановичем! Але сам же і винен, силкуючись па двох

стільцях усидіти і даючи привід до себе чіплятись. А тим часом, коли б- поводився з

достоїнством, та у його б запобігали, а не йому доводилося б понижатись перед хто зна

ким. І чого пін пішов з поклоном? Хто його кликав? Не хто, тільки власне холопство.

Ну, та тут нікого ніхто поробити не може, хоча жаль живий бере, як згадаєш, що ця

людина претендувала на ролю народного привідці. Через те, може, й наслідки таки

сталися, що такий привідця був.

28 червня. Вернувся Федь Д. з командирування по селах, як інструктор на

будівництво. Був він у двох селах Білоцерківської округи в Дулицькому та Малому Го-
лячку. Вражіиня жахливі. Голод справжній: їдять недостигле жито, так званий хліб,
бо торішній прожай дядьки збули до 50 коп. на податок, а тепер платити по 4 крб.
за пуд нізвідки. Землі не прибавилось, бо пішла під заводи. Убожество несказанне.

Незадоволення скрізь. Своєї землі навіть не мають змоги обробити, і вона заростає

бур янами га будяками. Причина податки, брак худоби і безупинні переділи полів.
Одпадає охота працювати. Це те саме, що я торік постерегав у Хохітві: селянинові
не піднятися з свого занепаду, поки буде такий режим, як маємо. Селянин

вигибатиме, якщо не станеться переміни. Те саме й селяне говорять. Та й не сами селяна.

Фсдя почув2в десь із міліціонером, і цей «оплот» радянських порядків прохопився
фразою: «Дурний мужик наш, що вже його б ють, а він усе спить і не прокидається...^

А{ б ють справді, бо новітня бюрократія по селах усі оті «предволісполкоми»,
«секретарі» і т. д щось дійсно нечуване: гірш од баскаків татарських...І все теє терпить

народ. Чухається, жахається, а терпить. Безмежний терпець якийсь!

ЗО липня. Прочитав книжку Ю. Тютюнника «З поляками проти Вкраїни».

Паршивець, що загортається в тогу благородства. Цинік, що удає джентельмена. Дурень,
що хвалиться своїм розумом. І часто так, що аж пальці знати. Напр., описавши свій

1-ейд на Україну 1921 р. та розчарування поляків од невдачн тогб рейду, Тютюнник

глибокодумно додає: «Не знаю, які мали підстави поляки чекати иншнх наслідків».

Ну, а сам ж і Тютюнник инших наслідків чекав чи не чекав? Виходить, з його

убійчої іронії, ща не чекав. Добре, а навіщо він погнав тоді сотні босих і роздягнутих
людей на смерть за те, у що сам, виходить, не вірив? Лицемір і брехун!
Пророкувати заднім числом дуже легко, а надто, коли цим заробляє собі чоловік на шматочок

хліба з маслам. [...]

Молодці боги; перен люди, що займають другорядне положення (лат.).
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13 серпня. Вчора о 5 год. помер В. Самійленко в Боярці. Тепер клопіт за що

ховати, бо нігде грошей немає. Вимучився» сердешний...

14 серпня. В «Пролет. Правді» написано, що Самійленко мав пенсію і жив з неї.

Нахабству теперішніх газетників міри немає. Пенсії Самійленко не дістав, документи
його з клопотанням Академії тричі гублено в Харьков}, і я навіть сказав там, що

Самійленко десять, разів померти встигне, поки ви зберетесь дати йому пенсію. (...)

17 серпня. Вже ддвненько кружляє чутка, що Володимир Кирилович Винниченко
знов подав «на - Высочайшее пмя > протеше о помилованій». Помилявся, мовляв,

каюсь, і дозвольте приїхати, буду цяцею... Сьогодні мені казали, що Телеграфне Аген-

ство має навіть текст його каяття, посланий до одного з совітських уповноважених

за кордоном з -проханням, коли треба, опублікувати його... От іще вертихвіст, прости
Господи! Дико, а можливо, бо від Випниченка всього сподіватись можна. Навіть що,

діставши помилування, за два місяці знов каятиметься, що приїхав, і тікатиме за

кордон. В 1920-му році це вже було. А торік як він паплюжив на мітингу в Празі
Грушевського за. те, що той повернувся. з еміграції. Простим смертним, казав він,

треба вертатися, а нам, ^вверху стоящим, что город на горе, дабы всем виден был»

це ганьба і т. и. А тепер і сам до такої ж ганьби достоявся. Вічне блукання й
вічне перекидання

1

з' однієї крайности до другої. Вважають це за ознаку непідкупної
щирости. А мені ця «щирість» дуже підозріло виглядає: акуратно тягне його туди,

де сила, в стін--«праздно болтающих, обагряющих руки в крови». Справжня бо щи-

'рість тягне якраз1у-другий бік.

2в* вересня. Три* вечори зряду слухав і дивився Саксаганського. Чудовий артист? Що

за багатство ІнтЬнації, жесту, міміки! Розсипає це багатство кругом себе, не- жалуючи

Треба надивлятися його, вбирати в себе; <50 вже другого такого не буде.
*-* Всі три спектаклі йшли з ангшлаґОм, народу повнісейько, овації нескічениі. Не-

^ов вернулися старі часи, коли публіка шаліла в театрі, хрипла з натуги, одбивала
*собі долоні, .ийрягала коней і сама розвозила артистів. ТеаТр вже одвик од таких

сцен. Що більше я думаю про ці три вистави, то дужче переконуюся, що це якийсь

зворотний момент, це зворот до тимчасово кинутих позицій ніби на очах

відбувається. Зрозуміла це публіка, бо з приводу першої вистави («Наталка-Полтавка»)
пустив хтось крилате слово: «Це ж похорон «Березолю!» Зрозуміли це й актори.

Вчора хтось із бер езільців вмістив у «Пролет. Правді» статтю, де, похваляючи техніку
гри Саксаганського, полемізує проти побутового театру. Полемізує слабо: мовляв,

публіці такий театр не потрібен. А публіка відповіла тим, що заповнила цей

«непотрібний» театр і шанувала старого артиста так, як не чули ще нові артисти. Говорив
я де з ким з молоді, що вперше бачили Саксаганського, і побачив, що вони пережи-

й&бть те саме, що колись я пережив у театрі, і чого ніякі «Березолі» з їхньою

надуманою ходульністю неспроможні були дати. А це вже виходить полеміка з

публікою, себто щось Абсолютно безнадійне. І, мабуть, «Березоль» незабаром сам

опиниться, коли вже й не опинився в ролі непотрібного. Цікаво, що й сами береаїльці
'потиху зітхають За добрим актором, за реальною п єсою і навіть думають
виставляти «Саву Чалого». Звичайно, у них вийде не «Сава Чалий», а «Чава Салий», бо

тут же режисурою та дресурою не надолужиш брак артиста, як не надолужиш і

кунштюками та витівками.

£4 листопада. (...). Справа з Шевченківським домом, на який у Київі покладено
чимало праці, щ>$ його організувати, і якого Харьків забрав до себе, щоб «не дати

.Іунїву Шевченка» розв язується несподівано. Харьків, використавши ідею, не зміг

її довести до. пуття, і тепер має бути частина установ того інституту в Харькові, а

частина з Киїїі. Себто виходить так: ви, мужички, працюйте, а ми будемо вами

порядкувати. Дотепне вирішення!

€ грудня. Пом€р Блакитний-Еланський, маленький чоловічок з величезними

претензіями; українець з числа тих, яких руками большевики свого часу руйнували
українську культуру письменство, пресу, театр, видавництва. Переметнувся до

большевиков з шсзкнис-ів (навіть псевдонім Блакитний); в 1919 р. писав українські
патріотичні шрші, а чотім в тих самих віршах позміняв «Україну» на «Комуну» і так

ви41



пустив» Це, очевидно, щоб натхнення дурно не пропадало... Співробітничав у

гетьманському «Відродженні».
На його, на мертвого, покладено «знаки ордена Червоного Трудового

Прапору»... Що за дикунська любов до цяцьок і брязкотелець! І що за гидотна обрядовість
кривляк навіть перед лицем смерти! Кому це потрібно і навіщо?

1926

24 січня. Чергова фантазія серед комуністів. На захід треба махнути рукою. Ні

революції, ні перевороту там не зробиш. Прогнив занадто гнилий Захід. Отже всі надії

на Схід, уся революційна енергетика там! Тільки через Схід можна оновити світ,
запаливші комунізмом Китай, Індію, Японію... Не дурно Хвильовий у своїх статтях

так смаке вито юворив про «азіатський ренесанс», до якого й ми українці і свою

краплю меду хокинемо. А оце Тичина заходився вчитися японської мови, а Козицький
намагається якісь бліді композиції творити... Вони не комуністи, але попереду

комуністів забігають. І не питаються навіть, чи буде з того яке пуття, як Тичина навіть

і вивчиться (насправжки, звісно, не вивчиться) японської мови. Що з того зміниться

невідоме.

Цікаво, як сам Китай відповідає на ці фантазії. Сьогодні в газетах повно

подробиць про арешти большевиків на манчжурській залізниці, про оточення совітського

консула в Харбині. Чичерин вже розчинив свій «вас-іс-дас» і написав чергового

ультиматума. Мабуть, і Схід безнадійно загнився і не розуміє того добра, що -готує

йому большевицька братва з Хвильовим та Тичинами. В усякому разі цікаво, чим

скінчиться ©цей китайсько-радянський конфлікт, попереджуваний черговою фантазією. [/..]

27 травня. Показували мені листа від М. Горького од Ол. Слісаренка, що прохав

дозволу видати в українському перекладі повість «Мать». Горький не бачить тепер

> цьому потреби. Більше він обурюється тим, що люди хотять «утверждать разли-

чіе нарегчій» в той час, як людськість потребує створити світову (!) моЬу. Колись,

пише, і я тротестував проти утисків над українським словом, але тепер, коли на

Україні* провадиться примусова українізація і пригнічують російську культуру я
«жалую того, що робив тоді../ Одно слово заговорив наш Горький, як говорив

колись Струве. Видко, шага ламаного не варта була ота його маленька ласка, що її

кидав він колись українцям, коли не витримала навіть такої легенької проби, як ота

славнозвісна українізація. Видко, й справді нема у нас приятелів серед великоросів,
ображених у своєму почутті розвінчених «хазяїнів земли русской» от Карпат і до

Камчатки. Можна було висловлювати иноді співчуття, коли воно ні до чого не обо-

в язувало . А прийшли часи, щоб те співчуття в діло перетворити і почулися

прокльони, вигуки злоби й фарисейського вболівання за культуру, якої ніхто' й пальцем
не чипає, але яку тільки ставлять на своє місце і обмежують у праві жити роскіш-
ним паразитом на чужому місці. [..;]

ЗО серпня. Був на пробній виставі фільми «Тарас Шевченко». Вражіння можна

висловити одним словом осудовисько. Набрехано, поперекручувано, наколочено

гороху з капустою, анахронізм за анахронізмом і це протягом чотирьох годин!

Перед нами був не Тарас Шевченко, а поганого тону совітський агітатор, дешевенький
і незграбяші як... як сам Панченко, автор сценарія. Вбухано силу часу, сили,
коштів і заходів, щоб дати паршивеньку агітку. А автори її мали сміливість думати, що

заб ють нею Європу! Між иншим Панченко сценарій свій мені якось показував, і я,

переглянувши його нашвидку, ще тоді йому казав, що це дешевенька агітка, що

досить було б просто правдиво, але художньо переказати життя Шевченкове, що за

це повинен би взятись художник письменник, напр. Васильченко. Звісно, автор

сценарія з цим не погодився. Тоді я порадив йому, щоб він обернувся до Кричевського
і слухав його бодай щодо постановки. Кричевського справді запрошено, і він вбухав
багато роботи, але фільми не врятував. А Панченко потім говорив і, здається, навіть

писав, що я ухвалив його сценарій! Але переглядаючи тоді, я все ж не сподівався,

щоб в дійсності так паскудно вийшло. Дійсність перевершила всі страхи, не

вважаючи на велику працю технічну. Бучма грає Шевченка якимсь неврастеником, і це так

само спр іяє провалу фільми. Досадно й сумно, що з хорошого по суті задуму
вийшла звичайна совітська пошлятина.
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28 жовтня. Відбувається церковний собор української автокефальної церкви.

Відбувається, кажуть, під знаком «До Каноси!». Поміж «вірними» чимало підозрілих
парафіян, півкомуністичного типу, особливо приїзжі з Харькова. Засудили не без

їхньої таємної згоди митр. Липковського та Потієнка (голова Церковної Ради) і

це вже напевне без згоди, бо його заслано єпископа Олександра Ярещенка... Досить
було сикнути владі на наших завзятих фрондерів, щоб усенька фронда розсипалася,

як пісок... Тепер, очевидно, найстрашніша проба чекає на автокефалію: грозить їй

співробітництво з большевицькою владою. Тут може бути і кінець отим «лицарям

на годину», як давно вже настав кінець такому-от Морозові. Разом скінчиться і

громадське значіння автокефальної церкви. Каноса ніколи дурно не минається.

1927

14 січня (п'ятниця). Перечитав у рукопису заборонену статтю М. Хвильового

«Україна чи Малоросія?» полеміку проти большевицьких публіцистів Юринця та

Хвилі. Актор теж більшовик; але здорово сипле своїм колегам за «малоросіянст-
во». Таму то статтю й заборонено. На жаль, як у всіх публіцистичних виступах
Хвильового, їй тут не має «центра», окремі вдатні місця тонуть у велемовній

балаканині та чисто хлоп ячий звичці на кожному місці цитувати «авторитетів», иноді досить

підозрілих. Може, б він і виписався на публіциста, але, видимо, цій стороні його

діяльності покладено край. Не буде ж комуніст нелегально виступати проти

комуністів, а в афіціяльній пресі ходу Хвильовому, певно на довго вже, не буде...

17 січня. Знов випив порцію оливи з мухами. Кримський розповідав про свою

розмову з Любченком. Розмова ця хоч би кого вивела з рівноваги. Звичайно, про мене,

і звичайно повно зненависти й брехні. Між ішшим він повідав, що справа з

пересилкою книжок тому виникла, що з листів Дорошенка («адже, зрозуміло, що всі

листи до Ефремова ми копіюємо») вони дізналися, що то посилка мала бути для його,
а «ми не дозволимо посилати гетьманському міністрові». Повідав, що я підтримував
гетьмана! Що я «чорносотенець»! І ще багато в тому ж облудно-брехливому дусі.
Закінчив погрозою: «Є-в кінчить тим, що він у нас посидить». На увагу Кримського,
що Є-в д< цього призвичаєний, бо сидів не раз, Любченко одказав: «Він сидів за

царських часів, а нехай но ще в нас посидить». Дурень! Дума, що мене можна

тюрмою залякати. Лякали вже...

17 лютого. Приїхали з Харькова «чини» розслідувати матеріял громадський про
стан справ у Художньому Інституті (той матеріал і я підписав). На сьогодні мене

запрошувано на розмову з тими «чинами». Я одмовився, бо серед них Ю.
Коцюбинський. Особа, з якою не хочу зустрічатися навіть у справах мистецтва. Його

зацікавлення до мистецтва можна наочно побачити на вівтарній частині великої
Лаврської церкви, де обведено лініями всі знаки від тих набоїв, що послав він у 1918 р.
А це тільки маленький слід його зацікавлення...

21 лютого. Слухав учора Собінова в «Євгенії Онегіні». Ще торік співав він недоспів-
камн своїх' голосу, а тепер і тих вже немає. А все ж слухати його приємніше, ніж

болванів в голосом: уміє, капосний, і без голоса триматись так, як божество.

Співав по-українському і дуже добре вимовляв. Що значить серйозно поставитись

до справи. Кажуть, що приїхавши до Харкова, Собінов першим ділом
попідкреслював усі помилки в оповістці, що знайшов у себе в готельному помешканні. Говорять
теж, ніби десь надруковано фак-симиле його листа з приводу українського тексту в

опері: пише ніби, що український текст для співу надається далеко більше, ніж

російський, і наближається до італійського. В «Євгенії Онєгіні» нігде не вражав

український текст і навіть такі місця, як знамените «Куда, куда вы удалились», або

«Любви все возрасти покорны» вийшли непогано. [...]

23 березня. [...] Замісць Шумського призначено Скрипника. Знаю його тільки з

статті в «Черв. Шляху» та раз бачив на правописній нараді. Неглибокий, обмежений і

претенціозішй суб єкт. До того ж, кажуть про його, амбіціозний і упертий. Вважає
себе за ображеного: найстарший большевик на Україні, він досі не грав першої
ролі і це мав собі за кривду. Не від того, щоб свою власну фракційну в партії
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ти. Його політика в справах освіти tabula rasa *. Поживемо побачимо. До

речі, він незабаром має бути в Київі, то може й виявить себе.

1 травня. [...] Вчора почав у «Пролет. Правді» свої згадки про Петлюру Пінхус
Красний, беззмінний міністр в жидівських справах при уряді УНР. Звичайно, Петлюра

виходить злісним погромщиком... Падлюка! Чого ж ти мовчав, коли був в уряді?
Правда, вже була тоді версія, що цей прометний бердичівець був просто за больше-

вицького агента в українському уряді. Можливо. Але навіть цей агент власне нічого

страшного фактично розповісти не може, і його ієреміяди досить таки бліденькі

вийшли.

18 травня. Вчора далеко за північ засидівсь у мене А. Ю. Кримський, оповідаючи
з огидою свої розмови з ГПУ з приводу академичних справ. І на мене нагнав таку

огиду, що я довго і очей стулити не міг. Гидота, тупість і дурість несказанні. Знов

на всі лади перевертали панове з ГПУ моє ім я, виставляючи за причину своїх підо-

зренів на Академію. Злобні дурні, що не можуть простити мені, що не гну шиї

перед ними, і такою безнадійністю знов огорнуло мене від цього оповідання. Адже ці

люде, що буквально правої од лівої руки одрізнити не можуть, пнуться керувати

всім життям величезної країни. І сіють саму підлість, саму деморалізацію, саму

розпусту. Навіть найпростіших речей не можуть зрозуміти ці головотяпи і ладні з

кожної справи, якої і збагнути не годні, робити історії. Нагадали Кримському справу
Могилянського, справу Дорошенка знов з тією самою тупістю й претенсійністю.
Безнадійні головотяпи.

Після розмови з Кримським десятий том наших «Записок» (безцензурне видання!)
таки випустили, задержавши на 1!/2 місяці. За що ж задержали були? За самі
ймення Могилянського та Дорошенка.

ЗО червня. [...] Розповідав Семковський усякі харьківські новини. Звичайні інтриги,
плітки, дурість, заздрість. Коли Семковський комусь з власть імущих сказав, що

шкода, мовляв, що в Академії незлагода, той цинічно відповів «то й добре, бо через
це ми дізнаємося дещо таке з внутрішнього життя Академії» про віщо б не знали».

Скрипник хвалився, що пошле в Академію на вибори з 30-ро своїх чиновників,
користуючись з того пункту статуту, де сказано, що в Спільному Зібранні беруть участь
представники від Наркомоса, але не сказано скільки. [...]

13 липня. Перебув тиждень у Звонковій. Знов ліс та Ірпінь, та ще книги. Купаюся,
хожу по лісі та читаю, мов той п яниця, що допався врешті до горілки. Читаю
Мирного, бо думаю про його написати книжку цим літом. Читаю для розваги Д.

Лондона. Читаю осяганні томи Історії літератури М. Грушевського. Претенціозна праця.
Багато є цікавих думок, багато й того, що вже всім відомо. Але все з міною, що от,

мовляв, свою власну одкриваю Америку, а коли й не одкриваю, то міг би одкрити,

коли схотів іе побіжно писати. А ця «побіжність» плодить вже п ятий том... Коли б

цей чоловік ме потопав у балаканині нестримній і скоротив свою працю разів

учетверо, то було б і цікавіше вчетверо. [...]

16 серпня. [...] Почав був читати Донцова «Націоналізм» і кинув. Нестерпучий
брехун, хвастун, блягер; людина примітивно несовістна, якій вигадати факт,

перекрутити цитату, приоздобити од власної фантазії, приперчити якоюсь незрозумілою
злістю все одно що раз плюнути. Читаючи, став був робити нотатки на берегах
місця не вистачає, та й не можна в Звонковій, читаючи, робити відповідних справок
з джерелами, що на їх цей «учений» Хлестаков посилається. Може, ще вернуся до

цього сумного виплоду нашої викрученої доби. А, може, й не вернуся: нудно! І з душі
верне. [...]

28 грудня. [...] Читаю Винниченкову «Соняшну машину». Слабенька річ, хоча з

великими претензіями. Задля філософського роману занадто тут багато бульварного
елементу; задля бульварного ж забагато філософії. Я волів би вже просто цікавий

авантюрний роман з багатим сюжетом, ніж це недокровно-тенденційне розумування.
Багато є специфічної «винниченківщини». Досадно, що талановита людина ніяк не

мо*
Чиста дошка, на якій ще нічого не написано і можна писати все, що

заманеться (лат.).
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же себе піддати під якусь дисципліну, а скаче, «плигає»., сказав бп небіжчик Жебу-

нев, як їй неглибокий, до парадоксів схильчивий інтелект підказує. Та тепер пізно
вже вболівати за цим: чоловік виробився остаточно, і вже повороту йому немає.

1928

11 січня. Цікаві звістки з Харькова. Увесь сановний Харьків, бюрократичний і

комуністичний од Чубаря й Петровського да найменшого «відповідального» подався

на села. Не на спочинок, а на важку роботу умовляти селян, щоб давали хліб. Бо

дядько хитрий: «свою» владу в вічі хвалить, а поза очі. .'хліба не дає. Не знати, чи

поможе що й ця загальна мобілізація «відповідальних», що сунула на села. Бо

дядько хитрий: слухаТй слухає, а робить як ти його вгадаєш, ЩО зробить хитра
людина? [...1

4 лютого. З Харькова переказує Багалій деякі деталі до останньої ревізії в Академії.
Найбільш спричинилося до неї друге доношеніє Грушевського, послане до

Скрипника з особистим листом. У листі наш достойний академик писав, що »він цілковито

розбитий, позбавлений працездатности через мене (!); що Академією управляю
тільки я, бо Лнпський ні до чого нездатний і безголосий, а Кримський у всьому мене

слухається, що від мене всі «качества»... Скрипникові тільки того й треба було, і,
одержавши цей донос, та ще од Грушевського, він зважився нарешті рішуче вдарити
по Академії.

31 грудня. Останній день старого року приніс мені давно сподіваний сюрприз,- В

Академії запросив, щоб прийти до його, президент. Прихожу. Плутаючись, то

червоніючи, то блідіючи, розповідає Заболотний, що президія ухвалила погодитися на ту

резолюцію в моїй справі, яку їй продиктовано комуністами. Читаю резолюцію. В ній

безумовний осуд за виступ проти Власти (1), напучування про потребу обороняти
владу од нападів (!), і нарешті кара: зняття з адміністративних і організаційних
посад. Прочитавши, кажу Заболотному: «Мені врешті все одно, що ви під чужий
диктант про мене пишете. Це до мене не пристане. Але Академії мені шкода; ви ж

цим її добиваєте». Він свистить якийсь час, а потім каже: «Нам поставлено

ультиматум: або ми це підпишемо, або вас вишлють у Наримський край». «Я хотів би, щоб
ви справу рішали, не оглядаючись на мою долю, кажу я. Адже ж ви знаєте, що

все це брехня як же ви підпишете?» Знов посвистав та й каже: «Вони говорять,

що проти вас багато є й інших обвинувачень...» «І всі вони однакові шага

ламаного не варті!... Я волів би йти в Наримський край, аніж бачити повну руйнацію

Академії». Свистить поблідлими губами. «Врешті, чиніть, що знаєте» кажу я.

«Скрипник обіцяв, що як ми підпишемо, то цькування проти вас припиниться і вам

спокійно дадуть робити наукову роботу». «А ви їм вірите? їм людям без чести,

без совісти? А як вони використають ваш сфальшований осуд для ще більших

нападів?» Мовчить і посвистує... «Вони кажуть, врешті здобувся на слово, що

доведуть, ніби ви й не учений, бо он-де Грушевський історію пише в десятках томів,
а у вас всього одна книжка... Правда, я їм на це сказав, що науки не міряють на

вагу паперу, але ж...» «Ну, я бачу, що у вас це все вирішено... бувайте здорові».
Був при тому присутній і Корчак-Чепурківський і теж розводив руками, щось

мурмотав про те, що «нічого не поробиш», «вони хотять» і т. и.

Тяжка була сцена. І огидна. Предательство ще більше, ніж приятелів із секції

наукових робітників. Заболотний казав мені, що пбдається в одставку, пропонував

«скаржитися президії, що вас кривдять» і досить було гримнути Скрипникові, щоб
уся зважливість розлетілася, мов дим на повітрі. Холопи! Лакеї більше й слів

нема. [...]

1929.

1 Ьічня (вівторок). Колись новорічних газет з трепетом дожидалися усякі
службовці, «чающіє двйженія воды»: нагороди, призначення і т. и. рясно сипалися з сторінок

новорічних номерів і приносили втіху роскошникам сього світу.

Цим разом нагороду новорічний номер приніс мені і тільки мені. Ось вона, ця

нагорода, од слова до слова!

«Ухвала Президії ВУАН в справі виступу акад. Єфремова в газеті «Діло».

Розглянувши справу акад. С. О. Єфремова й' вислухавши його пояснейня,

президія ВУАН:
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1. Вважає за неприпустиме й засуджує суворо (!) виступ С. О. Єфремова з

полемичною статтею, скерованою проти політики органів радвлади (це Студинськога
тобто. С. Є.) в закордонній пресі та ще й у тій, яка вороже ставиться до

радвлади («Діло»).

2. Президія ВУАН відзначає, що не можна бути академиком Радянської

України (?!), не захищаючи її від її ворогів та не беручи активної участі в переведенні
в життя заходів радвлади та її роботи в справі культурного і господарчого
будівництва.

3) Зауважує акад. С. О. Єфремову його хибну позицію та приймає до відому

його заяву (?) до президії ВУАН; вважає за потрібне звільнити його від усякої
організаційної та адміністративної роботи в органах ВУАН, залишаючи за ним лише-

наукову працю, де він міг би виправдати обов язки громадянина Рад. Республіки,

про що він говорить (?) у своїх заявах на ім я Президії ВУАН».

Резолюція оця гнусніша, ніж навіть була здалась мені, коли я нашвидку пере-

глянув її вчора. Не кажучи вже [про] повну її беззаконність (звільняє президія від
того, на що не наставляла! Звідки таке самодержавіє?), не кажучи про завідому

брехню в словах, що моя стаття «скерована» не проти Студинського, не кажучи про

безпорадне лепетання в п. 2-му останні рядки просто вершок брехливости. Якийсь
гнусний натяк, на який жодного права не давали мої заяви... До того ж оригінальна,
кара од органів Академії звільнити від роботи! І ввесь odium Цієї дурости і

лакейства бере на себе Президія Академії! [...]

9 січня. В газеті надруковано промову Косіора на партійній конференції. Часто

згадує мене, та ще як згадує! Навіть Мою розмову з Любченком давню, колишню»

розмову переказує. Правда, з того переказу я не пізнав своїх слів: брехня від

першого й до останнього слова. Очевидно, Любченко сфабрикував те, що йому
здавалось кращим, а може й від себе Косіор досипав. Ту розмову я записав зараз же,

та й тепер добре пам ятаю, що я говорив й чого не говорив... Але ж і політики! На

підставі пліток, перлюстрованих і не вчитаних листів, приватних розмов або

підслуханих відомостей будують свої висновки... Пліткарі, а не політики! Не диво, що

через таку фельдшерську політику не то чаю, а й гасу не маємо. Правда, їм це

байдуже: вони мають, вони думають, що їм вистачить. Тільки що буде, як не вистачить*

А як вони свої плітки добувають, показує випадок з Косинкою, якого Косіор

згадує поруч мене. Випивав собі Косинка з одним із «братьев-писателей», здається

Первомайським (і такий єсть). Випили. Розговорилися «по душам». Косинка щось

про становище України почав говорити. Брат-писатель зараз альбомчика суне
«напишіть, каже, на пам ять»... Коринка написав. І тепер з того альбомчика

літераторського Косіор цитує. А Первомайський, кажуть, здобув командирування за кордов
як нагороду за юдин учинок.

Скільки юд тепер розвелося! Та ще таких, що старий Іскаріот вдруге повісився,
коли б з нашими первомайськими здибався, повісився з сорому за свою

недотепність і некорисливість. «Братья-писатели» особливо добре дбають; нема того

вчинку, перед яким би зупинилися. Оббрехати, наклепати, пересмикнути, виявити чужий
псевдонім це тепер звичайна річ в літературній обихідці. Та чого иншого й хотіти

від казенної преси, казенних пер!...
По місту чутки, що комуністи таки незадоволені кінцем моєї справи: Президія

послухалась, але Є-в нічим власне не поступився. їм би хотілося не тільки заграти
«пісню в лицях».

Била жінка мужика пішла позивати.

% Присудили мужику ще й жінку прохати,
але щоб той мужик таки й попрохав справді...

18 січня. Сенсаційна новина. Ніби в Москві постановлено: усю «союзну» територію
оголосити власністю СРСР і підданство рахувати тільки за СРСР. Отже цим самим

касуються всі «незалежні» та «автономні» республіки і заводиться унітарна
система. Кажуть, що цієї постанови поки що не оголошено, бо треба «підготувати
громадську думку». Скрипник у Москві ніби протестував, кажучи: «Що ж це

поворот до єдиної неділимої?» «Так, одказали йому. До єдиної неділимої ВКП».
«Адже ж не забувайте, що це порушення конституції: ми ж можемо вийти з Сою-
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за». «А можете, - була відповідь, без території і людности». Пцотес^нт, зачувши

це, замовк... Та й справді що йому говорити, цьому представникові сучасної «Ма

лороссійськой Коллегіи», коли він з товаришами ше попереду всі позиції здав і сидить

у жмені того, хто диктує тепер свої умови?!

Отже, виходить, новий курс починається. Потішилися «самоопределенієм вплоть

до отделенія» і буде з вас. Та, може, це навіть краще, бо виразніше. Адже наш

«уряд» тільки на капості здатний і був, а все одно все робив, що з Москви

наказувано. То хай краще буде це цілком одверто. Може, хоч тих, хто може чогось учитись,

навчить... Тільки як будуть себе наші наркоми почувати, одним помахом розжалувані
на звичайних смертних? Утруться й подякують? Напевне. Бо ніхто^за ними не

жалкуватиме, а кожне навіть промовить: земля пухом...

25 лютого. Моя рецензія на Гуревича в «Slavii» в Харькові викликала, кажуть,

велике обурення. Чим саме я не знаю, може, фактом, що вона появилася за кордоном.

Мабуть, цим і пояснюється оцей новий правда досить млявий пароксизм скаженини

і слинявих резолюцій. Казали мені, що Багалій у паниці і говорить усім, що я себе

рецензією отією «погубив»... Може, але мабуть таки краще загинути, ніж здобувати
ласки шляхами Багалієвими. (...)

>8 березня. Гіо школах дано наказ: Шевченкові роковини використати на боротьбу

з «єфрейівщиною». Тепер учителі у великому клопоті, бо ніхто з них не знає, що

то за єфремівщина і як до неї взятися.
*

10 березня. По газетах статті про Шевченка. В оглядах шевченкознавства порадили

собі дуже просто: моє прізвище всюду повикидали й про мої роботи говорять, як

про анонімні! Так колись говорено про Бєлінського, потім про Чернишевського, та

й про самою Шевченка. Миколаївські часи повернулися! А наші комуністи того й

не знають, що миколаєвською стежкою йдуть: вони думають, що вони оригінальні, що

самі до того додумалися.

20 березня. З села сумні звістки. Озимина повимерзала. Пересівати нічим та й

неохота. Здирство шаліє, як і шаліло: звелено саме гамазеї знов заводити, вибрали часі

Буряки для сахарень дядьки одмовляються сіяти, бо їх на буряках дурять
систематично. Отже ні хліба, ні цукру певне не буде. Голод у перспективі... Може тому-то
Хвиля так і напався на мене за «Без хліба»: натяк побачили!... А теперішний голод

буде важче переносити, ніж голодні 1920 21 роки: тоді тільки деякі місцевості та

юрода голодували; село у нас, напр., на Київщині було ще дуже. Тепер же всі

харпаки, обідрані і без жодних засобів до боротьби. Веселенький пейзажик!

В газетах була недавно звістка, що на самій Київщині загинуло протягом зими

100.000 коней. Наші мудреці пояснюють це тим, що селяни навмисне зводять коней,

<щоб одержати страховку». Дійсно мудре пояснення: одержить страховки чоловік

10 крб.; а в коневі тратить 75 100 та ще й змогу обробляти землю. Це все одно,

що недостачу хліба пояснити тим, що селяни хлібом худобу годують!... Наші мудреці
й не догадуються, який жах криється під тією звісткою, яку вони на юмористику

обертають.

12 квітня. В Академії розмови про вибори нових академиків аж цілих 40! В

академики пруться: Скрипник, Гринько, Затопський, Шліхтер, не кажучи вже про Явор*
ського все, як бачимо, великі вчені!... Процедуру виборів мають обставити так.

щоб число призначених виборців переважало справжніх. Багалій спеціяльно
приїздив агітувати за Скрипника і К° і казав Кримському, що коли академики не

голосуватимуть за них, то проти Василенка, Кримського і мене знов розпочнуть

кампанію. Це ніби так нахвалявся Озерський. Зо мною Багалій не наважився про це

говорити, діставши добру одсіч навіть од Аг. Юх.

Робиться наша Академія чи, може, вже й зробилася стервом, на яке

збігаються з усіх боків шакали й гієни. І власне, здається, вже нема чого обороняти це

зогижене місце. Ще рік тому нові заходи до її приборкання я сформулював, як finis
Akademiae. Тепер це ясніше, ніж тоді. Ну, й нехай собі Скрипники з Студинськимн
полюють здобич. Хутко чесним людям нічого вже в ній буде робити. [...]
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24 квітня. Двері не зачиняються. Дзвінок за дзвінком. Це прошаки. Просять

«корочку хлеба или огрызок». «Наслідок «заборних книжок» системи, що тисяч з 200

в самому Київі лишила без права на хліб. Право на хліб! Щось нечуване, можливе

тільки в такій зразково-фарисейській державі, що оповістила «війну палацам і мир

халупам», довела всіх до стану халупників, порівняла злиднями і на останці дала

війну всім проти всіх.

20 травня. З причини останніх арештів виникла справжня паніка з нищенням

документів, листів і т. и. До якої міри позалякуваний народ став, то й не сказати.

Загальний голос це нова ліквідація української молоді, як української, за те, що

вона українська. Отже українізаційний курс твердо стоїть! Україну матимемо

незабаром у Наринському краї або на Мурмані... І власне, все краще виполюється і

нищиться, бо мерзотники та шкурники чудово собі пристосувалися й почувають себе не гір-

ще.

28 травня. Нова хвиля зрештів. Забрато Щепанюка, Ів. Чикаленка і багатьох инших.

Куди вони їх набирають? Та й за віщо і по що?.. Мабуть, усю українську

інтелігенцію з традиціями хочуть перевести. Українізація без українців, або краще на

погибель українцям. Та й навіщо вони здалися, адже «нам будуть фабрики кувати
ідеали», а підспівуватимуть на всякі голоси тим сфабрикованим ідеалам Тутківські
та Дорошкевичі. Логично події розгортаються, що й казати! Очевидно, вже справа

йде про фізичне винищення українства.

8 червня. Написав до В. Леонтовича, О. Сластіона, Г. Князева й до Петра.
Від Миколи звістки дуже погані. Справа якось несподівано для мене стала з ним

дуже серйозно. Товариші виказують. Усіх позаплутувано. Микола пише навіть про

розстріл або принаймні довгі роки ув'язнення. Що сталося не розумію. Пише, що

слідчі 'силкуються й мене заплутати до тієї невідомої мені справи і вже «здається,

заплутали». Перед ним говорять про якісь мої «свідчення». Брехуни! Але, виходить,

треба сподіватися гостей і дальших од того наслідків. От тобі й літній спочинок!

Мабуть, буде вже довішний спочинок... Та це, може, й краще: так надокучило оце

рабське життя, що вже ніякої ціни йому не найдеш.
2 липня. Нова звістка од Миколи. Мучать його допитами по 12 год. Все вимагають,

щоб мене заплутав...

З сіл страшні відомості: грабунок, терор. Ніхто не розуміє, кому це і навіщо

потрібно. Руйнують «куркуля», а разом руйнують всякий взагалі добробут. Якесь
садистичне божевілля!

5 липня. Сьогодні вночі забрали Володимира й цілий гурт його товаришів. Черга
тепер за мною. От тобі й літній спочинок!...

7 липня. Пішла чутка, що помер Є. X. Чикаленко. Бідний не діждався поворотуГ
А я чомусь певен був, що нам ще доведеться побачитися, і найдуже мені цього

хотілося. Якось він недавно прохав в одному з листів: як помру, то напишіть некролога.

Де я його напишу? Як той дзвонар Мордовцева дзвонив я по душах багатьох

людей, а от по найближчому другові не доведеться. «А хто по моїй грішній душі
задзвонить?» [...]

20 липня. Несподівано для себе їздив на Шевченкову могилу. Сьогодні вернувся.
Чудова подорож пароплавом, але про могилу бодай не казати! «Недоуми, занапастили

божий ран!..» Новий готель це ерам один. З днкту. А приссалося до його сила

людей, яким про Шевченка байдуже. Бруд, неохайність, недбальство, формалізм...
Міліція і першим ділом пашпорта вимагають. Перевертаються десь певне кістки

Кобзареві в могилі, на таку наругу дивлячись!

Передмова та публікація Віктора ШМЕЛЬОВД
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ПРОЗА. ПОЕЗІЯ

(Фрагмент з історичного роману)

Ліна КОСТЕНКО

В УРОЧИЩІ ГОНЧАРІ СВІТИЛАСЯ БІЛА ГЛИНА.
ЧОРНІЛА СТАРА ФОРТЕЦЯ З ТЕРНОВОЇ ГУЩИНИ.
МОХАМИ БРАЛИСЯ МУРИ. І ЖЕВРІЛА ДИКА МАЛИНА.
ВНОЧІ УХИКАЛИ СОВИ І ШУРХАЛИ КАЖАНИ.
ДЕСЬ ДЗВОНИ ДАЛЕКОЇ ЦЕРКВИ ПОТУЖНО ГУЛИ

НАД МІСТЕЧКОМ.
А ТУТ ЛИШ КОНИК У ТРАВАХ ТОНЕНЬКО ЩОСЬ

ВИТИНАВ.

ТУТ ГЕТЬМАН БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
РОЗБИТИЙ ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ,

ОДИН У СТАРІЙ ФОРТЕЦІ У ТУЗІ своїй конав;

Ну, от і все. Отут я і причалю.
Принижена душа не піднімає віч.
Допалюю життя. Останній хмиз печалі

потріскує, горить в мою високу ніч.'

Були дощі. Тепер недобра спека.

Уже рука не вдержить булави.
Куди умерти?! З пекла та й до пекла?

Гармат нема. Пропали корогви.
Дев ятосил, знемігся я потрошку.
Ірже мій кінь у дикій лободі.
Немає війська. Всі у розпорошку.
Один в біді. Один як на воді!
Оце тобі супряга з бусурманом.
Хіба я гетьман? Всипище глупот.
Так дався оморочити оманам!

Тепер дивись на Україну. От.
Дивись.

Давись сльозами.

Був найдужчий.
Носив при боці шаблю, не стручок.
Тепер сидиш самотній, невладущий
І п єш, як трахтемирівський дячок.
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Твою свободу охрестили грати.
Бур ян в полях ледь видно архалук.
То що ж тепер цьому народу

брати
свій кревний хліб у переможця з рук?!
Хмелій, Хмельницький!

Підкоряйсь гнуздечкам.
Народе вільний, аж тепер ти віл.

Моя поразка зветься Берестечком.
На Київ наступає Радзивілл.
Мене вже можна голими руками.
Мені пора вже шаблю на патик.

О, де ж мої полковники з полками?!

Де мій Богун, Пушкар і Джеджалик?
Де моя добра слава у народі?
Я вже як прах своїх сороковин.
Мене кляли на Масловому Броді.
Мені уже не вірить Чигирин!
Де мій Небаба, ох, таки ж не баба!

Якби під ним не встрелили коня,

хіба б поліг від куль якогось драба
козак Небаба, вихрові рідня?!

Якби не ті татари, як отари,
якби не зрадив хаповйтий хан,
якби ж він був ощаднїший на вдари,
мій плутаний, мій латаний талан!
якби не дощ... якби не ремст і розбрат...
якби хоч трохи глузду під чуби...
якби старшини не пішли урозбрід...
якби, якби, якби, якби!!!

Чмели тютюн, ти, Божа лялько з глею!

Ти ж скинув ярма в Різані Яри!
Тепер стирчиш над рідною землею,
як вивороть корінням догори.

Чого ти ждеш? Якої в Бога ласки?
В твоїх редутах проростає мох.
Оце і все. Одна така поразка

закреслює стонадцять перемог.

Ось ніч, і та зорею в очі цвікне.
Чумацький Шлях заремигає злазь.

Хто допоможе, дурню макоцвітний,
московський цар чи трансільванський князь?!
Ногайські орди? Вуса караїма?
Пістолі з дуль? Гармати з кияхів?
Лежить твоя зглузована Вкраїна,
схрестивши руки всіх своїх шляхів.

А ти один. І що тобі зосталось?
Біль Берестечка.

Зможеш то живи.

Твоя ганьба. Твоя собача старість.
Та бульбашка твоєї булави.
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...ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПЛАКАВ П ЯНИМИ СЛЬОЗАМИ,
КОТИВ СВОЮ ВАЖКУ ГОЛОВУ ПО СКАТЕРЦІ
ТА, ГАТОНУВШИ КУЛАКОМ ПО СТОЛУ, ЗРИВАВСЯ
НА РІВНІ НОГИ І ПОХВАЛЯВСЯ САМ ПЕРЕД СОБОЮ
АЖ ПРИТИХАЛИ ЦВІРКУНИ В ЗАПІЧКУ.

ГРОМОВА БУЛА ПОХВАЛЬБА.

Мої полки світи стрясали,
кресали іскри ого-го!

Писарчуки-універсали
писали з голосу мого!
Сам Кромвель, Кромвель з-за туманів
мені вітання слав, як брат!
Дрижала Порта Оттоманів,
Молдова, Крим і Семиград!
Я Польщу в Польщу пересунув.
Мав жовч і мед в каламарі.
Моїх полковників парсуни
британські пишуть малярі!
Я всіх, де здумавши, подужав.
Пішли впереверт вороги.
Я їхні вихлюпані душі
вчепив громам на вертлюги!
Пани ховалися у тринні.
Посли стрибали, як мнячі.

Я кардиналу Мазаріні
приснивсь дияволом вночі!

Адам Кисіль в ногах валявся,

Султан турецький слав дари.
Я визволяв, я визволявся!

Я міг сказати правду при
самому Богові!

Я віру
вивозив з наших бездоріж!
Я дав корону Казиміру.
Я скорше дуба вріжу, ніж
мене поставлять на коліна.
Мені життя не дороге.
Аби сказала Україна:
оце так гетьман! Гетьман, ге?

...А що, як справді так і скаже?

Затуманіє серед нив.

На пам ять вузлики зав'яже,
чим перед нею завинив...

Я так як чую з днів пізніших
оте презирливе: ага,
це ж він підписувавсь підніжок,
чиєїсь милості слуга!
Лигавсь з боярами товстими,

лукаво руки потирав.
Це ж він то з тими, а то з тими
лестив царю і туркам потурав!

Та я, аби розгризти віжки,
дійду й не до -таких ошуств.
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Та я не те що там підніжком
я чортом, дідьком підпишусь!
З ляхами вип ю море кави.

З великим знаюся цабе.
Ну, хитрував, лестив, лукавив...
Чого добивсь?

Лиш у п л я м и в себе!

...Прости мені, моя правдива мати,

душі моєї синій чистовід!
В моїм гербі були гармати,
по дві на захід і на схід.

А я мисливець, я чаюсь.

На рукаві то крук, то сокіл.

Щоб лізти згинці під руку чи»сь,
я, може ж таки, зависокий.

Ох, Кромвелю! Це б випить грогу.
Хіба, як кажуть, хочеш? Тра.
Вибираєм ми дорогу.
І вона нас вибира.

Тобі то що? У вас Британія.
Довкола море, й не одне.

А тут що не сусід братання.
Так і дивися, що вковтне.

Чи я ж своїх суміжників турбую,
що напосілись гамузом? А тпрусь!
Живу. Труджусь. Порад не потребую.
В своїй державі якось розберусь.

Так ні ж, повзуть, нема од них одгону.
Як свині, риють до моїх гряниць.
Лиш з України виметеш корону,
а цар вже в душу скипетром пихиць!

І я, славетник, вершень перемоги,
я, вільний гетьман вільної землі!
я мушу їм чубрикатися в ноги,

сквернити очі до такої тлі!

...Писав посланія, як оди,

у грудях стлумивши плачі.

Я знаю грамоту свободи
її підписують мечі!

А я ламаю пера гусячі
на довгих титулах царя,

свою вогненну муку гасячи

в колодязі каламаря.

Моє життя душею грає в гилки.

Стонадцять лих навішано на ню.

Із чистоти моєї тільки змилки

історія зливає на стерню.

Я все спізнав, усі закони вовчі.

І чорту на. І Богу на.
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Та найстрашніше очі, очі!
скажені очі Богуна.

Чоло і вічі справи чоловічі.
А на Страшному стрінемось Суді,
Богун мені подивиться у вічі

що я скажу йому тоді?!

...Колись в огидне зборище лакуз,
розхриставшись в своїх святих обуреннях,
я кинув серце, як чирвовий туз,
Єдиний козир. І зостався в дурнях.

І я спалив до щирості мости.

Сказав собі: ти хочеш перемоги?
І одімсти так наче умасти.
І встань із мертвих наче витяг ноги..

І хай лютує ворог навздогінці.
Бо правда що? Поможеться, якраз.
Недарма кажуть: «щирі українці».
Ця клята щирість погубляє нас.

Отак скажу я на Суді Страшному.
Умру в багні, воскресну в Богуні.
Бо він Іван. Іван то є Син Грому.
Він брат всього святого у мені.

А ви, що звикли продавати
слова і славу, хром і храм,
мої діла ревидувати
не вам, паскудники, не вам!

Вшолопати не з вашим хистом,

який то біль в моїх словах.

Як дерево, широке листом,
шумлю в свободи в головах!

Нехай стокротне помилився,
нехай накликав татарву,

о, не за себе ж я молився

і не для себе ж я живу!
1967 р.
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Уривок з роману

Роман «Орда» Романа Іваничука воскрешає драматичні сторінки
історії України, які ще донедавна подавалися і нашою наукою, і

літературою
'

з немилосердним ідеологічним забарвленням, а відтак і
неймовірним кривотлумаченням. Скажімо, Полтавська битва, зруйнування
Батурина як гетьманської резиденції, знищення російськими військами
майже повністю його жителів згідно з офіціозною історіографією
подавалися як надзвичайне благо у житті України, й інтерпретувалися як

велика національна перемога народу в спілці з Петром І над ренегатом та

зрадником Іваном Мазепою. А слова нищівної анафеми на адресу

гетьмана, виголошені заляканими священиками, які мусили догоджати

великодержавному російському сатрапові, постійно відлунювали й через
двісті п'ятдесят років уже з ідеологічних алтарів «суспільства

розвинутого соціалізму». І Кліо нічого не могла вдіяти проти жахливої

історичної аберації: гетьман, який повстав, щоб його нація визволилася з

колоніального ярма, був затаврований ім'ям зрадника свого народу!
Мабуть, безпрецедентний епізод за всю історію людства.

Нині чесне ім'я Мазепи реабілітується, робиться спроба і Полтавську

битву, й воєнні інтервенції Петра І, і всі його тотальні репресії,
спрямовані проти українського народу, оцінити без ідеологічних спекуляцій,
саме так, як воно було насправді, з огляду на те, які трагічні наслідки
мало для подальшого буття української людності. Читачеві повернуто
відому трилогію Богдана ЛепкоТо про Мазепу, однойменну поему
Володимира Сосюри. Створюються нові твори про той складний і

неоднозначний період нашої історії. І, певно, найпомітніший серед
них роман «Орда», що належить перу Романа Іваничука відомого
львівського прозаїка, автора популярних історичних творів.

«Орда» це не монороман, не біографічний твір. Прозаїка
найменшою мірою приваблювало створити ще один життєпис Івана Мазепи та

його сподвижника Пилипа Орлика. Так, і Мазепа, й Орликг і Мотря Ко-
чубеївна, й Андрій Войнаровський, і Павло Полуботок час од часу

з'являються на сторінках роману, постаючи крізь призму сприйняття отцем

Єпіфанієм привидів із кривавої трагедії, учиненої Петром та його

поплічником Меншиковим. Хвора уява Єпіфанія вже не відрізняє
реальність од галюцинацій, а тому й постає перед читачем уся ця

фантасмагорія, в якій поінколи справді нелегко відрізнити те, що було насправді^
і те, що тільки ввижається ченцеві. Взагалі, сюжетна канва «Орди»

примхливо зіткана з несподіваних елюзій і ремінісценцій, у ній багато

ледь відчутних натяків, зрозумілих тільки тим, хто добре знає ту добу
й присвячені їй історичні праці та фольклорні джерела

Так, це роман історичний, роман-притча, роман-метафора. Але й

водночас роман дуже сучасний. Звичайно, будь-який талановитий

історичний твір нерозривно, сказати б, генетично споріднений із добою
свого літературного народження. «Орда» ж особливо. І в диспутах

конкретних історичних героїв, і в самій авторській інтонації,
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то-ламкій, почасти зболеній од важких почуттів, що їх викликають

описувані події, раз по раз вчуваються сьогоднішні парламентські
дискусії; у вир тогочасної трагедії несподівано вривається передчуття її
наслідків для майбутнього українського народу, тобто те, . що ми маємо

нині. І все це не концептуальний авторський «доважок», усе це

входить у художню плоть «Орди» органічним мотивом, воно уможливлене

поліфонією її структури.
Глибоко символічного значення набуває в романі образ орди. Тієї

орди, яка впродовж кількох століть потоптом ішла по українській землі,
нищила все живе, а також усмоктувалася в людські душі, оселяючись

там, і ставала найстрашнішим ворогом народу. Ми зможемо стати

повноцінною нацією лише тоді, коли здолаємо в собі оту внутрішню орду
лейтмотив нового твору Романа Іваничука.

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ

І дана їм була влада на четвертій частині землі забивати

мечем, і голодом, і мором, і земними звірями... і люди
зневажали Бога за покарання, бо кара його була дуже велика.

ІОАНН БОГОСЛОВ

_ квітня 1710 року козацтво вибрало гетьманом Пилипа Орлика: но-

5 вообраний гетьман оголосив «Конституцію прав і свобод
Запорозького Війська», послав депутацію у Крим до Девлет-Гірея і на Дон

до колишніх буланівців, а теж до башкирів та казанських татар, щоб

сукупно з козацьким військом у січні наступного року, як замерзне
земля, вирушити визвольним походом на Україну і взяти Київ, Воронеж.
Озів.

* * *

На могилах стрепети мов сторожі або дороговкази. Куди йти?

Світ широкий, а могили ліворуч, праворуч і попереду, і на кожній

квилить сизий птах, закликаючи у свій бік, ніби на світі живе тільки його

правда, і він запевняє, що лише з нею ти будеш врятований від олжі,
яка наздоганяє свою жертву, все ще сподіваючись на тризну по її душі.

А в який бік полетіла Лебедиця і чи була вона не заплямоване,

не занехаяне Єпіфанієве сумління? Він мусить її наздогнати,
подолавши тридесять доріг чистилищної спокути, й повернути собі, щоб мати

право працювати, любити, навчати, творити молитву...
Куди ти полетіла, біла душе моя, і яких мук маю зазнати, щоб ти

скинула із себе лебединий покров відчуження ї, прийнявши знову образ
діви, з єдналася зі мною назавжди в єдине ціле, і не ходив би я по світ}
розчахнутий на безліч іпостасей, з яких тільки одна була чиста ті?

Як харциз, що вертається на місце свого злочину, йшов Єпіфанііі у
Бендери. Стелилася під ноги пухка тирса, залишав чернець за собою

слід на розтоптаному зеленому катрані, по якому колись, вільний од

гріха, повернеться назад у покинутий скит, і кликав його вперед до бен-

дерських воріт знайомою дорогою понурий стрепет з високого пагорбу.
У далині, серед розпеченого літом міражу, мліло місто, в якому

Єпіфаній колись, а скільки часу минуло, і не згадає, дотиком своїх

уст до руки гетьмана спричинився до його смерті, а потім проводжав
поглядом покриту китайкою домовину, що на козацьких плечах

гойдалася над сполощеним дощем світом.

Неподалік Бендер, між Дністром і Варницею, де похований

Мазепа, виросло містечко. «Це Карлополіс пристановище шведського ко-
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роля, сказали йому козаки, що швендяли передмістям без діла. Ось

тут уся його перемога, і слава, і майбутнє, а в приймах у нього

український гетьман вигнанець Пилип Орлик, який недавно повернувся з не-

добитим військом із походу на Білу Церкву».
Вісім полків драгунів під командою генерала Бутурліна кинув

Петро на армію Орлика, та здригнулися царські воїни перед силою і

ненавистю ізгоїв і відступили, а тоді рушили на вигнаних з рідної землі
братів чотири козацькі загони гетьмана Скоропадського. Із послушенством

ординців, яким обіцяні ласка і нагороди, із запопадливістю мужів, жон

яких забрав заложницями в Глухів генерал Бутурлін, з ненавистю

батьків, дітей яких захопила в ясир покликана Орликом на допомогу буд-
жацька орда, із хоругвою православного Бога, що то уподобав собі

московського царя і дарував йому лише перемоги, з розпаччю хліборобів,
котрі ціле століття, з року в рік, марили вільною хвилиною, щоб
запопасти серпи і зжати засіяний хліб, з відчаєм проклятого неволею

племені, якому вже ніколи не всміхнеться свобода, а подароване Богом
життя прожити мусять, і ніхто не хоче вмирати голодною смертю,
вдарили чотири полки гетьмана Скоропадського і розбили сорокатисячну
армію гетьмана Орлика.

Повернувся Орлик у Карлополіс і запитав короля, де ж та турецька
армія, що мала доперти до кордонів Польщі, де обіцяне шведське

військо з Померанії; король же поцікавився у гетьмана Мазепиним скарбом,
за який Войнаровський мав, на випадок походу, закупити у Франції
зброю... «Ось де», показав Орлик на козацький базар за наметами і

бурдеями: там товпилися турки, татари й усюдисущі вірмени, купуючи
в запорозьких лицарів похідні обладунки, щоб козацтво мало за що

з'їсти тарані й випити оковитої у пам ять про колишні перемоги.

Єпіфаній дивився на торги: козаки продавали невірним гармати й

бунчуки за таляри; фальконети й парначі за дукати; гаківниці та

литаври за гривеники; пістолі й сурми за п ятаки; шаблі й курінні
значки за тригрошовики, і знову згадався Єпіфанієві похорон
Мазепи, коли-то він дивився на домовину, що гойдалася над' козацькими
головами, і думав про Овідія, якого в давнину теж тут поховали за

незнайомим нинішньому люду обрядом, та про чорне провалля часу, що
проляже між життям Овідія і майбутнім співцем, який не пам ятатиме, бо
не .потрібна буде йому та пам ять, боротьби, пристрастей, подвигів і

зфад забутого племені, враженого страхом і покорою, тож кому
потрібна його, Єпіфанієва спокута, коли сам народ, за дрібноти,
позбувшись своєї зброї й державних символів, тієї спокути не сподобиться...

Безнадія й нехіть до життя огорнули Єпіфанія на вид цих торгів,
гадасута прихвалювання товару. Якийсь нетяга скручував шаблю з

дамаської сталі в колечко, відпускав, і вона випорскувала в повітря з

дзвінким зойком; козак прицмокував, а гомілатий турок брав шаблю у
руку, змахував нею, перерубуючи кінську волосину, потім іабирав собі,
пргордливо кидаючи на козацьку матню срібну монету. Інший козак

клацав язичком пістоля й прицілювався в яструба, що ширяв у зеніті,
заладовував кулю, насипав пороху і стріляв яструб падав додолу,
козак забирав монету й квапився на край базарного майдану до шинку,
а там уже кружляв по колу поставець то гармаші пропивали виторг
за гармати: гуляй, душа без кунтуша, раз у рік празник!

Єпіфаній схопив голову в руки: та невже оце нині, в сю хвилину,

завершує козацтво у безслав ї свою славну історію? Все ж бо

траплялося на козацькому віку: відбирали вороги в лицарів зброю, самі

лицарі залишали її після погрому на полі битви, бувало, вибухали й
летіли в повітря порохові бочки, ламалися в рукопашних з найкращої
сталі шаблі, але ж іще досі не продавав козак зброї що ж він купить

на.позосталі після пропою гроші ярмо?!
Чернець спитав у підпилого козака, де курінь гетьмана; нетяга,

підозріливо глипнувши на ченця в рудій цюндрявій рясі: для чого тобі.
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обірванцю, сам гетьман, він у нас один, ми тільки те*й маємо, що

мана; бо жолду дасть Біг і зброї вже нема, та є ще при гетнманорі

вольниця козацька! А хто ти такий, чи не московський, бува, шпигун
гей, та чи не по душу гетьмана прийшов звідкілясь? Ану,.кажи, хто^щ
гетьмана ми не віддамо, ми вже без зброї, та з головами, а без нього

безголовими станемо...

Нетяга сягнув рукою до пояса, де мала висіти шабля в піхвах;
лі не було, гроші за неї вивітрювалися хмелем з козацької голови; гей+

бо, танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком, а цибуля з

часником, а дівчина з козаком! пішов козак повзунком по майдану, яр»1-
співуючи; он, святий отче, хата під очеретом, там наш ясновельможний

гетьман пенязі рахує, щоб нам уділити, піди до нього, може, й тобі

ялмужну дасть! : --

Єпіфаній стояв на порозі гетьманської світлиці й довго придивлявся,
намагаючись упізнати в невисокому й марному з обличчя чоловікові

вірного побратима гетьмана Мазепи, що на вигнанні сам гетьманом став:

Пилип Орлик у черкесці й високих ботфортах, з лисуватим тім ям-і

зсутулений у плечах стояв біля вікна і в пригнобленні дивився на базарі
ний збрід.

Повернув голову на скрип дверей; впізнавши Єпіфанія, показав

рукою на лавицю, щоб присів. І подумав Єпіфаній, що Орлик так само

тепер безсилий, як він колись у Батурині, і не може нічого вчинити; і

не має сили та відваги вийти до міняйлів, щоб, як Христос, нагайкою
їх розігнати. Не може, бо козаки, озлоблені поразкою під
Білою Церквою і союзом Орлика з ордою, яка, відступаючи з України,
потоптала в церквах святі дари й ікони, поробила в храмах стійла для

коней, погвалтувала дівчат, дітям головки порозбивала об стіни й Jib-

кидала у вогонь, козацтво, озвіріле спустошенням України від Росі до

Дніпра, може розірвати свого гетьмана серед торжища на шматки:

То знайшов у цю мить Єпіфаній в особі гетьмана спільника во грісі,
і Пилип Орлик, гріх свій усвідомлюючи, підійшов до Єпіфанія, поклав

руку на його плече і сказав тихо, немов на змову зазивав:

Прости, отче, що скривдив тебе тоді словом: ніхто не знає

сьогодні, як поведеться завтра... Тяжко нам стояти віч-на-віч з ордою. Аі>Є

мусимо вистояти і віру в Бога і себе зберегти... Я присягав, коли мёйё
іменували гетьманом, дбати о добрі отчизни, о її цілості, о розширенні
прав та вольностей козацьких, скільки сил і способів маю. Ніхто йе

примусить мене втратити віру в будучність мого народу...
Єпіфаній проникливо зазирнув у вічі гетьманові, дошукуючись у

них впевненості, рівноцінної високим словесам, та побачив там тільки

зневіри й смутку тінь, яку Орлик намагався погасити бадьорою річчю.
Сказав:

Прости мені, ясновельможний, негідному тебе роззути, за
слово, яке повім. Ти склав присягу і вивчив її напам ять, як спудей
великодню віршу, і тримаєш її при собі відкупом за все, що чиниш.

Задумуєш, звісно, справедливе діло, та коли воно обертається злом, ти зя
хищаєшся тією присягою перед осудом і карою людською, немов

щитом, і знаходиш у ній для своїх дій виправдання. Що ж робити мені,
коли я не маю перед ким присягати, та й хто мене слухатиме, а діло
праведне, мною задумане, обертається злом? Чи ж то не з доброго
наміру вийшов я уранці на Гончарівський майдан у Батурині, а став

помимо своєї волі свідком і співучасником несусвітного зла? Чи ж то
хотів я своїм цілунком гетьмана вбити, чи бажав, щоб мій оклик, яким
я зупинив Карла, спричинився до його фатальної рани?.. Немає мені
прощення, мене осудить кожен. А про твою білоцерківську затію, за

якої покликана тобою татарська орда спустошила половину України,
майбутні літописці у своїх діяріях похвалу тобі запишуть за сміливий
ризик. Чому я маю каратися за те, що бачив загибель п яти тисяч люду,
а ти не знаєш душевних мук, згубивши народу в десять раз більше?
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Гетьман люто зблиснув очима, та витримав його погляд Єпіфаній,
бо впевнений-був тепер у своїй правоті, і нітрохи не знітився від
гордовитої Орликової мови, що прозвучала, як декламація спудея риторики.

Який би успіх чи невдачу мала наша нація, ми заліземо від
своєї діяльності лише утіху, бо працювали для слави й величності

батьківщини!

То чому ж ти, утішений своїм чином, боїшся вийти ні базар до

козаків, яким ти не дав жолду, і вони після твоєї праці для величності

батьківщини спродують зброю разом із своєю честю?
Знітився гетьман і довго мовчав, потім підвів голову і, дивлячись

Єпіфанієві у вічі, мовив невпевнено, а сумнів, що забринів у
гетьманській мові, вселяв більше до нього довіри:

Замість жолду я дав їм іншу цінність. Вона сьогодні може

здатися безвартісною, та з часом її вміст набиратиме все вищої проби і
колись вивищить нашу націю серед народів... Я вірю в це, мушу вірити, бо
коли б стратив на те надію навіщо тоді моє гетьманство і мій труд?..
Я дав козакам і всьому українському народу найсправедливіший
Закон «Конституцію прав і свобод Запорозького Війська», за яким

вони мають право судити навіть мене. Тому й не виходжу до них, щоб

згарячу, не втямивши глибинної суті Закону, не поквапилися застосувати
його до мене, бо Закон мій це не попуск сваволі, а визнання

людської гідності...
Хочеш сказати, що зарано дав їм Закон?

Може, й так... Але настане вирішальна пора битви з деспотією,
то мусить наш народ, ослаблений оружно, мати зброю сильнішу за

грубу силу темного свавілля... Ця зброя, викувана споконвіків у надрах
нашого народу, а нині втілена в Закон, діятиме пізніше. І
непомильно... Голос гетьмана тужавів, тужавість витісняла сумнізи. Єпіфаній
піддавався силі гетьманської логіки. Де в світі знайдеш ти нині такий
Закон? Може, в Московії, що здобула свою едукацію у татаро-монголь-
ській школі? У тій Московії, де божевільний від самовладдя цар Іван IV

міг власними руками задушити митрополита Пилипа тільки за те,
що той думав інакше, ніж цар? Чи, може, в Польщі, яка й донині, на

ладан дихаючи, все ще сповідує тевтонський абсолютизм? А я дав

своїм демократичним Законом можливість нашій нації стати у повен зріст,,
дав право кожній особі самовизначитись і бути вільною від страху
залежності. Бо тільки вільні люди можуть створити вільну державу.

Нині ті вільні люди програють від демократії.
Сьогодні програють вони, а завтра програють деспоти. Цар

Петро могутній днесь серед карликів, яких розплодив по всьому краю, з
великих людей малих створюючи. Що станеться, коли змаліє весь його
люд? Де знайдеться у того народу сила для витворності в науці і

політичному мистецтві? У змалілого народу малий розум, народ з малим

розумом стає ордою, яка за своїми ординськими законами

розпорошується в кочев ях по світу; щораз то більше займаючи простору,
слабне вона від завойовницької самовпевненості і ненависті завойованих,
серед яких виростають герої, виховані волелюбством батьків. Карлики ж
приречені на духовне вимирання тому, що наука поголовного

зневолений людей мертва, вона породжує грубу силу, а не мисль... Нині в нас

запанувала орда карликів, завтра з новим Законом ми визволимося

від орди в душах наших. І тоді лицар своєї зброї не продасть.
Єпіфаній слухав щораз більше впевнену й вірою пройняту мову

гетьмана і відчув, як у душі прокльовується паросток надії, задля якої
варто жити і страждати, а марево розпачі, що окутало його серед
блюзнірського зброєвого базару, відступило, і він знову побачив: за Мазепи-
ною домовиною іде сполощений живлющим дощем люд, і стає того
люду все більше й більше, і вже не видно йому кінця-краю; йде
безкінечний похід з чужини на Україну, повертаються розпорошені по світу
ізгої на рідну землю, колишеться над столоченим краєм вкрита
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кою домовина, і будиться до життя і покаяння спотворений гріхом
байдужості український народ, тужнявіе силою, вагітніє думкою і

розродиться колись своїм пророком, який не дасть умерти людській пам яті,
І за це його розіпнуть.

Ясновельможний пане гетьмане, проказав Єпіфаній, я тільки-
но повірив вам, та знову сумнів зчервоточив мою надію: ми піддалися
орді, вона розмножилася в нас самих, убивши віру, честь і сумління, і
несправедливий Бог зоставив нас на світі лише для того, щоб ми

доливали здорової крові в жили ординців, живих соків у їх мозок, г фізичною
своєю силою вирощували хліб, щоб наповнювати їхні шлунки. Собі ж
залишили тільки зрадництво, байдужість і темряву.

Ти ще не вийшов із полону зневіри, отче, промовив гетьман.

Ти впустив у свою душу орду, яка спустошила твої святощі. Л тому
мусиш іти між людей і їх болем, і гріхами їхніми лікувати себе. А

вилікувавшись, зможеш допомогти їм. Візьми з собою мій Закон, Орлик
подав Єпіфанієві списаний дрібного в яззю сувой, і проповідуй слова

його правди навіть у німих чертогах. Може, цим спокутуєш свою

провину за те, що не встояв перед первородним гріхом нашого народу
зрадою своєї совісті.

Єпіфаній узяв сувій і подався до виходу, та на порозі зупинився і
спитав те, що мусив у гетьмана спитати, щоб упевнитись у правдивості
його науки:

Ви збираєтесь далі воювати, пане гетьмане. А чи вірите в

перемогу?
Ні, сказав гетьман, і Єпіфанієві стало впевненіше від того,

що не почув бровадної олжі. За свого життя я не діждуся перемоги.
Так склалося у світі. Та коли ми нині не посягнемо ще раз по наші

законні права, то наступного разу наше право посягати ctane
незаконним. Ми мусимо щодня вселяти в людей віру у власний Храм ьа

своїй землі. Іди його шукати

* * *

Позаду вже подолана вплав річка Бог, зникла за шелкл зми чужа

земля. Турецька сторожа не спиняла мандрівного монаха,-- можливо,

дервіша з ордену бекташів, що йшов з піднятими вгору руками, певно,

закликаючи милості в Аллаха багато їх тут ходить, ховаючись від
битих доріг поміж високою тирсою; може, таку покуту завдають собі,

щоб, поминувши прикордонні бекети багатьох держав, обійті весь світ,
або ж несуть гяурам єдино вірне вчення пророка Магомета, хай над
ним буде мир... Так думали турецькі сторожові, байдуже поглядаючи на

обшарпанця в рудій рясі, що з півдня на північ прямував бездоріжжям,
ніби десь там, у безвістях українських просторів, має зустрітися йому
напророчена доля, і ніщо не змусить його схибити з обраного
напрямку, ба, навіть самотні тополі, що сивіли на південному вітрі й тягнулися
віттям на Україну, вилаштовувалися в ряд і линули попереду в рідний
край, мов ключі журавлів.

Єпіфаній крокував разом з тополями і, підводячи вгору руки,
творив молитви, згадуючи строфу за строфою: з надр пам яті видобувалися
ютченаші і псалми, тропарі і кондаки, єктенії і антифони, ве:ь

часословець згадався небувала радість огорнула душу ченця, і страхітним
сном здавалася йому тепер пригода в сільській церкві неподалік
Глумова, коли-то замість позабутих молитов з його горла видобуї алися

прокльони.

«Бог прощає мені, Бог прощає мені!» кричав до неба самотній

серед степу Єпіфаній, та стрепенувся враз від передчасної радості, бо

збагнув, що в мислі він мав молитви, а уста вимовляють текст Орлико
вого Закону, виписаного на пергаменті, який оповив його груди під со

рочкою: писані в яззю слова Закону спливали рядочками з пергамент?

42



і входили в пам ять, витісняючи звідти тільки що згадані сл< ва літургії
та псалми Давида, і, посідаючи їх місце, говорили не Божу, а

гетьманську правду й немов застерігали, що тільки тоді до нього прийде
прощення, коли з церковного амвона, до якого так упевнено прямує: через
Дикий степ разом з тополями, донесе їх до людей.

Він не переставав ворушити губами і чув уже не «Вірую, Господи,
й ісповідую, яко еси Христос, син Бога живого», а карбовані слова

Закону:

«Коли в самодержавних державах заховується хвалебний порядок,
яким самі самодержці ведуть перед своєю присутністю, кладучи без;
заборони своє зізволення на спільні міністрів та рядників рішення,
чому б у вільнім народі не мав би бути збережений такий добрий
порядок, який був у Запорозькому Війську при гетьманах, згідно з давніми
правами та вольностями? Через самодержавство, невластиве

гетьманському урядуванню, виросли численні в нашому війську незлагоди,
розорення прав та вольностей, посполите утяження. Отож ми постановили

при елекції його вельможності гетьмана таке право, яке має бути
збережене в Запорозькому Війську, що з усіма генеральними особами має

радитися ясновельможний гетьман про цілість Вітчизни, про її загальне

добро, і нічого без їхнього дозволу й поради не зачинати своєю

приватною владою, не встановлювати і до завершення не приводити...»

И далі звучали слова' найсправедливішого в нинішньому світі

Закону; Єпіфаній квапився чимдуж перейти степ і запопасти слободу чи

город, над яким підносяться зелені бані величних храмій із золотими

хрестами, і він, увійшовши в храм через захристіє, стане на амвон І

проголосить перед многолюддям слова правди для козаків і

посполитих, козацьких удів і осиротілих дітей, і люд, у бидлості перебуваючи,
визволиться враз від ницості своєї й переміниться в народ, готовий до

людського життя на волі. А тоді до Єпіфанія прийде прощення, і він в
багатоголосим хором проспіває священний кант «Благословен гряди во

ім я Господнє, слава во вишніх!»

Так думав Єпіфаній, долаючи степ, поки на обрії не завиднілося
безверхе село без храму.

Де ваша церква? спитав у поселян, які чомусь розмовляли
пошепки і, пригощаючи ченця обідом, оглядалися боязко на двері й вікна,
наче страхалися, що хтось неждано увірветься до хати, забере з-перед
носа гостя миску та ще й спитає господаря, чому годує зайду з великої

дороги, не спитавши на це дозволу в сільських властей.

Згоріла церква, прошепотіла закутана понад самі брови в

чорну хустку молодиця.

її висмоктане очікуванням якоїсь біди обличчя було знічене
скорботою. Хотіла ще договорити, та цитьнув на неї чоловік, в якого вуса
закривали рота, наче кляп, щоб не міг і слова вимовити, й молодиця,
сидячи на лаві, опустила на груди голову, покірно зітхнувши, проказала
по хвилі:

Не було в нас церкви...
Як так не було? здивувався Єпіфаній. Чи ж т. ви басур-

мани або віровідступники?
Хіба тобі, монаше, не все одно? пропустив крізь густі чорні

вуса чоловік, і голос його звучав глухо, мов у черевовіщуна, Не було, й
квит. їж собі, та й годі.

Єпіфаній відклав ложку страва більше в рот не йшлг

Спасибі, що нагодували, підвівся з-за столу. Піду шукати
село, де є храм, бо проповідувати слово правди маю... А де ви молитеся,

вінчаєтеся, дітей хрестите?
Дай спокій, чоловіче добрий, розгорнув вуса чоловік, і голос

його став звучніший. Бога нема, то й не молимося... Нема Бога! аж

скрикнув господар, немов переконував себе самого в безбожництві.
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Де нема Бога, там диявол панує! сахнувся Єпіфаній,
злякавшись слів господаря, які вдарили в його серце докором, бо й- сам так
не раз думав у хвилини розпачу. Він ступив до порога, щоб полишити

дім, де живуть йопихачі Антихриста, щоб не мати з ними спілки, та

підвівся господар, схопив Єпіфанія за плече рукою, потряс нип і спитав:

Аз якого ти краю ідеш, що знаєш Бога? Коли він десь і є, то

не в нас, і не каламуть нашого спокою. Без Бога лучче: кару маємо

людську, то чи ж іще Божої нам потрібно? Он повне село Нонсистентів
з пістолями, шаблями і нагайками спонуку до праці маємо,- робимо з

ранку до ночі, годуємо їх, немов прірву, але й самим залишається щось

за зуби покласти. А вже щоб церкву побудувати, попа утримувати та

ще й на Боже дати то нема звідки. Тому нам краще беэ Бога.
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І живете, як тварі?
А ми тварі і є... Віл чи корова, собака та й черв земний хіба

вони моляться Богу? А живуть... Ти не шукай у нашому краю храму,
в жодному селі нема. Де орда спалила татарська, шведська,
московська, а де люди самі з наказу порозбирали церкви на дрова.

З чийого наказу?
Підвівши голову, тихо заговорила жінка:

Гнався князь Меншиков до Переволочної за Мазепою... а щоб
його кості розтягли вовки по світу, анафема, анафема Мазепі
проклятому! забулькотіли прокляття в горлі жінки, ніби вона спрадавна
завчила, що ім я покійного гетьмана без прокляття згадувати не вільно,
і вимовивши його, мов віруючий молитву перед обідом, спокійно

продовжувала: Гнався Меншиков за Мазепою, щоб скарати його лютою

смертю, а потім Правобережжям на Польщу йшов і полишав за
собою в селах консистентів таких малих, мов дітей, людців, озброєних
іграшковими шаблями й рушницями, ті шаблі не рубають, рушниці не

стріляють, та мають вони ще й нагайки справжні, дротяні, тому
люди їх бояться гірше драгунів. Вони позаймали, хати, найкращу постіль
собі позабирали, найсмачніші страви їдять, плюють людям в обличчя,
сідають на мужиків верхи і поганяють, справляючи собі такі забави,
а люди їм коряться, немов бугаї, яких ведуть хлопчаки за кільця,
вправлені у ніздрі, а хто відганяється від них, того гуртом обступають, мов

оси, видряпуються на плечі, висмикують чуби... Все вже перебачив наш

люд, а такого ще ні, то й скорився: і податки платимо, і низько

кланяємося, аж до землі, щоб могли у вічі карликові заглянути..
Отож вони, перервав чолові жінчину мову, оголосили на

сході народові: «Воля всім, Бога нема, і кари Господньої не буде
валіть церкви». І люди повалили. Слабші розібрали тріски на паливо,

бо сутужно в нас із дровами, а хто сильніший взяв колоди на

підвалини для хати, долиння ж розібрали на курники. А золоту чашу взяли

малі люди і п ють з неї оковиту, яку ми їм і варимо... Отак і живемо
без Бога і лучче нам, бо кари Божої не боїмося і не ждемо; по

неділях не тра вистоювати в церкві на богослуженні, тож з самого ранку
п ємо горілку. І добре нам...

У горілці свого бога знайшли, сказала жінка.

Коли це з вами сталося? не міг йняти віри Єпіфаній, що за

його відсутність таж не так багато часу проминуло, як він покинув
Україну, всього кілька літ не залишилося у краю церков, люди віру
втратили і молитви забули...

Та згадав, як горів Батурин, орда храми розвалювала, а за

дзвіниці, з котрої благовіст скликав колись людей на богослужения,
дригали ніжками замордовані діти, і Бог на це дивився,' довзоляв, терпів
таку бузувірську наругу то чи ж насправді є він на світі й чи не з

тієї причини, що його нема, витруїлися колись з Єпіфанієвбї пам яті

молитви, а їх місце посіли брудні прокльони? А ці люди хіба менше
бачили горя, ніж він?

І все-таки, не маючи сил повірити в таку безпросвітну пустку
людських душ, у таке чорне провалля людської пам яті, перепитав:

Коли це з вами трапилося?
Що бога забули? А його немає, правду кажуть малі люди. Бо

якби був, то чи зміг би дивитися на плавучі шибениці, що виринали з

Десни і, мов примари, тягнулися одна за одною вниз по Дніпру, трупи
на них висіли, і чорне гайвороння об їдало їх до костей. А прибиті
цвяхами до дощок козаки ще жили...

І ніхто їх не рятував? спитав Єпіфаній з боязкою надією,- що
може-таки хтось один знайшовся сміливий і кинувся на порятунок
живій розіп ятій людині.

А ти б порятував? Ти б порятував?! заярився мужик і, вмить

приглушивши густими вусами голос, прошепотів: Я сам дивився на

об їдені рибами кістяки, а вдавав, що не бачу всюди вещталися дра-
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гуни, та й свої донесли б, якби хтось посмів поховати по-християнськи
трупи. Ні, не рятував і не ховав боявся... Та якби був на світі Бог,
то хоч би страх у нас відняв... Ну, скажи, ти б рятував? з такою ж

надією, як тільки-но Єпіфаній, допитувався тепер мужик.
Усі мусять покутувати, проказав чернець.
Всі не будуть, махнув рукою мужик. Хто захоче пхати

здорову голову під Євангеліє? Хіба що один такий з явиться аби за всіх...
Та дарма, часи спасителів минули. Нема Бога!

...Єпіфаній прибився до другого села і там церкви не було, і в

третьому, і в десятому не знайшов. Всюди лиш розмовляли пошепки,
ніхто Бога не хотів знати, по неділях від досвітку до вечора пили

оковиту і валялися п яні в садках, придорожніх ровах, а то й просто на

дорозі, і ніхто не мав найменшої охоти протестувати проти такого

життя. Карликів Єпіфаній ніде не бачив, ніхто справити не вмів,
чи то боявся туди, де вони живуть, проте всі виконували їх волю,

спущену на сільських здоровил-гайдуків, скорялись їм бездумно й

покірно, цілий тиждень тяжко торували, а в п яну неділю дякували малим

людям за щасливе і радісне життя, за можливість безтурботно
марнуватися й не натруджувати мозок.

Аж у одній слободі Єпіфаній таки побачив карликів. Були вони

подібні, мов діти однієї матері, і навіть гайдуки, які служили в них,

набирали кретиничних рис обличчя, уподібнюючись до карликів;
маленькі люди мали самовпевнений вигляд, вони надувались, приндилися,

надолужуючи тим недостаток зросту, дивилися на людей холодними,
ніби слюдою покритими очима, з яких не просвічувалися ні гнів, ні
жалість...

Збіглися карлики, мов мишва, до двору гречкосія, який не сплатив

подушного; сховавшись за тином, обступили двір, а у дворі їхні
гайдуки відгодовані гевали в шароварах, якими землю замітали, та з

козацькими оселедцями забирали все, що заздріли: худобу, реманент,
хліб. Потім пригнали з села мужиків і звеліли їм все те везти і нести
в сотенний двір; мужики старалися справно виконувати наказ гайдуків,
ще й злораділи й насміхалися з дурного господаря, який замінив

вигоду покори на каригідний бунт.
А господар вивів з хати шестеро дітей і жінку, знайшов у повітці

заржавілу шаблю і, постинавши їм голови, закричав:
- Дайте квиток, розбійники, рівно сім душ випало з вашого

рахунку!
Не пам ятав Єпіфаній, скільки сіл обминув після цього трафунку,

боячись показатися на очі людям, яким так зручно стало жити в неволі,
що й бунтаря осміяли, а потім схвально гули, споглядаючи, як гайдуки
з козацькими чубами заковували непокірного в кайдани і віддавали
карликам аби вій більше не порушував їхнього спокою, не відбирав
від них п яних неділь, коли можна спочивати у хмелю весь день, замість

того, щоб вистоювати на молитві в храмі.
Однієї неділі, зголоджений до незмоги, зайшов Єпіфаній у тиху

слободу, посередині якої на трухлявих підвалинах колишньої церкви,
що залишила на землі слід хреста, мирно сиділи поселяни й
вихвалялися один наперед другого, хто кращу вміє зварити оковиту.

Оце м ятна настойка, і луччої приготувати ніхто не може,

доводив мужик, показуючи сусідам гранчастий бутиль із зеленкуватою
рідиною; він неохоче пустив посудину по колу і скрушно дивився, як вона,

переходячи із рук у руки, порожніла.
Мужики цмулили зелене варево й плювалися, проте бутиль

осушили до дна і замість того, щоб подякувати, габзували щедрого сусіда за

те, що таку смердюху приніс у чесну неділю.

Найкраща калганівка! вийняв з матні плескату пляшку
другий мужик і, притуливши її до губів, висмоктував трунок без передиху,
знав-бо, що як пустить пляшку по колу, то не залишиться в ній ні

краплі на денці.
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Пусте, скривився третій, якому вдалося відняти пляшку від
власника; він висушив її до дна й пошпурив на саму середину відбитого
на землі хреста.

Пляшка впала саме на те місце, де стояв колись церковний престол,
сторчма стала, і сахнулися підпилі мужики, бо засвітилася враз nocy*
дина, немов вийнята з жару головня, і на очах перемінювалася в золоту
чашу, а коли чаша виросла в півсажня, побачили мужики, як вона

наповнюється зі споду по самі вінця криваво-червоним вином, що

вихлюпувалося через край.
Заніміли мужики, порозкривали роти, бо згадали, на якому місці

п ють у святу неділю, і кари Божої, котрої давно вже в гадці не мали,

збоялися, хрестовим знаменням себе осіняючи.
А тоді виступив насередину і став біля чаші невідомо звідки

прибулий чернець в рудій цюндрявій рясі й проголосив:
Пийте од мене всі, сіє єсть кров моя Нового Світу!

Посхоплювалися мужики, щоб утекти від чуда і Божої кари, та

не було куди: навколо виросли стіни, а над головами повисло небо
церковної бані з восьмикутними зорями. Чаша з вином стояла вже на

престолі, і відправляв перед нею службу Божу отець Єпіфаній.
Мужики стояли на колінах, як це уміли з побожністю ще до

пришестя карликів робити, й хрестилися, а коли священик вийшов за ка-

зальницю, повставали і слухали проповідь.
Отець Єпіфаній вийняв з пазухи сувій пергаменту, розгорнув його і

почав читати, мов з Євангелія.

Во ім я Отця, і Сина, і Святого Духа, Бога славного в Трійці.
Нехай станеться на вікопомну пам ять та славу Запорозького Війська і
всього народу українського. Дивний і невгадний у долях своїх Бог,
милосердний і довготерпеливий, справедливий у покарах, вивищує на

праведнім мірилі свого правосуддя одні держави, а інші за гріхи та безза-
коніє смиряє, одні уярмлює, інші визволяє, одні підносить, інші скидає
долі...

Господи помилуй! рявкнули п яні мужики.
Так і народ стародавній козацький спершу був піднесений

безсмертною славою, просторим володінням та рицарською відвагою, якою

довколишнім народам був страшний... Потім славетний во вишніх

праведний суддя Бог через примножені неправди і беззаконня, покаравши
численними карами той народ, знизив, змирив і ледве не вічною руїною
скинув долі...

Свят, свят, Господь Саваоф, іспольн небо і земля... не так уже
впевнено прогундосили мужики де ж таку притчу в Євангелії

вишукав панотець і крадькома переглянулися поміж собою.
Московська держава, читав далі з пергаменту отець

Єпіфаній, численними способами дорешти зруйнувала наші права та воль-

ності і на народ вільний козацький наклала невільниче ярмо.
Зашемрали мужики, а один сказав упівголоса:

Мана... Диви куме, чаша знову пляшкою стала.

Єй же єй!.. А проповідує якийсь обірванець.
І говорить, скажу тобі правду, не теє... не з Євангелія.
Тихо, тихо, то так церковна чаша...

Бабзделя ти п яна, яка там чаша?
А Єпіфаній, незважаючи на шемрання, продовжував читати Орликів

Закон, щоб за всяку ціну покінчити, бо вневнений був, що коли дійде до
імені Мазепи, поселяни зрозуміють його.

Тоді славної пам яті ясновельможний Іоанн Мазепа, поставши

правдою та ревністю за цілість Вітчизни...

Анафема, анафема! дружно закричали мужики, та Єпіфаній не

спинився.



данства, має бути встановлена через вибраних на,те комісарів і подана
до уваги Генеральної Ради при гетьмані...

Хто ти такий? прочумався від хмелю здоровенний мужик у
козацькій смушевій шапці з довгим шликом. Ач який! Йому самостійної

України захотілось. А дідька лисого!
. Сепаратист! закричали всі дружно, вимовляючи слово, якого

навчилися, від карликів, а значення його не зовсім розуміли.
Мазепинець! пронеслося зловістям по майдану, а тоці мужики

ліктями розвалили церковні стіни, на тичку підняли голубу, всіяну
золотими зорями баню і, розмахавши, пошпурили її, дивлячись, як вона

падає брудним рядном на поросле глодом цвинтарище.
Звідкіля ти взявся? шарпнув Єпіфанія за рясу мужик у

козацькій шапці із шликом, копнувши перед тим ногою пляшку, що
золотою чашою на мить здалася.

Я... я приніс вам волю... запинався переляканий чернець.
Тю-ю, та чи ж нужна вона мені? Зовсім нам твоя воля не

потрібна, Ти б лучче ковбас приніс, щоб ми мали чим закусювати по

неділях. Волю ми вже мали і знаємо, що воно таке. На волі порядку нема!

Вислухайте мене, боронився Єпіфаній. Я приніс вам Закон

про волю, досить скніти рабами!
Нам добре так, як є, а ти йди, звідки прийшов. Ми хочемо

спокою і сала на три вершки!
Коли ж ви встигли стати худобою?
Ну, милий-любий, ти вже забагато сказав. Бийте, братці, зайду,

мазепинця, самостійника, тож він на самого нашого царя, благодійника
ласкавого, руку підніма!

Дружно кинулися гречкосії на Єпіфанія, били його, товкли, місили
ногами. Він терпляче переносив побої і думав у міжчасі:

«Кулака вам треба, а не закону, нагайками тіло до костей протяти,
щоб спам ятались від болю і втямили, хто єсьте! Віжок, зубил, щоб
морди розривали, а не свобода, послушенство вам потрібне, а не Орликів
Закон!»

І заюшений кров ю, зболений, напівмертвий почув крізь марення
голос Лебедиці-Мотрі:

«Ти теж їм кулак обіцяєш? Мало для них карликів? Ти хочеш їх

будити криком, образами і в такий спосіб завоювати їх серця?
Сонного обережно буди, щоб не злякався, полуду з очей не здирай, а змивай,
щоб не боліло, світлом духа не засліплюй, а освічуй, будь учителем, а

не погоничем...»

Пошкандибав Єпіфаній з майдану і чув за собою регіт п'яних,
вдоволених хмелем мужиків:

Нас не проведеш на полові, ми стріляні горобці! Знаємо,
почому пуд солі... Волю приніс! Таж зовсім не нужна нам тая воля... Ну
скажи, куме, ти в'нас наймудріший, для чого хохлові, галушці репа-
ній, потрібна свобода? Що ми з нею робитимемо? Тільки людей
насмішимо...

Та воно-то конешно, відказав мудрий кум, чухаючи
потилицю. Коли нема, то й не потрібна, а якби була, то хай би була... Та

що тут говорити, братці чого нема, того нема... Пиймо краще, раз на

тиждень неділя!



раїля, сорок років блукаючи аравійською пустелею у терпеливому

очікуванні смерті останнього ситого раба.
Мусить з явитися Месія в Третьому Римі інакше духовна чума

витруїть Божий образ із людських облич, і стане народ навіки

безликим, перестане бути народом.
Орда карликів суне на Україну, заполонює її, і прилипають вони,

мов полипи, до великих людей, залишаючи в їх душах назавше слід
малості. Де Месія, який своєю смертю при народі навчить його, шо

можна встояти перед карлицькою подобою, не дати заплямувати себе

їхньою тінню, або ж віддерти ту тінь від живого тіла, якого болю це
не завдало б?

«А може, мені суджено стати Месією, може, треба дозволити
розіп ятії себе в ім я спасіння люду? Та чи прийшов :уже час для подвигу

Мученика, чи виросла в нас своя Голгофа, яку було б видно всьому

краєві, і муки Месії на ній? Чи готовий я до тих мук, чи готовий народ
освятити себе ними і зцілитися? І чи можу я, не пройшовши власний

шлях очищення, піднятися на Голгофу?
Помилуй м я, Боже, по велицій милості твоїй...

Витрачаючи рештки своїх сил, здобувся Єпіфаній на вовчий голос

і завив. Прокотилася луна по степу, вдарилася об стіну байрачних за-

стумів і відлунилась злорадним гавкотом.
У ту мить він побачив, як із далекої гущавини вихопився повіз,

запряжений четверкою чорних тарпанів. були це коні Апокаліпсису:
Війна, Голод, Смерть і Мор.

Правив ними двометровий верзюк з тарганячими вусами і

непокритою головою; він стояв, розчепірившись, у повозі, напинаючи
ремінні віжки, рвав уздечками кінські морди, бив коней дротяною
нагайкою, коні хрипіли і дихали вогнем, тратували землю копитами і

зупинились біля подорожнього, що лежав долілиць на потрісканій землі.
Полковник Ніс? підвів голову Єпіфаній.
Бери вище! почув владний голос.

Ваша величність... стетерів чернець, схопився і, стріпуючи
пилюку з ряси, чекав неминучої покари за глухівський обман.

Аж тоді розплющив очі і вельми здивувався: на передку повоза

сидів карлик, який правив кіньми, а поруч з ним вельможа в

кучерявій перуці, що закривала його всього, мов вивернений кожух.
Привиділось тобі, преподобний, бери нижче, сказав

вельможа. Я Меншиков, хіба не впізнаєш?

Куди ж ти мчиш і звідки?
З Малоросії до столиці Третього Риму. Сідай зі мною!

І рвонули коні Апокаліпсису, звертаючи з польової доріжки на

битий шлях.

Довго чи коротко летіли коні, по землі дудніли чи ширяли в повітрі,
мов вогненні змії, полишаючи після себе чорну смугу пожарищ...

Спам'ятався Єпіфаній лише тоді, коли на північному прузі
болотистої рівнини засвітився до сонця золотий шпиль Адміралтейства над
чорними бастіонами царського Гарнізону.

Апокаліптичні коні стали враз звичайним цугом, ліниво повйокував
на них карлик-машталір. Меншиков повернув голову до Єпіфанія, що

лежав скулений у повозі, й промовив:
Ти мужньо вистояв у Батурині, вірнопіддано проголосив першу

анафему Мазепі, тож призначаю тебе своїм сповідником. Послужив
Мазепі, служитимеш тепер мені. Будеш, коли накажу, приходити в

Петропавловський собор і в сповідальниці вислуховуватимеш мої гріхи. А
житимеш серед карликів на Василівському острові.

І подумав Єпіфаній, що доля посилає йому найтяжче випробування.



ВИДАТНІ
ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

Козацький гетьман

Байда-Вишневецький
Анатолій ДЕНИСЕНКО

!

Пісню про Байду знає, мабуть,
кожен на Україні. Та далеко не
всім відоме справжнє прізвище

цього легендарного героя, якому народ
дав таке звучне ім'я, а ще менше

відомі життєві колізії цієї людини.
Байдою звали Дмитра Івановича

Вишневенького, якому по праву судилося

стати одним із перших ватажків козаччини.

Одразу зазначимо, що дослідники не-
одностайні у питанні хто саме був
першим. Користуючись найбільш
повним і науково вивіреним списком, який

подано в працях академіка М. С.

Грушевського з історії України, схиляємося

до думки, що саме Дмитро
Вишневенький започатковує українське
гетьманство.

Князь Дмитро Іванович
Вишневенький був старшим із чотирьох синів
князя Івана Михайловича Вишневенького.
Його ім я згадується вперше в люстра-

ції 1545 р. (де зафіксовані матеріали
ревізії Волинського воєводства), В цих
документах Вишневенький значився як

володар маєтків в селах Кушнин, Під-
гайці, Окнин, Тараж, Комарин, Крутнев,
Лопушна Кременецького повіту1.
Про родовід Д. Вишневецького

серед істориків нема єдиної думки.
Польські вчені вважають, що він походить
з роду Корибута сина Ольгердова.
Російський історик М. М. Карамзін
відносить його до нащадків Рюрика.
«Родословная книга» засвідчує походження

Вишневеньких з княжого роду Геди-
минів. Доречно згадати з цього

приводу думку М. Грушевського: «Рід
княжат Вишневецьких був галузею
(старшою лінією) кн. Збаразьких, потомків
князя Федька Несвизького, славного

героя повстання українського панства під
прапором Свитригайла. Се був багатий
княжий рід, якого гніздом була полу-
днево-західня Волинь (Кременеччина), а

два близько положені містечка Збараж
і Вишневець, на теперішній галицькій
границі, дали ймення двом княжим

лініям сього роду»*.
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Чи такою вже була лінія долі, чи то
неспокійна вдача вела Дмитра
Вишневецького шляхами тривожними,
небезпечними, але це не були просто по-

пошуки пригод, його честолюбив!

устремління не прямували в бік

турнірів і пригод середньовічного лицарства.
Хоча деякі вчені, зокрема французька
дослідниця Шанталь Лемерсьє-Кель-
кеже 3, схильні до того, щоб трактувати
його як кондотьєра (у буквальному
перекладі найманий полководець),
проте життєпис Дмитра Вишневецького
свідчить про безпідставність такої

характеристики. Перед нами постає не

романтичний шукач пригод, а цільна
героїчна натура. В ньому поєдналася
відвага варяга-дружинника із значимістю

постаті литовського князя часів Оль-

герда й Вітовта. Недарма Дмитра
Вишневецького його сучасники порівнювали
з слов янським богатирем, силі якого
було підвладне майже все.
Відвазі та мужності таких людей

віддавали належне навіть польські
хроністи. Вони не могли приховати свого

захоплення «хоробрими русинами». Один
з них так писав про народ, «овіяний
славою»: «У подолян не відрізниш, хто
пан, а хто слуга, ламаного шеляга не
варта гординя. Не носять вони
строкатого вбрання; вони овіяні славою, яка
дорожча ваших нарядів. Слава про цей
народ відома повсюди, і залишиться
за ним на віки вічні, хоча б Польша й
загинула. Те, що вчинив Геркулес, коли

перебив гідр і не щадив земних богів,
то на Русі може зробити кожен. Самсон
роздер щелепи левові; подібні подвиги
в наш час русину є звичними; могутній
турок роззявив на нас пащу, і хоробрі
русинин е раз пхали до неї руку.
Вирушив би він з численним військом на

Польщу, але зупинила його руська
сила» 4.

І Дмитро Вишневецький був із тої
самої славної когорти, про яку писав

хроніст, а крім того, він мав у житті й

певну, визначену мету захищати свій

край від споконвічних ворогів і
руйнівників Вітчизни бусурманів.



Польський король Сигізмунд Август
шанував Дмитра Вишневецького за

сміливість і відвагу і в 1550 р. призначив
його старостою Черкас та Канева
тобто на тій межі, де ніколи не

припинялася боротьба між волелюбними
козаками і татарською ордою. Власне, тут
і потрібен був ватажок авторитетний та

енергійний, який організував би
надійну відсіч татарським полчищам,
оборону від набігів на Україну.
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літичного життя, а займалося
здебільшого власним благоустроєм. Але

Дмитро Вишневецький не міг спокійно

спостерігати, як на українські землі
здійснювали грабіжницькі напади
султанська Туреччина та Кримське ханство, як

гинули міста і села, а тисячі одновірців
гнали в полон. У цій ситуації польсько-

литовський уряд виявився безсилим. Всі

оборонні заходи литовське князівство

^прямувало лише на зміцнення окремих
замків на південному пограниччі.
Дмитро Вишневецький мав намір

виступити в похід проти загарбників. Та

обережний король стримував його,
подекуди заради власного спокою, а
здебільшого зв язаний обіцянкою перед
кримським ханом Девлет-Гіреєм6.
Минуло два роки від часу

призначення Вишневецького старостою. Отримавши
чергову відмову від польського короля
про військове спорядження, він поставив

ультимативну вимогу, загрожуючи в
разі незгоди перейти на службу до

московського царя або турецького султана.
Можливо, прискорили таке рішення й
особисті причини: невдале сватання до
княжни Галешки Острозької. Не
отримавши згоди короля, Вишневецький
зібрав загін відданих йому людей і
подався в степ. Згодом поселився в

Бєлгороді, що належав тоді Туреччині.

Дмитро Вншневецький це

український феодал польсько-литовської
держави, хоч і не з тих, хто цілком

влаштовував тогочасну адміністрацію, яка

здебільшого відсувала українців від
процесів управління. Мотивували це

тим, зазначав М Грушевський, шо для

католицької держави, якою була Литва,
православні не можуть бути щирими
слугами. Управління державою і
пов язані з цим привілеї тримало в своїх

руках католицьке панство. А надання
воєводської посади навіть такій
надзвичайно заслуженій перед державою і
шанованій особі, як Костянтин
Острозький, викликало бурю невдоволення

серед католицького магнатства5. Тому
українське панство збайдужіло до по¬

І!

Король, аби не втратити здібного
воєначальника, послав гінця з

проханням вернутися. Вишневецький
повернувся до Черкас і приступив до здійснення

давнішньої своєї мрії, а саме:

спорудження військової фортеці, що надійно

захищала б українські землі від
нападників. На Дніпрі, серед численних

порогів, на острові Хортиця вирішив
Дмитро Вишневецький звести замок.

Чому саме тут? Бо з півдня до України
прилягала могутня Турецька держава,
заснована на руїнах Візантії, яка

забрала під свою опіку сусідні князівства
Сербію, Болгарію, Молдавію, а на

сході простяглися володіння Кримсько?
Орди, що заснувалася тут із столицею
в Бахчисараї.
Українське населення потерпало від

наскоків ординців, від турецьких
нападів, а також зазнавало страшного

визиску з боку польської шляхти,
зазнавало й релігійних переслідувань. Отож,
від тяжко? панщини, од усяких пансь-'
ких кривд місцеві жителі тікали на
вільні наддніпрянські землі, що
називалися тоді Україною (бо лежали вже

«на краю», далі простирався Дикий
степ). З часом козаки перетворилися у

могутню силу, що боронила свій край
від татар. А князі та магнати, котрі
мали землі на Україні, почали

прихиляти їх до себе, утримувати своїм
коштом величезні козацькі загони. Таких
загонів з явилося чимало, і носили вони

ім я того князя, у якого служили. Так,
були козаки Преслава Ланцкоронського,
Євстахія Дашковича, Веяжика Хмель-
ницького та інших. Ці князі, на зразок
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гетьманів польських, почали звати себе
гетьманами козацькими. У 1556 р. на

одному з численних дніпровських
островів збудували козаки Дмитра
Вишневенького невелику фортецю. Це й був
початок Запорожжя. Відомий історик
Дмитро Бантиш-Каменський писав:

«Тоді правив малоросійськими козаками...

один з найзнатніших князів литовських,

нащадок святого Володимира
Дмитро Вишневенький, муж розуму
запального, хоробрий, вправний у ратній
справі. Він жив на Хортицькому острові
поблизу дніпровського гирла навпроти
Кінських вод, укріпив його і другий
острів Томаківку, першим наказав

виготовляти човни для легкості З'

буйволових шкір, щоб можна було при
необхідності переносити їх; спалив Іслам-

Кирмень, йивіз звідти гармати до своєї

хортицької фортеці, мужньо відбив усі
напади хана, котрий двадцять чотири
дні без успіху підступав до його

острова»7.

Восени 1557 р. хан Девлет-Гірен знов

обступив Січ. Допомагав йому
турецький султан із своїми яничарами, проте
Байда, як його називали козаки,

тримався довго. Але не стало харчів, і він
змушений' був податися до Черкас.

ІП

1556 рік складався для Дмитра
Вишневенького не зовсім сприятливо.
Скарги турок і татар на козацького ватажка

дійшли до польського короля.
Віддаючи належне відвазі гетьмана, схвалюючи

спорудження ним замку на Хортиці,
Сигізмунд водночас висловлював

невдоволення військовими діями українського
козацтва щодо бусурманів і вимагав

не турбувати в майбутньому турецькі
поселення улуси. Згодом король
навіть вирішив викликати Вишневецького

до себе. Самолюбство гетьмана було
ображене. На побачення до короля не
поїхав Наступні події розгорталися
досить блискавично. 16 жовтня 1556 р.
посланці Вишневецького прибули до
Івана Грозного з пропозицією гетьмана

перейти на службу до московського
царя. У травні 1557 р. козацький гінеЦь
Денис Малий доставляє до Москви

послання, в якому Вишневенький
висловлює побажання приєднати Канев і
Черкаси до російських земель. Проте Іван
Грозний розпорядився інакше: гетьману

було наказано прибути до Москви, про
міста не згадувати, бо вони належать

польській державі, а з королем

російський цар нещодавно уклав перемир я і
порушувати його не збирався. Зустріли
Вишневенького в Москві з почестями.

Цар навіть подарував йому місто

Белев з довколишніми селами.

Обласканий Вишневецький присягнув на вірність

царю Відомо, що протягом трьох

років князь ходив із московською раттю

на Крим і добре дався туркам взнаки.
У лютому 1560 р. Вишневецького
призначено воєводою на Кавказ до

п ятигорських черкесів. Та не прийшлася така

царська «милість» йому до душі. Були

й інші, вагоміші причини. Як засвідчує

Дмитро Бантиш-Каменський: «Іоан,
якого оточували хитрі, підступні царедворці,
був людиною підозрілою, лютою,

віддавався тоді неймовірним жорстокостям.
Князь Дмитро Вишневецький, вірний
цареві, коли той любив ще чесноти,

першим залишив тирана, заявився до Си-

гізмунда, який зустрів його ласкаво і

приставив йому особистого медика, щоб

вилікувати від важкої недуги». Бо
саме в цей час Вишневецький важко

захворів. Є підстави думати, що його

отруїли при дворі Івана Грозного. Певний
час гетьман перебував між життям і

смертю, не міг від надмірної кволості
ані .пересуватися, ані їздити верхи.
У грудні 1562 р. Вишневецького

запрошують на королівський прийом у
Любліні. Там він знайомиться з

відомим-авантюристом Альбрехтом Ласким.
У цей час точилася запекла боротьба
за молдавський престол. Вишневецький
сам був людиною відкритою, тому з

довірою ставився до інших, тож і

піддався на умовляння Лаского і з
невеличким загоном козаків подався до
Молдавії, де йому було обіцяно титул
молдавського господаря. Але підступні
спільники зрадили його. Біля ріки

Серет сталася кривава драма. Захоплені

зненацька козаки діяли рішуче за

козацьким звичаєм стягнули докупи

вози, зробили з них замкнуте коло,

організували таким чином укріплений табір.
Мужньо оборонялися козаки. Але сили

були нерівними, і козаки відступили.

Дмитро був іще хворим, не міг

втриматися на коні і змушений був їдати
на возі. Втекти від погоні в такий

спосіб було важко, і Вишневецький
сховався в копиці сіна. Там знайшов його
молдавський селянин і видав ворогам.

Зраненого, зв язаного князя доставили

до Стамбула. Селім Другий, все

бусурманське оточення прагнуло смерті
богатиря, якого ніяк не могли впіймати.

Довго розмірковував султан, яку ж

смерть заподіяти своєму заклятому

ворогові. Страта була жорстокою.
Сучасники залишили спогади про цю

страхітливу подію. Біля морської затоки

турки звели шибеницю, на якій підвісили
Вишневецького, зачепивши за гак

ребром. Три дні висів він так. Турецький
султан обіцяв йому життя і волю, аби він
тільки відселився од віри
християнської. Але Дмитро V відповідь ТІЛЬКИ
кляв бусурманів та Магомета. Нарешті
якийсь турок не витпимав і пострілом
із лука припинив ці страждання.

«Цей трагічний кінець і героїчна
смерть Вишневецького, відзначав у
своїй «Історії України Руси»
Михайло Грушевський, як образ перемоги
ідеально настроєного духу над грубою
фізичною силою, символ безсилля

хижого бусурманського світу подолати

морально світ український, взагалі
християнський зробили сильне враження.
В колах українських, польських,
литовських... історія смерті Вишневецького
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почала переказуватися в легендарних,
з різними поетичними подробицями,
барвистих формах».
Трагічна смерть Вишневецького

знайшла відтворення у численних легендах.
В одній з них розповідається про те,
як напередодні страти гетьману
запропонували зректися віри, обіцяючи
зберегти за це життя; і про те, що після

його смерті турки з їли його серце,
маючи надію таким чином отримати відвагу
і мужність козацького ватажка.

Складена у ті часи народна пісня «Ой п є

Байда» і сьогодні відома від
Галичини до Подніпров я. Про Дмитра
Вишневецького написав п єсу український
письменник Панько Куліш. Зневага до

розкошів і смерті ось провідний мотив

цих творів, що ніби підсумовують
бурхливе життя легендарного козака

Байди, «Байда», згідно з словником Б.

Грінченка, означає «безпечний чоловік». Але

у свідомості народній це прізвисько
асоціюється з такими поняттями, як одчай-

душність, відвага, взагалі означає

людину, яка цінує насамперед волю та

козацьку славу. Саме таким залишився
в пам яті нащадків Дмитро Вишневець-
кий-Байда перший козацький гетьман
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ЦЕНТР ПАМЯТКОЗНАВСТВА

Спільною постановою Президії Академії наук України та

Колегії Головної Ради Українського товариства охорони пам яток

історії та культури в травні 1991 р. створено Центр пам яткознавства
для координації наукових досліджень пам яток історії та культури,
забезпечення наукових засад дослідження, охорони та використання
історичних, меморіальних, архітектурно-художніх, історико-містобудівних,
археологічних пам яток науки і техніки, створення машинних банків

даних історико-культурної спадщини України з подальшим введенням

їх у міжнародний науковий обіг.
Нова наукова установа передбачає розробку теоретико-методологіч-

них та методичних засад вивчення, збереження, відновлення та

використання пам яток історико-культурної спадщини України, а також

проблем комплексного збереження, використання та відновлення істо-
рико-культурних і природно-етнографічних ландшафтів, історико-куль-
турних та заповідних зон у містах. Центр також має на меті

забезпечити науковий підхід при створенні мережі національних заповідників
та заказників, здійснення наукової культурологічної експертизи
народно-господарських проектів з тим, щоб мати можливість допомогти
зацікавленим міністерствам і відомствам, засобам масової інформації.

Центр пам яткознавства буде вивчати, узагальнювати досвід
діяльності установ та організацій, що працюють у сфері охорони,
використання та реставрації пам яток історії та культури. Передбачається
видання Центром' пам яткознавства наукової, науково-методичної, популярної
літератури.

Ігор ІВАНОВ

73



Найдавніша повість

про Данила Галицького

Микола КОТЛЯР

Видатна
пам ятка давньоруського

письменства XIII ст., Галицько-
Волинський літопис вже майже

двісті років знаходиться у полі зору
істориків, лінгвістів і
літературознавців. Це одне з найцінніших джерел
для досліджень минулого південнорусь-
ких земель.

Незважаючи. на пильну увагу вчених

до Галицько-Волинського літопису, він
має ще багато загадок. Недостатньо
вивчені, зокрема, структура, складові
частини і джерела цієї пам ятки, що не

має аналогів у давньоруській
писемності. Вчені вже давно звернули увагу
на те, що Галицько-Волинський літопис
значно відрізняється від інших
пам яток, створених у минулому в цьому

жанрі. Це швидше велика повість (чи ряд
повістей), ніж традиційний літописний
звід. Особливо помітна нетрадиційність
першої частини літопису, яку прийнято
називати Літописцем Данила
Галицького.

Галицько-Волинський літопис відкрив
знаменитий історик М. М. Карамзін,
якому були відомі Іпатіївський та Хлєб-
никовський списки цього джерела!.
Вченому належать важливі спостереження

над текстом Галицько-Волинського
літопису. Зокрема й те, що до Іпатіїв-

ського списку грубо, з великими

помилками поипасована пізніше хронологічна
сітка 2. Довгий час дослідження над
літописом проводилися спроквола, час од

часу, оскільки пам ятка залишалася

незрозумілою, а відтак і важкодоступною

історикам. Тільки з середини XIX ст.

були зроблені спроби вивчення джерел,
визначення структури
Галицько-Волинського літопису. І. Д. Беляев побачив в

ньому сліди якихось офіційних
літописів з описами багатьох «мятежей и

ратей» на Галицько-Волинській Русі3,
М. І. Костомаров слушно звернув увагу
на межу між Галицькою й Волинською
частинами пам ятки (слідом за
оповіддю про перший похід Бурундая)*, а

К. М. Бестужев-Рюмін акцентував
увагу на окремих літописних повістях
(битва при Калці, навала Батия, смерть
князя Володимира Васильовича), а

також державних актах і свідченнях
сучасників. Наголосивши на яскравій
своєрідності пам ятки, історик, проте,

також визнав її літописом, але з

претензіями на цілісність» 5. Книжка К. М.
Бестужева-Рюміна була глибоким
дослідженням про давньоруське написання

і зберегла своє наукове значення до-

сьогодні.
Серед українських досліджень XIX ст.

літописної спадщини можна назвати

працю І. Шараневича про Іпатіївський
звід (і Галицько-Волинську його

частину) як джерело до історії Австрії6 й

книжку про Данила Галицького
М. П. Дашкевича 7, який перший висловив

думку, що Літописець Данила
Галицького, написаний не одним автором, як

гадали раніше: «Не відкидаємо того,
що перша (Галицька. М. К.)
частина .. могла вийти з-під пера кількох
осіб... Справді, важко припустити,

щоб від одного литописця вийшла-
оповідь, яка охоплює 54 роки і на всій

її течії відрізняється повнотою й

подробицями, які всюди вказують на ав-

тора-сучасника». Проте історик мав

упевненість, що Літописець Данила
Галицького «був проредагований однією
особою, яка жила в пізніший час»8.

М. П. Дашкевич спробував визначити

жанр Літописця, назвавши його

«приватним літописом, що займається

Данилом». Спочатку літописець
зосереджує увагу на долі малолітніх

Романовичів, а далі прямо заявляє, що його

метою є висвітлення історії Данила®.
Пильну увагу звернув на Літописця

Данила Галицького М. С. Грушевський,
зосередившись на літературних,
художньо-емоційних характеристиках
пам ятки, вважаючи, що вона вийшла з-під

пера одного автора: «Галицький літопис

чи повість про галицький бунт обіймає
разом 50 літ (1205 1255 рр. М. К.).
З них останніх десять описано

одночасно з подіями (в примітці до цих слів:

«приблизно рівночасно, треба розумі*
ти». М. К.), перших сорок
ретроспективно». На думку історика,
вирішальна перемога Данила над уграми,
поляками й Ростиславом чернігівським біля
галицького міста Ярослава 1245 р.,
«власне, й піддала гадку описати всю

трудну дорогу, перебуту Романовичами
від їх гіркого сирітства до повної

перемоги»10. Як гадав учений, Літописець
Данила Галицького писався понад
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сять років. Ця гіпотеза не знайшла
прихильників серед дослідників наступних
часів. Однак думка про перемогу під

Ярославом, як поштовх до створення
Літописця, підтвердилася майбутніми
дослідженнями.
М. С. Грушевський спробував

визначити особу автора Літописця. Він дав

обгрунтовану характеристику «цього

чоловіка Романовичів, який живе

інтересами їхнього двору». Підтримавши
думку М. І. Костомарова й М. П.

Дашкевича, за якою автор (чи автори)
Літописця не був духовною особою, М. С.
Грушевський вважав його або «членом

меншої дружини, або одним із двірських
служебників», допускаючи й належність
до «писарів» княжої канцелярії. Не
виключав і того, що він був
помічником «печатника» (охоронця княжої
печатки. М. К.) Кирила
Такий висновок видається

вірогіднішим, ніж лошуки літописця серед ДІЙО-.
вих осіб, згаданих у пам ятці, чи то

серед князівського світського оточення

(книжник Тимофій, тисяцький Дем ян),
чи то в церковному середовищі
(митрополит Кирило, єпископ Іван).
Книжка М. С. Грушевського певний

час залишалась однією з небагатьох

праць про Галицько-Волинський літопис

у перші досятиріччя XX ст. Навіть
видатний дослідник давньоруських
літописів О. О. Шахматов, зосередившись на
«Повісті временних літ» та інших

найдавніших ізводах, мало цікавився нашою

пам яткою, більш-менш докладно
розглянувши хіба що її джерела, головним

серед яких назвав Владимирський із-
вод, або Владимирський поліхрон
початку XIV ст. 12

Написана ще в дореволюційні часи

праця О. О. Шахматова чекала на

видання понад 20 років і тому не могла

справити впливу на перші радянські
дослідження Літописця Данила
Галицького. У міжвоєнний період найбільш
важливі серед них належать О. С.
Орлову, М. Д. Присьолкову та Л. В. Че-

репніну.
Але особливо грунтовні дослідження

Галицько-Валинського літопису випали
на 40-ві роки нашого століття. Вони
проводилися на основі широких
текстологічних студій, зрослої техніки
джерелознавства, у рамках історико-філологіч-
ної дисципліни, яку можна назвати лі-
тописознавством. Перша велика
дослідницька праця про цю пам ятку вийшла
з-під пера майбутнього академіка
Л. В. Черепнїна, який розглянув
початкову й більшу частину твору, названу
вченим Літописцем Данила Галицького.

Л. В. Черепній тлумачив Літописець
не як звід щорічних записів подій, а як

«єдиний, композиційно цілісний
літературний твір, присвячений долі
Галицького князівства часів Данила» 13.
Завдяки такій композиції Літописець, так само,
як і волинська частина джерела, був з

самого початку свідомо позбавлений дат.
На думку історика, хронологія в

Галицько-Волинському літописі (за Іпа-
тіївським списком) з явилася після того,

як його з єднали з Київським літописом
XII ст.
Л. В. Черепній чітко визначив і

належним чином обгрунтував структуру
Літописця Данила Галицького. За

спостереженнями вченого, твір
складається з трьох частин, названих ним

редакціями. Точніше було б назвати їх

складовими частинами.

У першій редакції, яку Л. В.
Черепній назвав Початковою Галицькою
повістю, описувалась доля малолітніх
синів і наступників Романа Мстиславича,
їхня боротьба з синами новгород-сівер-
ського князя Ігоря Святославича, героя
«Слова про Ігорів похід», за галицько-

волинське княжіння. Вчений вважав, що
Початкова Галицька повість
закінчувалася розповіддю про утвердження
малого Данила в Галичі і складена,
ймовірно, у 1211 р. її автором історик
вважає «премудрого книжника Тимофія»14.
Наступну частину джерела, де йдеться

про боротьбу Данила за батьківський
престол з місцевим боярством,
польськими та угорськими феодалами, Л. В.
Черепній назвав Другою Галицькою
повістю. «Політичні події цього часу,
писав він, послужили темою окремого
літературного твору» IS. *

Друга Галицька повість, за

спостереженнями Л; В; Черепніна, писалася
між 1238 і 1245 рр. Автором її
дослідник вважає одного з найближчих
сподвижників Данила, тисяцького Дем яна 16.
Проте останнє твердження, як на мене,
залишилося не досить аргументованим.
Нарешті, як гадає Л. В. Черепній, у

1256 1257 рр. при кафедрі холмського
єпископа за вказівкою Данила було
створено третю редакцію Літописця.
Автори грунтовно переробили й
доповнили Другу Галицьку повість,
відредагували попередні частини та й увесь
текст17. Проте викликає сумніви дата
створення третьої частини 1256 1257
рр. Адже Літописець уривається на

описі другого походу Бурундая на

Галицько-Волинську Русь, що стався

найвірогідніше, у листопаді 1259 р.,8. Тому ця

редакція, могла з явитися не раніше
початку 1260 р.

Наступний крок на шляху
студіювання структури й джерел Літописця
Данила Галицького зробив відомий
історик В. Т. Пашуто. Згідно з його
концепцією, існував початково звід 1246 р., він

був написаний у Холмі, улюбленому
місті Данила, фактичному стольному граді
Галицько-Волинського князівства 40-х
початку 60-х років. Праця над цим із-

водом проводилася під наглядом
сподвижника Данила митрополита Кирила,
ще недавно «печатника» (канцлера) ,9.

Другу частину Літописця, названу
В. Т. Пашутою Літописом єпископа
Івана. було складено протягом 1247
1263 рр. теж у Холмі, але пізніше вона

була грунтовно перероблена у Володи-

мирі-Волинському, коли здійснювалося
остаточне редагування

Галицько-Волинського літопису20. Проте авторство
єпископа Івана, гадаю, залишилося недове-
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деним, так само, як і належність

редакції 1246 р. Кирилові.
В. Т. Пашуто не зміг відмовитися від

погляду на Галицько-Волинський
літопис як на традиційний давньоруський
ізвод. Мало обгрунтованою видається

запропонована ним дата складання

другої редакції Літописця 1263 р. Адже,
починаючи з 1260 р., виклад подій

Галицько-Волинського літопису набуває

яскраво виявленого волинського

забарвлення. Діяння Данила останніх

чотирьох років життя відсунуто на другий
план, в центрі уваги його молодший

брат Василько і суто місцеві, волинські

події. Тому можна думати, що
Літописець Данила Галицького уривається на

1259 р< Немає й достатніх підстав

вважати,.- шо його продовжили ще три
роки навіть при умові грунтовної
переробки на Волині.

Л. В. Черепній і В. Т. Пашуто
доклали-чимало зусиль для виявлення й

дослідження джерел, на основі яких

написано Літописець Данила Галицького:
Вони вважали, шо до таких джерел

належали літописні "повісті. В. Т. Пашуто
вказав- також на документи княжої

канцелярії, донесення стольника Якова,
двірського Андрія, печатника Кирила,
розповідь сина Данила Романа про
перебування в Австрії тощо21. Але
досліднику не спало на думку, шо якісь із
тих джерел, насамперед повісті, могли

бути безпосередньо включені до

Літописця: він був переконаний, що вони
були лише використані митрополитом
Кирилом та єпископом Іваном.

Л. В. Черепній і В. Т. Пашуто
розглядали Літописець Данила Галицького
насамперед як історичне джерело. Це
дещо однобічний підхід. Тому
заслуговує на увагу дослідження львівського
лінгвіста А. І Генсьорського (1958 п.),
присвячене формуванню й редакціям
Галицько-Волинського літопису.
Нещодавно з явилася велика стаття

А. М. Ужаикова. в якій він спробував
поставити під сумнів висновки Л. В. Че-

репніна й В. Т. Пашути щодо
архітектоніки Літописця Данила Галицького22.

Автор вважає, що текст Літописця

дійшов до нашого часу в первозданному
вигляді, тобто він відкидає факти
кількаразового редагування Літописця, на*

явність численних вставок до нього,
тобто грунтовних змін і текстологічних

переробок тексту
Вивчення Літописця Данила

Галицького дає підставу зробити висновки, шо
він складається з двох основних частин:

першої, доведеної до 1245 р., і другої,
яка завершується 1259 роком.
Твердження Л В. Черепніна про існування в

складі Літописця Початкової повісті не
знайшло підтримки інших дослідників.
Тим часом, виділення цієї повісті має
важливе методичне значення, адже
відзначена вченими нетрадиційність цієї

пам ятки, порівняно з іншими
літописами, наводить на думку, що вона могла

складатись, принаймні якась її частина,

з кількох повістей, поєднаних

майбутніми редакторами. Мені хочеться

звернути особливу увагу на один з

фрагментів тексту Літописця Данила
Галицького, створеного, здається, на

Волині й присвяченого князеві. Це

своєрідна воїнська повість. Виходячи з її

змісту, пропоную назвати цей фрагмент
Повістю про збирання Данилом
волинської отчини.

Л. В. Черепній наголошує, що
Початкова Галицька повість створена «у час,
близький до описаних у ній подій. Про
це свідчить точна дата здобуття
Галича (уграми. М. К.). і убивства

Ігоревичів (бунтівливими боярами.
Af. К.): «месяца сентября»23. Можна
гадати, продовжує . історик, що

повість закінчувалася на утвердженні
Данила в Галичині, тому що подальші

відомості Літописця втоачають характер

цілісного оповідання й робляться
уривчастими. Напевне, повість написана

1211 р.»24 Проте, гадаю, що пя повість

не закінчується на звістці про вокня-

жінця Данила в Галичині. Адже далі,
у тому ж сюжетному та стилістичному

ключі йде розповідь про пізніше за часом
вигнання боярами з Галича Романової

вдови: «Минувшю же времени, галичане
же выгнаша Данилову матегъ из
Галича» (с. 486). А ще далі Літописець
наводить зворушливу історію, шо
свідчить про його прихильність до Данила
та його брата Василька: «Данил же не
хоте оставити матери своей и
плакаться по ней. млад сый. И приехав
Олександр, тивун Шюмавинский. и яи за

повод; он же (Данило. М. К.) измок

мечь. тя его, и потя конь его под нимь;

мати же вземьши мечь из руку,

умоливше его остави в Галичи, а сама иде в

Белз» (с. 486 487), котра, як бачимо,

стилістично і сюжетно теж органічно
поєднана з Початковою повістю.

Подальший текст Літописця справді
побиться уривистим і позбавленим чіткої

сюжетної лінії, зникає з поля зору

автора і головний герой оповіді Данило
Романович.
Слова «минувшю же времени»

означають, шо по зайнятті Данилом
галицького стола сплив певний час. у

перебігу якого місцеві бояри переконалися:
вдова-княгиня не збирається ділити
з ними владу. Напевне, не дуже

помилимося. коли віднесемо вигнання

Романової жони на зиму 1211 1212 р.
V такому випадку Початкова повість
складена не раніше 1212 р.
Наступні сторінки Літописця

розповідають про невдалу спробу угорського
короля Андрія силою посадити

Романову вдову в Галичині, про бояпську
колотнечу, суперечку між уграми й
поляками за Галицько-Волинську Русь,
про те, як скинули боярина

Володиспава, тло самочинно вокняжився в

Галичі. Але у позбавленій піпісності. на-

пружепо-емопійній РОЗПОВІДІ ПРО

походи. битви, обміни посольствами між

Андрієм і польським князем Лєшком

майже не знаходиться місця для князя

Данила.



запрошення Пешком (а не

галичанами! М І\.) новгородського князя

Мстислава Мстиславовича Удатного на

галицькій стіл. Рішуіе змінюється й
ставлення Літописця до Данила, який

виступає тепер акіивною Особою у

державних і воєнних справах. Уже з

перших самостійних кроків князя, що до-
сяг повноліття, ініціатива у політичному
житті Волині й Галичини, в стосунках
із західними сусідами належить йому
і тільки йому. Принаймні, таким чином

інтерпретує події автор літопису.

Відгукнувшись на заклик польського

князя, «Мьстислав же пойде на Галичь,
со съветомь Лестьковым... Данило же

не утяже ехати» (с. 489). Отже, лише

тому, що Данило не встиг прибути до

Галича (цим автор натякає, що його

теж кликали на стіл, певно, самі

галичани), Мстислав вокняжився в цьому
місті, Так починається Повість про

збирання Данилом волинської отчини у
1219 1228 pp.2j
Виділену Волинську повість можна

назвати воїнською: Данило зі зброєю в

руках добивається повернення своїх

земель, об єднання під своєю рукою
удільних князівств, що виникли по смерті
батька Романа. Автор наголошує на

державних та дипломатичних здібностях

молодого князя. І першою його

важливою справою став династичний шлюб

із донькою Мстислава Удатного Анною

(с. 489). Данило розумів, що не

прийшов час взятися за відвоювання всієї

Галицької землі, вирішує до часу
укласти союз із Мстиславом, котрий міцно

отаборився у Галичі.

Та коли Мстислав ухилився від того,
щоб підтримати зятя проти Лєшка

краківського, Данило вдало проводить

першу свою воєнну операцію: на власний

страх і ризик «еха с братом и прия Бе-

рестий, и Угровеск, и Верещии, и Сто-

лпье, и Комов, н всю украйну»
(північно-західну окраїну Волинської
землі. М. К.) і завдає польському князю|

поразку на Бузі (с. 490).
Розпочинається війна Лєшка проти Мстислава й

Данила. Незважаючи па молодість,
Данило діє у війні самостійно і вдало, і

на цьому наголошує автор Волинської

Повісті, водночас повідомлюючи:
«Тогда же великая княгиня Ромаповая

вьсприа мнишеский чин» (с. 490). Це

означало, що сни здобув повну
самостійність і вже не відчував потреби у
регентстві властолюбиво! матері.

Щодо теми про збирання Данилом
волинської отчини, то автор пише у
кращих традиціях тогочасного красного
письменства: ідеалізує свого героя,
захоплюється і пишається ним. А тестя
й суперника Данила на галицькому
столі Мстислава малює людиною

нерішучою, невдячною й навіть зрадливою,
володарем із слабким характером,
якого швидко приборкало галицьке

боярство.

Мстислав, відчуваючи неможливість
протистояти об єднаному
польсько-угорському війську, просить Данила й
волинського удільного (белзького) князя

Олександра захистити Галич. Певно,
сили були нерівними і захист Галича

небезпечною справою, оскільки «Данил
же затворися в Галиче, а Олександру
не смсвъшу» (с. 490). А згодом за

наказом тестя з купкою вірних йому бояр
і дружинників Данило відступає на

південь. Волинська повість зображує в

цьому епізоді молодого князя мужнім
і хоробрим лицарем: «Млад си показа

мужьство своє», один відважно їде
поміж ворогами, і вони не насмілюються

напасти на молодого князя (с. 491).
Тесть змушений був тоді віддати йому
належне: «Мьстислав же великую

похвалу створи Данилови, и дары ему

дасть великыи и конь свой боевый

сивый» (с. 491).
Повість детально оповідає про те, як

Данило об єднує волинську отчину,
хоробро воює з Польщею та Литвою,
виявляючи при цьому свої військові й

дипломатичні здібності, балансуючи між

сусідними князівствами. Данило
старший Романович, зумів зберегти отчину
й розширив свої володіння.
Волинський повістяр розповідає, як

князь самовладно переносить до щойно
заснованого міста Холм з Угровська
єпископську кафедру і, скинувши
попереднього єпископа Асафа, ставить

єпископом Івана. І хоч М. С.
Грушевський зауважив, що: «Історія
єпископів це пізніша виставка, зроблена без
ніякого зв язку з текстом»26, зв язок,
гадаю, існував. Автор додав ще одну

яскраву рису характеру Данила як

мудрого державного діяча.

Повість про збирання Данилом
волинської отчини має своєрідну
поліфонічну структуру. Тут діє багато героїв,
долі яких перепліваються, мають

динаміку розвитку, емоційне забарвлення.
Скажімо, лінія князя Олександра
белзького, який постійно зраджує
Данила, чинить йому всілякі прикрощі. Але
молодий князь продовжує

дотримуватися лицарського кодексу честі.

Волинський повістяр, напевне, мав на меті

створити благородний образ героя,
відкинувши геть усі недоліки його вдачі,
які безперечно існували. Яскраво описує
автор літопису хоробрість, мистецтво

полководця, розум, витримку і почуття

обов язку Данила під час битви з

татарами на Калці 1223 р.
Деякі дослідники

Галицько-Волинського літопису стверджували існування
у складі Літописця Данила Галицького
особливої Повісті про битву на Калці.

Підсумовуючи подвиги Данила, автор
урочисто промовляє: «Бе бо дерз и хра-

бор, от главы и до ногу его не бе на

немь порока» (с. 497). А далі, без

найменшого переходу, з сумом оповідається

про страшну поразку, якої завдали

татари русичам.
Так закінчується Калкська повість, й

[продовжується Повість волинська, яка

знову зосереджує увагу на основній

справі Данила Галицького збиранні
отчини, боротьбі з Мстиславом й Олек-

стандром велзьким, бо «Олександр все

вражду пмеяше ко своима братома Ро-
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мановичема, Данилови и Василкови;
слышав яко Мьстислав не имееть любви

к зятю своєму князю Данилови, радости
исполнивъся, понужаше Мьстислава на

рать» (с. 497 498). Волинському
князеві, щоб стримувати натиск Олександра
і Мстислава, доводиться звертатися за
допомогою до Лєшка.

Автор Повісті знову і знову
відзначає благородство волинського князя,
який прощає тестеві підступність і
зрадливість. І коли Мстислав «по совете
льстивых бояр галичьких» одружує
молодшу дочку з угорським королевичем
Андрієм і віддає в посаг Перемишль
(с. 499), то, підбадьорений боягузливою
поступливістю галицького князя,
угорський король вирішує водночас захопити

Галич. У скрутні хвилини Мстислав

звертається до Данила: «Не отступай от

мене» (с. 500). І Данило, відкинувши
образу, допомагає тестеві відбити
вторгнення угрів. Але ватажки боярської
опозиції Судислав та Гліб Зеремійович
підмовили Мстислава віддати Галич

угорському королевичу. Місто,
нещодавно захищене за допомогою Данила,
опиняється в руках Андрія (с. 500 501).

Завершується Волинська повість

розповіддю про незначну, як на перший
погляд, подію: перед смертю князь
Мстислав Ярославич Німий, який

володів тоді значною частиною Волині

Луцьком з удільним князівством, а

також північно-західними землями з

містами Пересопницею та Чорторийсь-
ком передав «отчину свою князю
Данилови и сына свого поручив Ивана»

(с. 501). Це свідчило, що старший
Романович був законним спадкоємцем,
«отчичем» і володарем Волинської

землі, більша частина якої відтепер
зосередилася у його руках. По смерті
Івана Луцьк на якийсь час захопив князь

Ярослав Інгваревич, але був вибитий
звідти Данилом, котрий віддав це

місто разом з Пересопницею й Берестям
братові Василькові (с. 501), бо сам

збирався заволодіти Галичем. Далі Данило

приєднав до волинських володінь Чор-
торийськ, яким заволодів пінський
князь (с. 502).
Останній акорд Волинської повісті

смерть в 1228 р. князя Мстислава

Удатного, яка відкрила шлях Данилові до
галицького престолу.
Галицько-Волинський літопис сама

по собі важлива і значима пам ятка

письменства. Але виділення в ньому так
званої Повісті про збирання Данилом
волинської отчини не тільки розкриває
структуру цього твору, а й розширює

наші уявлення про прадавню руську

культуру, зокрема й літературу, яка вже

в XII XIII ст. мала досить обширну
жанрову розмаїтість, не обмежувалася
тільки літописною традицією, прагнула,
крім того, показати людину в усій її
психологічній багатогранності, збагнути
мотивації її вчинків і дій.

Безперечно, було б цікаво з ясувати,
хто був автором Повісті про збирання
Данилом волинської отчини. Та, либонь,
це назавжди залишиться інтригуючою
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дослідників загадкою. Хто він, один
з перших руських прозаїків?
Найімовірніше це був воїн і патріот, якому
були близькі справи князя Данила і
роду Романовичів, його турбота про велич
рідної землі.
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Родовід князя

Дмитра Боброка-
Волинського

Сергій Заремба

Ім я
князя Дмитра Боброка-Во-

линського відоме далеко не

кожному. Так уже склалося, що вся

слава за перемогу над золотоординцями

у Куликовській битві 1380 р. дісталася,
власне, одній людині московському
князю Дмитрію Івановичу. При цьому для
багатьох істориків залишається

загадкою, чому ж тоді православна руська
церква зарахувала до числа святих лише

Сергія Радонезького, ігумена і
засновника монастиря Святої Трійці, який

благословив Дмитрія Донського та його

військо на битву з ординцями.

Дмитрія Донського до цього рангу
зарахували тільки в кінці 80-х років XX ст.

очевидно за наполяганням офіційних
властей, оскільки ім'я цього полководця
й державного діяча було вже досить
відомим із вітчизняної історії.
Зазначимо, що і в роки Великої Вітчизняної
війни 1941 1945 рр. Сталін не схвалив

пропозиції про встановлення ордена
Дмитрія Донського, хоча на честь
майже всіх видатних російських
полководців минулого О. Невського, М.

Кутузова, О. Суворова, П. Нахімова,
Ф. Ушакова були встановлені
ордени. З неросійських полководців такої
честі удостоївся лише український
державний діяч Богдан Хмельницький, і

то завдяки сприянню О. Довженка та
М. Хрущова.
Ще в кінці XIV ст. гострої

політичної ваги набуло питання про поведінку
Д. Донського на Куликовому полі.
Зокрема, той факт, що він переодягнувся
в обладунки простого воїна, а це но-

трактували як спробу ухилитися від
командування боєм. Свій
великокнязівський обладунок і коня Д. Донськой
віддав Михайлу Андрійовичу Брен-
ку, дуже подібному на нього. Крім
того, московський князь наказав своєму

зброєносцю під час бою тримати

великокнязівський стяг тільки над М. Брен-
ком. Прапор був стятий, а М. Бренко
загинув. Сам же Дмитрій, одягнений
як простий воїн, знаходився серед
воїнів великого полку, оточеного

кількома іншими полками. Після бою великого

князя, закривавленого, в порубаних об-
ладунках, але живого, знайшли біля

зеленої діброви під зваленим деревом.
Фактичним «переможцем» став тоді
його двоюрідний брат Володимир
Андрійович.

У 1382 р., коли на Москву напали

золотоординці на чолі з Тохтамишем,
Дмитрій Донськой, злякавшись ворожої
навали, покинув Москву, і місто

пограбували. А Володимир Андрійович
кинувся переслідувати золотоординців. Не
залишив князівської столиці і
московський воєвода, волинський князь Д. Боб-

рок-Волинський.
На час Куликовської битви Дмитрію

Донському було ЗО років, його брату
Володимиру Андрійовичу ще менше,
а Дмитру Боброку-Волинському
майже 50. Чому ж упродовж віків
оспівували лише московських князів та їхніх

нащадків, забувши при цьому вихідця
з України? *

Цікаво й інше кого в майбутньому
дав для Російської держави рід
волинського князя? Дмитро Михайлович
Боброк-Волинський і його рідний брат
Андрій Михайлович були синами Коріа-
та Михайла Гедиміновича. їхня

мати, русинка (українка), походила з
Волині ł. Батько був власником міста Біб-

рка (біля Львова), яке, в свою чергу,
дістало назву від ріки Боброка. Отож

Дмитро Михайлович і взяв прізвисько
Боброк-Волинський.
У 60-х роках XIV ст. обидва брати

виїхали з Волині і стали на службу до

могутніх володарів Північно-Східної
Русі, бо їхній батько Михайло Гедимі-
нович був ще в розквіті сил, дробити
свої володіння між синами не хотів. Як
засвідчує М. М. Тихомиров, із
волинським князем Д. Боброком-Волинським
були воїни вихідці з Волині,
оскільки «виїзди з інших земель на службу
до великих князів звичайно

супроводжувалися переїздом не тільки одного

феодала, а й його військових слуг»2. Тож
загін воїнів з Волині супроводжував і
князя Андрія Михайловича.

Д. Боброк-Волинський спочатку пішов
на службу до суздальського й

нижньогородського князя Дмитрія
Костянтиновича. Одружившись з рідною сестрою
московського князя Дмитрія Івановича
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Донського Гэнною, перейшов згодом

служити до нього.
У 1371 р., будучи московським воє- :

водою, Д. Боброк-Волинський очолив
московське військо в похід на Рязань,
під час якого в бою, під, Скорнищевим
розгромив військо Олега «Рязанського і >

привів до Москви багато полонених.

Ось як описує ці події літописець: «Тое

же зимы, предъ Рожеством Христовымъ,
великій князь Дмитрей Ивановичь
посла ратъ на князь Олга Рязанского, а

воеводу съ ними отпусти князя Дмит-

реа Михайловича Волынского... и быстъ

брань люта и съеча зла, и поможе Богь
воемъ великого князя Дмптреа» 3.

У 1376 р. Д. Боброк-Волинський
очолив московську рать в поході на

волзьких булгар, в якому також здобув
перемогу: «Тое же зимы посылаль князь

великій Дмитрей Ивановичь князя Дмит-
реа Михайловича Волынского ратію на

безбожныя Болгары»4. У 1379 р. він
очолив похід московських воїнів на

«литовські міста» (Чернігово-Сіверщину):
«Великій князь Дмитрей Иванович собра
воа многа, и посла брата своего Воло-

діімера Андревича, да князя Андрея
Олгердовича .Полотского, да князя Дмит-
реа Михайловича Волынского й воеводы
своа многиа»5. І далі: «Они же, шедціе,
взята , городок Трубчевск и Стародуб
и' ины£ многіа волости и село»6.

Отже, ще до Куликовської битви
волинський князь Дмитро
Боброк-Волинський, ставши московським

воєводою, зіграв немаловажну роль у
зростанні політичного й військового впливу
Московського князівства, у розширенні
його володінь. Саме завдяки

дипломатичній місії Д. Боброка-Волинського
«князь Дмитрей Олгердовичъ Трубчев-
скій не > сталъ на бой, ни подняль руки
противу великого князя, но со многими

смиреніемь изыде изъ града, и со

княгинею своею, и з дьтми, и з бояры, и

приїде на Москву въ рядь къ великому
князю Дмитрею Ивановичи)»7.
Досвідченим полководцем,

талановитим військовим тактиком і стратегом
Д. Боброк-Волинський виявив себе на

полі Куликовім. Він наполіг на переході
війська через Дон, мовивши великому

князю: «А ще хочеш крепко битися, то

перевеземося за Дон к татарам»8.
Питання щодо переправи мало велике

політичне значення, оскільки Куликове
поле на час бйтви належало Золотій Орді.
Тобто йшлося про те; на чиїй

території відбудеться вирішальна битва. І

тактику бою, і розміщення полків
визначив Д. Боброк-Волинський: «Сій же

наробить бысть полководець, велми уря-

дима полции и поставима по достоянію,
елико гдъ коему подобаеть стоати»9.

Зрештою, вирішальну роль у перемозі
на Куликовому полі зіграв очолений

Д. Боброком-Волйнським засадний полк,
який в критичний момент бою вийшов
із прикриття зеленої діброви і вдарив
по ворогові. До його складу' входили
найдосвідченіші воїни: «Князь велики

же отпусти брата своего из двоюродных
князя Володимера. Андреевича вверх по

М

Дону въ дубраву засадной полкъ, давь

ему достойних изъ своего двора
избранных; еще^же отпусти сь нимь известного

воеводу Дмитреа Боброкова Волынца:
еще же устрой той воевода Дмитрей и

полки»10.

Коли ж у розпалі бою князь

Володимир Андрійович хотів кинути в бій

засадний полк, Д. Боброк-Волинський
затримав ці події, як передчасні:
«Подождите, братья, мало мудрій сынове

рустіи, есть вамъ когда и въвеселитися».

І тільки тоді, коли ординці
порівнялися з лісом, в якому стояв засадний полк,
було дано наказ про наступ, і «выехаша

изь дубровы зелены, аки соколи

изучены, ударишася на многи на жарови-
ны стада. Тако сім крьпціи мужи, на-

правлени разумным своимь воєводою»11.
Згодом Д. Донськой високо оцінив

військову майстерність Д.
Боброка-Волинського в бою: «Подобаеть ти всегда

быти». З цього часу при дворі
великого московського князя Д.
Боброк-Волинський відігравав помітну роль. Про
це засвідчує і той факт, що у другій
духовній грамоті Д. Донського,
складеній одразу ж по Куликовській битві,
підпис Д. Боброка-Волинського стоїть
на першому місці12.

Народився Д. Боброк-Волинський па

Україні, на Україні він і загинув. Це
сталося у серпні 1399 р. в нижній течії

ріки Ворскли, де відбулася
кровопролитна битва військ великого литовського

князя Вітовта із ординцями, яка за
своїми масштабами була грандіознішою,
ніж Куликовська. До складу військ
Вітовта- входили воїни українських,
білоруських, а також російських земель.

Були тут і очолювані Д. Боброком-Во-
линським війська московського великого

князя. Незважаючи на те, що війська

Вітовта «мужнє билися з поганством»,

величезна армія була розгромлена. У
цій битві загинули учасники
Куликовської битви князі Андрій і Дмитро Оль-
гердовичі, а також «князь Дмитрей
Даниловичь Волынский... всех князей
именитых славных 70 и 4» 13. Літопис-

сці однозначно оцінили волинського

князя: «Воевода нарочить и полководець

изящень и удаль зъло, именем Дмитрей
Боброковь, родомь земли Волинскіа, его

же знааху вси и бояхуся мужества его

ради» 14.



линських по одній лінії (це Щепи;
Федір Васильович Щепа під час

царювання Михайла Федоровича був
окольничим) у середині XVII ст.

Щодо роду Волинських по прямій
лінії, то тут спостерігаємо досить цікаві

факти. Так, Михайло Семенович
Волинський за царювання Олексія
Михайловича (1645 1676 рр.) батька
Петра І, був окольничим17. Тобто, треба
думати, що, займаючи таку посаду,
потомок українського давнього роду не
міг стояти осторонь вирішення таких

важливих справ, як військовий союз із

Богданом Хмельницьким
(Переяславська Рада).
Під час правління московського

царя Федора Олексійовича Василь
Семенович Волинський був боярином, а Яків
Семенович окольничим. Михайло

Семенович мав єдиного сина Івана, а Яків
Семенович чотирьох синів (Івана,
Михайла, Федора, Василя). У

Володимира Семеновича також було чотири сини

(Семен, Василь, Григорій, Афанасій),
а у Василя Володимировича шестеро
синів.
У родословну не вписані дочки,

оскільки з давніх часів в Росії, а також

на Україні та Білорусії родословна
велася тільки по батьківській лінії.
У XVIII ст. рід Волинських

поєднався з родами Козаріних, Усів (прізвище
Ус пізніше трансформувалося в Гнус).
Але рід Волинських по прямій лінії не

зник і в XVIII ст. Він був досить

численним. Постаттю, найвідомішою з цього

роду, став Артемій Петрович
Волинський, одружений на двоюрідній сестрі
Петра І Олександрі Львівні Наришкі-
ній. У них було кілька дочок і синів.

Підполковник Артемій Волинський з

березня 1715 р. очолював перше

дипломатичне посольство Російської держави
в Ірані (23 місяці), з 1719 по 1725 р.
призначався губернатором Астрахані, з
1725 по 1729 Казані, а з 1729 р

очолював кабінет міністрів.
А. П. Волинський дослужився до чину

генерал-майора і згодом повністю
присвятив себе дипломатичній службі. Як
міністр їздив до Персії, був другим
послом на Немирівському конгресі, в 1737 р.
став статс-секретарем. Це був чоловік
обдарований, сміливий. У важкі роки
біронівщини виступив з проектом

реорганізації державного управління 18.

Худ. М.

Артемій Волинській вибрав, як йому
здавалось, слушний момент і подав

імператриці Анні меморандум, у якому
доводив причетність Бірона до багатьох

негативних явищ у країні. Але Бірон,
довідавшись про це, віддав його під суд,
і Артемій Волинський був страчений
Наукові пошуки подальших

розгалужень родоводу волинського князя

Д. Боброка-Волинського тривають.
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ДО ДЖЕРЕЛ

Перша історія Києва

У
1970 р. сталася справжня археографічна сенсація. Київська дослідниця Лідія
Антонівна Пономаренко знайшла в Ленінградському архіві цензорський
примірник праці видатного українського історика і географа Максима Берлинсько-

го «История города Киева от основания его до настоящего времени». Фахівці добре
знали його книгу «Краткое описание Киева», що вийшла 1820 р., а ось доля
головної праці дослідника, що так і не з'явилася друком, залишилася невідомою. М. Бер-
линський, судячи з хронології першої частини «Истории города Киева», доведеної
до 1798 р., завершив її близько 1800 р. Напевно, тоді ж, а може, й дещо раніше,
була написана і друга частина праці. Розповідаючи про знахідки в Києві кісток

мамонта, історик уточнив, що вони були зроблені «в прошедшем 797 (1797) году».
Мова рукопису російська літературна кінця XVIII ст.

У 1972 р. перша частина знайденого рукопису з'явилася друком у щорічнику
«Київська старовина», видання якого планувалося як продовження одноіменного
журналу, що виходив у 1882 1906 рр.

Праця М. Берлинського, це, по суті, літопис Києва, який подається автором на

широкому тлі історичного розвитку України і Росії. Підготував текст до друку

М. Ю. Брайчевський, якому належить грунтовна передмова і коментарі. При цьому
редколегія щорічника вважала за необхідне зберегти авторський текст без змін, але

унормувати його згідно з сучасною російською орфографією. В кінці першої частини

ми повідомляли читачів, що завершимо друк «Истории города Киева...» у наступному
випуску щорічника.

На жаль, повної публікації не відбулося. І не з нашої вини. Саме в цей час

на Україні затіяли чергову кампанію боротьби з українським націоналізмом. З
великими труднощами нам вдалося врятувати перший випуск «Київської старовини»
з працею М. Берлинського ціною вилучення М. Брайчевського зі складу редколегії
і його прізвища з передмови до першої частини «Истории...» !. Задля праць М.

Берлинського і продовження випуску відновленого видання змушені були зробити
такий крок. Проте набір другого випуску щорічника за наказом чиновників був
розсипаний, а саме видання ліквідоване, як таке, що «відроджує
буржуазно-націоналістичні концепції». Послідували й «оргвисновки», які завдали немало шкоди

українській історичній науці.
Отже, лише тепер з'явилась можливість віддати читачам борг, чого їм довелося

чекати майже 20 років. М. Ю. Брайчевський підготував до друку працю М.

Берлинського окремою книгою, а ми вміщуємо у першому номері знову відродженої
(тепер уже як журнал) «Київської старовини» обіцяне ще в 1972 р. продовження

цінної історичної праці.
.
Кілька слів про другу частину «Истории города Киева...». У порівнянні з першою

вона невелика і повністю присвячена історико-топографічному опису міста над

Дніпром (доведеному до кінця XVIII ст.), який має більше джерелознавче значення,
ніж відповідні розділи «Краткого описания Киева». У праці йдеться про Киї|і до

страшної пожежі 1811 р., від якої особливо постраждав Поділ.
Умовно «Топографию города Киева» можна поділити на три розділи. У

першому, вступному, М. Берлинський подає надзвичайно детальний географічний опис

Києва та його околиць. Дослідницька скрупульозність в описі гідрографії,

географічного положення міста, його топографії, рослинного і тваринного світу, клімату
робить його не тільки цікавим для сучасного читача, а й корисним для науковців.
Особливо цінні в цьому відношенні нариси про Дніпро, вода якого, згідно з

зауваженням М. Берлинського, «для питья мягкая и сладкая, также для варения чаю

весьма способная», про київські гори, багаті на прекрасні глини, охру, карнеоль і

сердоліки. Зрідка зустрічається бурштин, шматочки якого знаходили в часи М.

Берлинського, скажімо, на Печерській горі, а також на піщаних мілинах Дніпра.

Другий розділ, головний, присвячено опису трьох частин міста: Києво-Печерська,
Старого (або Верхнього) міста та Подолу. Крім топографічного опису велику
цінність становлять нариси про окремі найвизначніші пам'ятки: Києво-Печерську лавру,

1 Берлинський, М. История города Киева // Київська старовина 1972 С. 74 202.

Передмова і коментарі М. Брайчевського.
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Софійський собор, Видубицький, Пустинно-Микільський, Золотоверхий, Братський
монастирі, Десятинну, Трьохсвятительську, Георгієвську, Срітенську й інші церкви.
Цікаві нариси про духовну академію, магістрат з його управлінськими структурами,
постоялі двори і шинки, а також про подільські приходські церкви. З останнього

нарису довідуємося, що тільки на Подолі було 15 приходів на 12 13 тис. жителів.
Із трьох частин міста в кінці XVIII ст. головною вважалась Києво-Печерська. «Приезд
из-за Днепра, писав М. Берлинський, почитается в сей стороне главным, почему
и мост летом обыкновенно на плотах через реку против сего места наводится».

У третьому, власне заключному, розділі М. Берлинський описав ремесла і

промисли, торгівлю, релігійні конфесії, управління містом, національний склад
населення. Важливі дані приводить автор і про знамениті контрактові ярмарки, на
які з'їжджались із різних міст України і Росії, про відоме на всю Росію «сухе

варення», про те, як одягалися міщани тощо. Свідчення М. Берлинського про
Київ XVIII ст. мають для нас значення важливого історикознавчого джерела, оскільки
автор описав багато з того, що бачив на власні очі. Звичайно, М. Берлинський
користувався також старовинними літописами і хроніками, документами, що
зберігалися у церквах та монастирях.

М. Берлинського іноді називають першим археологом Києва. Безпосередньо
археологічними дослідженнями він не займався, але був першим, хто звернув

увагу на старожитності, що відкривалися під час земляних робіт. На написання істори-

ко-топографічних нарисів надихали М. Берлинського руїни стародавніх палаців та

соборів, гігантські земляні вали, залишки яких збереглися у його часи. Зберігалась
І стародавня планувальна структура міста, яку й досліджував він у своїх історико-

топографічних студіях.
На закінчення приверну увагу до географічно-політичної термінології автора.

В другій частині вона вжита обмежено, але майже в усіх випадках пов'язана зі

словом «Росія». «Киев один из древнейших в России городов», «всероссийская

столица», «ныне Киев один из числа губернских городов в России», «сей

древнейший в России монастырь». У тих випадках, коли мова йде про часи сад*ого М.

Берлинського, вживання ним терміну «Росія» і «російський» вповні коректне, адже Київ

справді входив до складу Російської держави. Стосовно старих часів, то Київ був
столицею «Русі», а не «Росії». М. Берлинський або не усвідомлював різниці між
цими теомінами, або не надавав цьому питанню принципового значення. Проте не

слід судити його надто суворо, адже він виходив з тих політичних реа.тій, які
існували в кінці XVIII ст.

Примітки належать М. Берлинському, коментарі після тексту П. Толочку.

Нумерація коментарів у дужках.
Петро ТОЛОЧНО

Стара Лук янівська вулиця В. Бокань
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История города Киева

Топография города Киева

М. БЕРЛІНСЬКИЙ

Положение

географическое

Киев один из известнейших в свете и

древнейших в России городов, стоит на правом берегу
реки Днепра, почти на половине его течения под

50°27' северной широты и под 48°7/30" долготы, в

начале девятого северного климата, где должайший

день 16 часов 11 минут и 30 секунд бывает.

Построен около полови-

Перечень историческая ны пятого века1 по

Рождестве Христове и с

шестого века до 864

года находился во владении хозаров, когда завоеван

был варягами 2. С 882 года 3 был местом пребывания
российских князей и в 1037 году признан
всероссийскою столицею4. По перенесении в 1157 году
великокняжеского престола во Владимир5 великие князи

киевские или от владимирских или от галицких

князей находились в зависимости до 1239 года, когда

Киев опустошен ханом Батыем6 (I) и через 77 лет

был под игом татарским в зависимости галицки.х

князей до завоевания его в 1320 году литовским

князем7 (2). С сего времени под державою
литовцев, яко удельное княжение, состоял до 1471

года, когда превращен стал в воеводство8, зависимое,

однако, от литовского княжества. В 1569 году

Киевское воеводство присоединено до Короны
Польской9 и находилось под сею державою до 1654

года. В сем году возвращен Киев с окрестности
Российской державе

10
и был управляем воеводами до начала

восемьнадесять века, когда стали быть присылаемы

губернаторы11, коменданты и генерал-губернаторы.
По упразднении в 1755 году Киевской губернии12
открыто в 1782 году наместническое правление13,
которое в последующем 1797 году переименовано

губернским, состоя всегда под управлением генерал-

губернаторов и губернаторов; и ныне есть Киев

один из числа губернских городов в России.

Сия ветхая столица, бывшая более трех столетий

материю российских градов (3), откуда в оные века

разливалось учение, художество, ремесла и другие

знания, и даже самая христианская вера чрез нее

вошла в российские народы; ныне являет едва

следы сих преимуществ.

1 Выше исторического
опис., стр. 5.

2
стр. 8.

3
стр. 9.

4
стр. 24.

5
стр. 52.

6
стр. 63.

7
стр. 73.

8
стр. 92.

9
стр. 103.

10
стр. 123.

11
стр. 147.

12
стр. 133.

13
стр. 186.
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Окрестности города во

Окрестности правую сторону Днепра
холмистые, буерачные с

изрядными нагорными
полянами и частыми удолиями, которые везде
пресекаются перелесками, наводняемыми многими pv-чеями или болотами. Левая реки низменная сто
вона составляет сенокосные .луга, поросшие отчасти
лозою, и имеющие рыбные озера, что все ежегодно
вешнею водою бывает потопляемо. Сии луга
версты в три ограничиваются пред Киевом песчаными
курганами, имеющими в длину реки протяжение от
Киева вниз верст на семь. За сею песчаною
насыпью следует непрерывная равнина
песчано-черноземного грунта, поросшая большею части негодным
сосняком, верст на семьдесят в окружности
простирающаяся Правда, верхняя часть ее около Десны
содержит изрядный бор, местами луга и озера;
южная же оканчивается перелесками, за коими потом

следуют к Переяславлю прекрасные поля.

к
Чем ближе приезжать

Вид Киева к Киеву по Московской
дороге, то уже от

города Козельца
чувствительно ко Днепру становится земля покатее,
лесистее и между тем песчанее; за двадцать пять верств,
открывающиеся верхи Киево-Печерской лавры
заменяют досаду скучного того пути. Наконец,
переехав вышеупомянутую песчаную пред Киевом
насыпь и спустився на днепровый луг, открывается в

длину все пространство городских частей. Утесисто
возвышенные горы, унизанные многими церквами,
особливо позлащенная лавра, между тем монас-
тыреские и другие белеющие к солнцу здания, а
в праве видимый у подошвы гор стелющийся ко

Днепру многолюдный Подол, представляют
воображению древнее его величество и достойное
местоположение престольного града.

Пресловутый в летопи-
ДнепР саниях Днепр14, умно¬

жив количество своих
вод, в четырех верстах с

луговой стороны выше Киева впадающего в него
Десною, и разделяется пред городом на два рукава,
из коих главный, устремляющийся прямо к Подолу
и потом излучисто протекающий у подошвы
Печерских гор, собственно называется Днепром.
Другой по впадению Десны отделяется, протекая
весьма быстро по луговой стороне, называется исстари15
Черторыею.
Сей, отделив собою остров Труханов16, опять
против Николаевского монастыря соединяется с ним.
Течение в сей стороне Днепра по причине часто

переменяющегося его форватера всегда
беспокойно: старые берега, составившиеся из древних его
насыпей и отмелей, почти ежегодно переменяют
фигуру свою; как между тем, новые песчаные насыпи,
новые отмели, новые косы, новые рытвины по

спадении воды всегда его представляют для лоцманов
незнакомым. Главною причиною сего непостоянства
есть быстрина, происходящая в сем месте, по

примечаниям, от неравной пологости дна его. Второе,
песчаный рыхлый грунт, составляющий все
низменности, и частию горы, сопровождающие его.
Чувствительнейшее разорение претерпевает от него Киево-
Подол, у которого отрезал он в течение последних
пятидесяти лет северный угол и лишил более двухсот
обывательских дворов17. Сюда устремляется он
коленом, сделав крутой поворот по соединении своем
с Десною, потом от сего разоряемого места изворо-
тнв под прямым углом, принимает прежнее свое
течение на юго-восток. По сему последнему

на14
стр 2, 3 и далее.

15
стр. 55.

*5 Далее сего за

Черторыею другой остров Мл
ромец и третий Осетчина
"выше устья Десны, все по

левую сторону Днепра,
составляют магистратские
сенокосные луга с рыбными
ловлями, жалованные

исстари разновременно
привилегиями.

17
стр 163, 174
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правлению днепровского течения расположены горы
и длина всего города Киева простирается.
Замерзание реки случается около последних чисел

ноября или первых декабря месяца, а вскрытие всегда
почти в марте месяце, с которого времени и

начинает прилив воды, продолжающийся за половину

апреля, когда наиболее ее возвышение не

превосходит 30 футов, но ради низменности пространных

околичностей разливается весьма пространно.

Около средних чисел июня приходит в свои берега18,
в совершенно же упалую воду ширина ее бывает
различная, но не менее двадцати и не более 100

саженей простирается.

Количество воды Днепровская вода цве¬
том желтоватая и

приметно отличается от

светлой воды десенской,
качеством несколько железистая, для питья мягкая

и сладкая, также для варения чаю и мытья весьма

способная; чем и преимуществует перед прочими
возле Киева ключевыми водами, из коих, однако,

некоторые, как весьма чистые, для питья оной

предпочитаются19; другие же, преимущественно
изобилующие селитренными, гипсовыми, соляными или

охренными веществами, и вредны, и разве по

нужде употребляемы. Таковые последние по большей

части находятся у подошвы Старокиевской и Кре-
щатицких гор; есть, правда, один железного

свойства у реки Лыбеди ключ, который, однако,
протекает без употребления. Вообще можно заметить,
что Днепр в старину гораздо большее количество

вмещал воды и большую имел глубину, когда от

Киева идущие военные снаряды и другие суда
удобно могли проходить едва проходимые теперь его

пороги.

Горы Горы киевские не что

иное, как утесистые

земли по правому берегу
Днепра положение,

сообразное многим российским рекам, делают к юго-

западу хотя буерачную, но весьма приметную
покатость, и наконец приходят в одинаковый уровень
с положением земли по левую сторону Днепра. Сие
возвышение берега начинается здесь не далее

шести верст выше Межигорского фаянсового завода и

продолжается на юг сперва чем далее, тем выше и

утесистее, потом делаются ниже и прерывистее; во

ста же двадцати верстах далее Киева становятся

отложе и менее лесисты, но зато более изобилуют
точильным и жерновым камнем, который еще в

большем количестве открывается, чем ближе

возвышение сие приходит к Днепровским порогам.
Самое высочайшее Киево-Печерской горы возвышение

не превосходит пятидесяти саженей выше речного

уровня. Впрочем, положение и извилины их везде

соответствуют извилинам Днепра, что весьма

сходствует с мнением господина Бюффона в

рассуждении углов гор и речных соответственных поворотов;
и что горы, сим подобные, получили начало от

долговременного пребывания на поверхности земной

океяна. Ćnę всякому можно приметить из слоев их

горизонтальных, где легчайшие земные вещества

всегда видимы, расположенные выше тяжелейших, а

между горным щебнем попадаются кусочки
окаменелой мадрепоры; в крупном же песке оных, хотя

очень изредка, являются малые одностворчатые

раковины, морские произведения, каковые между

Другими окаменелыми попадаются и в точильном Трех-

тимировской20 горы камне.

Произведения горные Материк сих гор вообще
есть слабый песчано-

глинистый и слоями

расположенный, между кои-

18 Иногда прибывает вода
далее первых чисел мая, а

потому и спадение ее

бывает позже.
19 По опытам дямичес-

ким найдено два источника

первый у фаянсового
Межигорского завода, а дру-
отменной доброй воды:

гой близ Глубочицького
потока.

20 Трехтимиое село

в 110-ти верстах ниже

Киева, где точильного и

жернового камня слой не в

великом от реки возвышении

находится.
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ми особливо примечателен во множестве белый

мелкий песок, наилучшим признанный для лужения

фаянсовой посуды; в оном попадаются кабанами

большие и малые песчаниковые камни. Между
глинистыми слоями случается шиферная чернь, а еще

более железистая красного цвета глина. Отменной

доброты в киевских разных горах кирпичная и

горшечная глина, в недавнее же время открыта
фаянсовая во многих местах, особливо же при устье Лы-
беди и при селе Петровцах в двух верстах выше

Межигорского завода, определенная для
употребления 21. Лучшие еще глины открываются здесь,

которые могут быть способны и для фарфоровой
работы, и каковая есть у села Гостомли. Сверх того

местами попадается черная мыловка, чистые кварцы
и годная для употребления охра. Случалось
находить карнеолы и сердолики. Открываются изредка в

Печерской горе кусочки янтаря в его коре, а ниже
Киева в песчаных равнинах, и выше его в

нагорных, случалось находить куски фунта и два и три

весу22. Близ Подола, возле теперешнего
инвалидного дома, в прошедшем 797 году найдены в

глинистом горном слое кости слоновой головы, таковые
же недавно найдены при р. Удае и возле Остра. Во
многих низменностях около Киева находится
болотная железная руда, которая в некоторых местах

уезда сего и выплавляется.

Обращение утесости сих гор к северо-востоку,
может быть, есть причиною многих у подошвы их

источников и зыбей, которые через несколько сажен

везде встречаются протекающими в Днепр. Сии
источники, дожди и тающие снега, по всей вероятности,
должны уменьшить древнюю высоту гор;
обрушивающиеся косогоры, падающие утесы, осунувшиеся

впадины, противоположеные горные слои чрез яры,

буераки и рытвины, почва земли у подошвы их, и
самый грунт возвышенного Киевоподола,
одинакового с горами, но перемешанного материка 23, под

которым иногда глубоко следы жилых мест

находят, подтверждает сию вероятность.

р. Почайна и Лыбедь Почайна 24, известная

в житии с. Владимира,
ныне есть не что иное,

как большой луговой
ручей длиною на две версты, протекающий за Кие-
воподолом по Оболони в Днепр. Речка Лыбедь,
также известная в Несторовой летописи, начинается

версты в две к западу выше Старого Киева и

протекает по нагорной стороне за Киевом лыбедским
лугом и топями прямо к востоку в Днепр. Сия
речка, служившая в старину последней преградою от

иноплеменников, была рачительно на всех

приходах охраняема и ознаменована в летописях многими

происходившими на ней битвами. В вершине по

правую сторону существует Архиерейская роща с

дворцом, называемая Шулявщина и при ней
небольшая слобода25, мимо которой от старого
Киева проходит дорога к Белгородке, и другая, ниже ее,

от Печерской части ведет к Василькову.

Климат Климат здесь свойст¬

венный всей Украине,
однако зимы всегда жес-

точее по качеству
земли и болото лесистых окрестностей, нежели в

степных местах к Полтаве и Бару лежащих:

Реомюров термометр выше ЗГ не поднимался и ниже

29° не опускался26. Обыкновенная же стужа около

8-ми и теплота около 20-ти градусов бывает.
Также барометр выше 30 дюймов и шести линий не

поднимался, а ниже 24 градусов четырех минут не

опадал. Дожди чаще случаются после равноденствий,
но впрочем, иногда целое лето бывает весьма

дож21 см. ниже стр. 260.
22 каковый янтарь в

кабинете здешнего аптекаря

находится.
23 выше стр. 32.

24 Почайна, стр. 17.
Лыбедь, стр. 6, 15.

25 Сия роща и подворье
заведены митрополитом
Варлаамом Ванатовичем.

26 1 788 года 9 декабря
была стужа 29а, а в 1798

году до 25р простиралась.
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дливое или же сухое, равно как и зимы случаются
столь теплые, что едва в генваре месяце река
замерзает, и до ноября осенние цветы еще видимы. Хотя

здесь ветры дуют с каждых сторон, но чаще с

западной, а сильнейшие восточно-южные. Впрочем,
бури бывают редки и то скоро преходящи. Громы
в иные годы бывают весьма сильны и нередко
убийственны, а густые туманы только в осени и то не

каждого лета, которые с возвышением солнца
подымаются и до исчезновения своего более держатся в

гористых местах. Землетрясения здесь почитаются
за чудо и чрезвычайную редкость, последние, едва

каждому приметные, продолжавшиеся по нескольку
секунд, случились в 1790 и 793 годах27.
Эпидемические болезни здешнего климата суть вообще

лихорадки, ревматизмы, также почечуи, а потом и

прочие, обыкновенно бываемые в Европе

Прозябения Качество здешней зем¬

ли приметно уступает в

преимуществу не далее

Переясловля лежащих
земель. Впрочем, растут здесь все свойственные

Малороссии произведения, на горных равнинах, по удо-
лиям и далее к юго-западу от Киева лежащих
полях сеют все роды обыкновенных хлебов с

успехом 28. Огородные здешние овощи суть
преимущественно разводимые: пшеничка, огурцы, свекла,

называемая здесь буряками; лук, чеснок, разная
капуста и салаты, портолак, сельдерей, стручки,
турецкие бобы, называемые хвасолею; обыкновенные

бобы, стручковый перец или папарига, баклажаны,
горчица, кроп, анис, петрушка, огуречная трава,
морковь, репа, лучший пастернак, картофеля,
полевая спаржа, различные тыквы, волоская репа, мак

и другие маловажные Но дыни и арбузы,
называемые последние в Малороссии кавунами,
разводимые часто здесь из семян астраханских арбузов, на

третий год перерождаются и всегда остаются хуже

переясловских.

Сады загородние по пространству важнее

городских, располагаемые обыкновенно нерегулярным

видом; в сих производятся разные породы яблок,

особливо склянсковские, разные виды груш и дуль;

слив до пяти пород, из коих венгерки почитаются

лучшими; обыкновенные и испанские вишни, апри-

козы, здесь называемые марелями; и сухокожие

персики или бобовник, коего лист и ядра

употребляются только для двоения водки; шептала,

называемая здесь брусквинок, имеет разные виды. Сии

последние в теперешние годы для употребления
наипаче в варениях разведены в великом множестве,

но не сносят без предохранения сильных морозов.

Грецкие орехи, именуемые волоскими, ради великого

их множества почитаются маловажными в садах

деревами Шелковичные или тутовые деревья, как

садовые, так и дикорастущие, растут во множестве

без употребления, кроме некоторых частных

людей, забавляющихся разведением червей, да и с

дерева их много делают столярной работы, сверх
того приносят ежегодно великое количество ягод.

Винограды здешние в садах разведены из

таврических и волоских пород29, но вина из ягод его не

добывают, хотя неоднажды и с успехом делан был

для того опыт. Дикие каштаны, приносящие худые
плоды, разводят в садах для одной красоты их

цветов Кроме того содержатся для ягод и для

варенья дерен, барбарис, боярышник, малина, красная,
белая и черная смородины, клубника и великое

множество разных роз. На грядах цветут белые и

красные лилеи, тульпаны, гиацинты, нарцызы, фиял-

ки, левкои, бальзамины, разные гвоздики, майран,

ялаппа, пиония, короны, леванда, крокос и другие
маловажные или известные цветы и травы.
Лекарственных около Киева трав, употребляемых в аптеке,

27
стр. 59.

28 Здешние
обыкновенные жита: рожь, пшеница,

просо, гречиха, ячмень,

горох, овес, чечевица.
29 О существовании

виноградного сада еще в

1113 году упоминается.
Синопсис, стр. 25 и 35.

Шелковицы заведены в Киеве
армянами, поселившимися

здесь с первых годов XVI
века. Выпись Губернской
архивы 1733 года.
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собирается около ста пятидесяти видов, из коих
более двадцати воспитываются в садах30. Некоторые
еще маловажные, годные к крашению, собирают
трапы, но вайду редко в стороне сей находят;
привозимая из-за реки Ирпеня трава кадило31
употребляется простым народом вместо чаю.
Леса и перелески около Киева состоят из дубов,

лип, ясенов, осокорей, берез, берестов, грабов,
клена, тополи, ольхи, осины, ивы, вербы, ракиты,
орешника, боярышника, бузины, рябины, калины, черемхи,
жестера, крушины, гордины, брусклена, шиповника,
ирги, свидины, терновника, краснолоза, ракитника,
вереска и дикорастущих груш и яблонь; далее же на
песчаном грунте растут сосны, где в осени

собирается великое множество рыжиков, а весною по-
жарков; в других же околичностях растет во
множестве клюква, брусника, черника, клубника садовая
и дикорастущая и другие во множестве ягоды и

грибы.

Животные Для домашнего обихо¬

да содержат во дворах

коров, коз и свиней,
также индейских и простых

куриц, голубей, а около Киева гусей и утей при
водах. Из диких зверей водятся в лесах волки,

лисицы, зайцы, дикие козы, байбаки, кролики,
хорьки, норки, горностаи, ласки, белки и множество крыс
как домашних, так и водяных; изредка же

появляются медведи, кабаны, барсуки и росомахи. Из
диких птиц известнейшие около Киева водятся в

лесах: орлы, коршуны, разных родов ястребы, совы,
филины, называемые здесь пугачами, постульги,
балабаны, вороны и вороны, грачи, галки, сои,
удоды, сороки, кокушки, витетни, горлицы, дятлы,
соловьи, жаворонки, серые дрозды и черные косы,
щуры черные и полевые пестрые, снигери, ремезы, зяб-

лицы, щеглы, чижи, синицы, малиновки, леперы,
овсянки, подорожники, воробьи и другие мелкие; и

сверх того некоторые охотники распложают много

в домах канареев. Из сухопутных здесь

известнейшие суть драхвы, журавли, тетери, куропатки,

гуси, цапли, разные утки, кулики, чибисы, гагари,
лисухи, чайки, крячки, болотные курицы, выпи, красте-
ли (деркачи) и другие, гнездящиеся в высоких

здешних камышах. В Днепре ловится рыба: сом, щука,
лещ и ему подобная, подлещевки, язи, подусты и

рыбцы, верезуб, карп, марина, белизна, окунь,
судак, налимы, называемые меньками, ерш и сему
подобные бобыри, плотица и ей подобные устеры,

плоскухи, чехони, ельцы и скумбры. Изредка же

попадаются осетры, хотя маленькие и весьма часто

ловятся. Сверх того ловятся изрядные раки и

свойственный Днепру некоторый род двухстворчатых
маленьких толстых раковин, называемых мушлями

(petunculi). В других около Киева водах и

озерах, кроме вышеописанных некоторых, ловятся

еще лины, караси, пискари, называемые здесь
вьюнами, и изредка попадаются хорошие карпы.
Многие хозяева около Киева содержат пчел в

малых ульях и больших стоянах; червецу здесь

собирают немного, майки или шпанские мухи водятся
во множестве по ясеновым деревам. Из вредных
насекомых здесь известнейшие хрущи, которые

редкую весну не портят садов, а гусень весенняя

крупная и мелкая летняя много озабочивает

садовников, но саранчи после 781 года около Киева во

множестве не бывало; в домах клопы и маленький

род весьма живущих и плодущих тараканов
жителей беспокоят. В болотных местах много машкары
и ужей водится, но из ядовитых только примечена

одна темная с желтоватым брюхом порода змей.

30 Кроме
вышеупомянутых растут и

воспитываются в огородах

лекарственные травы: Anethum, Aqni-
legia, Basilicum, Bellia rab.;
Calcatrippa, Calendu la,
Carduus bened.; Chamomi-
llam vulg., Cheirus. Fieni-
culum Lenisticum, lila con-

vallium, Raphanus rustic.,
Raphontica Salvia et Ruta,
Taxacetum, Vinla, Violaria,
Sabina и дикорастущая
Garix arenaria, b o m e c t о
canca napenn с Великою
пользою употребляемая.
Ebulus, Pimpinella carul.,
verbascum, aspanago acoras
Verus. Прочие
дикорастущие виды суть известны и
свойственны многим
климатам в Росси.

31 Melitis mensophyllum
Linnei.
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Расположение Город Киев естествен-
частей города ным образом разделяет¬

ся на три части,
которые в немалом

расстоянии один от другого отстоят.

Первая, Киево-Печерская, занимает

юго-восточный край города; расположенная по нагорной
стороне, заключающая в себе крепость с
Киево-Печерскою лаврою. Приезд из-за Днепра почитается в

сей стороне главным, почему и мост летом

обыкновенно на плотах через реку против сего места

наводится. Дорога от Днепра и Неводницкой так

называемой пристани подымается на гору круто и в

ненастное время бывает затруднительна. Взъехав

на гору, сейчас представляются триумфальные
ворота (4) на случай высочайшего посещения города
Киева построенные. От сего места идут две
дороги: одна направо, экспланадная, чрез площадь,

определяющую форштат от крепости, простирается к

северу мимо Пустынно-Николаевского монастыря к

государеву дворцу (5) и в другие части города;

другая от того же места ведет из города к

Васильковским, стоящим на заставе триумфальным
воротам 32. Большая часть сего города расположена на

равнине, а прочая к западу помещается в яристых
положениях. Сие место для жителей в рассуждении

трудной доставки воды и леса весьма невыгодно,
и в рассуждении далекого отстояния Киевоподола,
где знатнейшие купецкие ряды и лучшие торги
всегда находятся. Таковая неудобность и старокиевским
жителям предлежит. Впрочем, сия часть приводится

теперь в порядочное устроение и уже хотя

деревянные, но изрядно выстроенные находятся домы33.
Прочее ее строение состоит из малых домиков и

весьма тесных невымощенных и грязных улиц, кроме

одной большой и вышеупомянутой экспланадной;
сия то часть Киева по высочайше утвержденному
в 787 году плану определена для устроения

города 34. Она должна быть соединена со старым

Киевом, лежащим от нее в несколько сот саженей к

северо-западу и соединяющимся с нею от поля и

юго-западной стороны старинным ретраншаментом.
Местоположение между сими частями,

определенное под строения, есть по большей части ровное,

кроме глубокого яра, отделяющего его от форшта-
та, и другой покатой долины пред старокиевскими
валами лежащей к северо-востоку; ограничивается
сие пространство, названное Владимирскою частью,

утесистою горою, склоняющеюся ко Днепру и

поросшею на косогоре перелесками; на сем то

возвышении устроен государев дворец и присутственные
места. Вышеупомянутая дорога, ведущая от
Печерской части, в сем месте разделяется: левая проходит
к старому Киеву, а спускающаяся мимо дворца и

сада к Крещатипкому проезду ведет в Киевопо-

дол.

Старый или Верхний Киев, по полицейскому
учреждению именуемый второй частью, огражден весь

валами старинной фортификации и расположен на
особливой горе, которая, вероятно, в старину
соединялась с горою Государева сада, куда
проложена теперь вышеупомянутая в Киевоподол дорога.
К северо-западу отделяется от горы Щекавицы
чрез разные овраги и глубокий яр, которые
заселены подольскими жителями; северные же его валы,

обращенные к Днепру, высят над Киевоподолом.
К юго-западу от Старого Киева находится покатая

буерачная равнина, простирающаяся до самой

речки Лыбеди. Кроме внешних валов, город сей внутри

валами же разделен на четыре неравные части,

означающими повременное исстари прибавление города.
Первое и, вероятно, древнейшее отделение

Андреевское, занимающее северный квадрат города и

названное так от ружной церкви с. Первозванного

32 Московские ворота.
33 Заведение Печерской

части города, стр. 99, 137,
198, 150.

34
стр. 194.
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Андрея. Другое, восточное, отделение Михайлов-
ское, заключающее в себе один
Золотоверхо-Михайловский монастырь. Между сим и прежним
отделением виден небольшой овраг, составляющий в
древности Боричев взвоз ко Днепру35 (6). Другой
третье, юго-западное, отделение, заключающее,
между прочим, Киево-Софийский собор и называется
для того Софийское. Четвертое, расположенное от
сих к юго-востоку на косогорном месте, есть
новейшее и называется Печерское, яко обращенное
к той же части Киева (7). Из старого Киева
четыре же ^находятся выезда: первый составляют к

печерской части обращенные крепостные ворота,
называвшиеся в старину Лядскими36 (8). Другой
крепостные каменные же в южном валу ворота,
называемые Золотые; при которых обоих находятся гауб-
вахты и тюрьмы. Третий выезд к западу составляют
деревянные в валу ворота, называемые
Львовскими (9). Четвертый выезд37 открывает спуск,
ведущий мимо Андреевской церкви на Подол, который
ради тесноты и крутизны горы почитается
маловажным и угрожает навислыми своими утесами.
Киевоподол или третья часть города мог в

старину почитаться Старокиевским форштатом38 (10).
Ибо он под защищением его валов расположен на

пространной равнине у подошвы Старокиевской и

Щекавицкой горы. Протяжение его от Крещатиц-
кого приезда на запад, идущее по большой улице до

Иорданского шлагбаума39, может почесться

долготою, которая на одну версту и 400 саженей

простирается, не менее, и большая широта его от Кисе-
левки горы до днепровского берега простирается.
Многолюдство и теснота домов в сей части

происходит от привольного житья обывателей близ
реки, которою все надобности к городу легко
поставляются, и что по давнему обыкновению в Киево-
подоле как купеческие ряды, так ярмонки и
лучшие торги производятся. Не взирая на дороговизну
домов, город сей еще бы более распространился,
если б с одной стороны не врезывалась река или не
заливала весеннею водою низменностей, а с
другой не препятствовали горы, на которые, однако,
обыватели по косогорью час от часу выше домами
восходят и врываются в оные к немалому вреду
старокиевских гор. Кроме вышеупомянутой
большой улицы, и других некоторых, прочие весьма
тесные и невымощенные; а в приведении некоторых в

лучший порядок прилагают старание, ибо в 1798
году высочайшим рескриптом существование Киево-
подола предоставлено 40. Далее Иорданской заставы
у подошвы также гор продолжается так
называемая Плосколесная слобода, составляющая один
приход, в длину которой идет дорога мимо
Иорданской и Богословский упраздненные монастыри к

каменному бывшему Кирилловскому монастырю, где

теперь инвалидный дом, стоящему на возвышенном
лесистом холме41. От сего места возвышение еще

простирается одинаким направлением до села Пре-
орки, в четырех верстах от Киевоподола лежащего,
потом поворачивается прямо на север, простираясь
верст на восемь до села Вышгорода, стоящего уже
над Днепром, от которого села горы опять
принимают прежнее по течению реки направление. В сем

треугольнике, происходящем от перпендикулярного
почти положения хребтов, которому Днепр и частию

Подол служит некоторым образом гипотенузою,
находится в шесть рас более Киевподола низкое,
отчасти болотистое и озерное, ежегодно весеннею

водою высоко покрываемое, от которого разлития
самый Киевоподол представляется тогда в виде

полуострова. Соседственные места сей равнины к Киево-
подолу составляют выгонную землю до речки По-

чайны, которая есть только вершина Днепром
поглощенной того имени реки42. Далее за сею речкою

35
стр. 16. В сходствен-

ность летописи пр.
Нестора близ сего, кажется, места
основатель города Кий
устроил свой замок и потом

дворец Владимира
существовал.

36
стр. 63. Вероятно, что

Лядские ворота выше

настоящих существовали.
37 В сем месте, вероятно,

находилися городские

ворота, ведущие на Подол.
38

стр. 29.
39 По причислении в

799 году к городу

подгородских селений шлагбаум
сей упразднен.

40
стр. 202.

41
см. ниже стр.

42
стр. 163.
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следуют сенокосные луга, принадлежащие городу,
монастырям и частным людям.

Устроение Киево- Киевопечерская кре-
Печерской пость устроена

43
на се-

части веро-восточном (11)
краю Печерской части

города, и со стороны Днепра возвышается на

высоком горном утесе, в которой же стороне в

крепостном же ограждении и Киево-Печерская лавра
замыкается.

I. Лавра Сей древнейший в Рос¬
сии монастырь,
служивший образцом
чиноположения иноческого в

нашем отечестве, был в начале свое мал,
окруженный едва проходимыми лесами, которые тогда

весьма способствовали благонамерениям отшельников;
ныне красотою и величественностию своею образует
торжество знаменитых подвигоположников44;
окружен весьма толстою, высокою, на 550 саженей в

окружности простирающеюся каменною
стеною45 (12); на западных вратах оной, называемых
Святыми, возвышается церковь Живоначальной
Троицы з позлащенным куполом (13), принадлежащая
Больницкому лаврскому монастырю, который близ
ее внутри ограды из древних времен существуя4б,
составляет особенное отделение и кроме того имеет

внутри больничную церковь. На северо-западных
лаврских вратах, называемых Экономическими,
находится третья о пяти верхах во имя Всех Святых

церковь47 (14). Главнейшее здание в чудотворной
лавре сей есть соборная большая Успения Пресвятой
Богородицы церковь 48 (15), стоящая на средине

монастыря, которой длина на 21, ширина на 20 и 1/2,
а вышина до кровли на 7 саженей простирается.
Семь позлащенных верхов придают величественную
ей красоту, коих куполы покрыты листовым

золотом, а главы, как и главный купол с своею главою,
вызолочен из огня. Внутри вся, а снаружи в

пристойных местах украшена иконописанием, в нижнем

этаже, кроме главного, находится пять престолов, а

в верхнем 4. Место сие, прославленное издревле
добродетелями святых божих угодников, делами

погребенных здесь великих и знаменитых мужей,
коих не только портреты, погребальные монументы,
но и засвидетельствования их благочестия видны,
отличается еще редкостию укладов,
драгоценностями, богатством и великолепным украшением49.
В недалеком расстоянии от нее возвышается здание

наилучшей архитертуры Печерская колокольня (16),
которой высота с куполом около 44 сажен

простирается 50; устроена восьмиугольною фигурою о

четырех этажах, в коих столбы видимы разных орденов,

глава и купол позлащены51. Между сею

колокольнею и собором находятся весьма искусно и

рачительно сделанные солнечные часы. По правую

сторону собора трапеза с храмом с. апостолов Петра и

Павла, также с позлащенным куполом52; к оной

примыкаются архимандричьи покои53,
расположенные частию над горою с изрядным при них

садом (17). По северную сторону большой церкви
видимы старинной архитектуры здания, в коих

помещается типография и разные монастырские
службы 5d Два большие монашеские флигели55,
идущие от святых ворот в длину монастыря, и

третий от Экономических ворот простирающийся к

собору, все покрыты листовым железом, как и

прочие кельи и строения, кои все почти суть каменные

Позади церкви между двумя монастырскими
оградами спускается вымощенная плитным камнем

дорога, ведущая к Ближним пещерам, к которым, вы-

шедши сперва нижними лаврскими воротами,

нисходят крытою деревянною галереею. Место

Ближ92

43
стр. 136, 143.

44
стр. 25, 26, 31, 36.

49, 65, 85, 87, 98, 113, 124,
133, 142, 154, 192.

45
стр. 145.

46
стр. 138.

47
стр. 145.

48 Построение ея стр. 31.

Возобновление стр. 91,
155.

49 См. Краткое описание
Лавры, в 1795 году
напечатанное. В сей церкви
находятся мощи святителя
Христова Михаила, первого
митрополита киевского, в 1730
году из Ближних пещер

перенесенные (на что и

грамота высочайшая в Лавре
хранится), а в сии из

Десятинной церкви 1103 года
внесенные. Перст архи-
диякона Стефана в 1717

году из Молдавии
принесенный. Мощи под спудом

преп. Феодосия, в 1091 году
из пещеры перенесенные.
Глава с. князя Владимира,
о коей см. стр. 116 и в

левом углу каменный

монумент князя Острожского.
50

стр. 168. Высота

Печерской колокольни с
куполом 43 саж. 2 арк. 2 верш.
Впрочем, колокольня

Святотроицкой Сергиевой
Лавры имеет высоту только
41 саж. и 1 аршин с

куполом; а Ивановская в

Москве 38 саж. IV2 арк. с

крестом. Краткое описание

Печерской Лавры В ясную
погоду посредством хорошей
зрительной трубы можно из

верхнего этажа ее видеть

город Козелец, Васильков,
Переяслав и вообще
окрестности более нежели на

120 верст
51

стр. 168.
52 Стр. 51, 130.
53 Построены ł 1727

году
54

стр. 100 155.
55 Построены в 1727

году и переделаны в 1787

году.



них или Антониевых пещер
56

составляет особенный

монастырь, управляемый своим начальником,

который, равно как и начальник Дальних пещер
монастыря, зависит от лаврского архимандрита и ее

собора. Над Ближними пещерами находится изрядная
каменная церковь Воздвижения честного креста57,
из которой ход есть в пещеры и выход из оных поза

алтарем2s В косогорное положение сего монастыря
как от Днепра, так и от глубокого оврага,
укреплено высокою толстою отлогою кирпичною стеною,
составляющею ограждение его59 (18). От сего

места через оный овраг и чрез сады проходят крытою

галереею, на 88 саженей простирающеюся к югу

до Дальних или Феодосиевых пещер. Положение
сего другого монастыря хотя также ниже Лавры, но

выше Ближнепещерной обители В оном есть

изрядная каменная на крепостном бастионе церковь

Рождества Пресвятой Богородицы60 и при ней о

двух этажах весьма видная колокольня
61 (19).

Ниже сей к северо-востоку другая малая церковь62,
из которой в 1763 году сделан новый ход в

пещеры 63, или же особливою галереею проходит вниз,
ближе ко Днепру и по другому входу пещерному,
обращенному галереею своею к реке. Сие то по-

леднее место, находящееся у крутого косогора,
обращенного более к северу, с давнего времени
угрожало разрушением

64
и теперь к совершенному пришло

было падению, но боголюбивейший из скипетродер-
жавцев, благочестивейший государь наш император
Павел I, возлюбивший от младенчества благолепие

дому Божия и место сие святыни его, благоволил

пособить натуре, не ведущей драгоценных святых

залогов, хранящихся здесь в недрах земных, и

вследствие сего благочестивейшего повеления уже в

1798 году заложено от Днепра основание будущего
укрепления горы.
2. Строения Выходя из Лавры че-

в крепости рез дорогу перед Святы¬
ми ее воротами, видимо

огромное и лучшее во

всем Киеве здание новоустроенный Арсенал 65 (20),
по восточную сторону его на площади стоит

старинная каменная приходская церковь преп. Феодосия,
а далее ее другая такая же над горою устроена

Воскресения Христова66. Смежно с сею последнею

по правую руку находятся два каменные флигели
и оставшиеся погреба от погоревшего дома
бывшего наместнического правления, в коих хранятся

теперь губернская архива и казна67. За сим местом

по той же линии выстроен дом для инженерного

генерала и близ него через дорогу главный каменный

гаубвахт. Кроме сих и других для жительства и для

крепостных надобностей поделанных в крепости

строений находится каменный дом68, в коем

помещается комиссариатское и провиантское депо, а по

северо-западную сторону лаврской ограды
каменный магазин69 и недалеко от него построенная еще

князем Владимиром церковь Преображения
Господня70, которую для древности ее определил великий

государь Петр I включить в крепостное
ограждение, и что она для того теперь только может быть и

примечательна, приход же ее и священнослужители

находятся в форштате. Из крепости ведут трое
каменных ворот с устроенными при них гаубвахтами
и тюремными домами. Первые, Киевские, находятся

к северо-западу и ведут к старому Киеву и Подолу,
другие, Васильковские, прямо к западу, а третьи,

Московские, к югу-востоку, ведущие из крепости
на юг к Неводницкой пристани.

3. Село К югу от Печерской
Зверинец крепости через великий

яр, у коего проходит

большая дорога к

Неводницкой пристани, находится в буерачном месте

56
стр. 26.

57
стр. 145. Спя церковь

около 1769 года

возобновлена
58 Ближняя пещера

простирается по левую

сторону Крестовоздвиженской
церкви в земли под

монастырскими садами во

глубине различной, но не более
восьми сажен. Состоит
больше нежели из 15 улиц и

переулков; и коих широта

различна, но не превосходит

РА аршина, кроме
пространств трех внутренних
пещерных церквей и

трапезы преп. отец. В сей

пещере видимо в разных местах

почивает 52 мощей св.

угодников и в одной камере
двенадцать каменосечцев,

строивших соборную
Успения Пресвятыя Богородицы
церковь. Сверх того в

затворах несколько известных

и множество неизвестных

святых затворников

находится. В разных местах сел

пещеры хранится еще до

30 св. мироточивых глав,

некоторые же улицы суть

пусты и непосещаемы.

Материк сих пещер и вообще
всей горы есть

песчано-глинистый и затвердевший
внутри пещер в

совершенный песчаниковый камень,

почему не предвидится и не

требуется здесь никакой
починки.

59
стр. 189.

60
стр. 145.

61 Сия колокольня в 761

году отделана и таковая же

в Ближнепещерном
монастыре в 763 году.

62 Сия церковь
построена киевским жителем

Новицким 1679 года.
63 Дальние пещеры

простираются гораздо в

большую глубину, нежели

Ближние, состоящие более
нежели из тридцати

переулков, расположенных час-

тию также под садами,

частию под самым сим

монастырем; а большая часть

их, называемых

Варяжскими, кои суть пусты и

непосещаемы, простирается да*
леко внутри горы на юго-

восток вне крепостного

строения О сих последних

пещерах уверяют, что они

существовали еще до

времен Олеговых. В сей

пещере открыто почивают 32

мощей святых угодников и

часть с. младенцев, от

Ирода убиенного, кроме
некоторых известных и многих

неизвестных затворников.

Показывают еще до 30-ти
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Зверинцем называемая, присоединенная к городу
слобода, где, по мнению некоторых, было княжее

Берестовое село 71 (21), а открывающиеся над
Днепром в земле следы каменных зданий догадку сию

оправдают. В оном селе находится ныне

деревянная церковь с. Крестителя Иоанна, архимандритом
печерским Иоаникием построенная, которая по
обветшании своем в 1763 году опять лаврским
коштом возобновлена. Близ села сего предоставлено
Лавре старинное их подворье и трактир с хорошими
погребами, называемое Каменным Затоном, тут же
у реки Лыбеди находятся лучшие кирпичные
заводы.

4. Монастырь
*

Далее к югу, ниже се-

Выдубицкий го села версты в две,

переехав высокую гору,

проходят к Выдубицкому
монастырю72, устроенному между двух холмов,
поросших садами и лесом, который окружен
каменною оградою. В оном находится над самым крутым
берегом Днепра каменная архангела Михаила

церковь73 (22), и другая соборная среди монастыря на

имя с. Великомученика и победоносца Георгия. Сии
оба здания, как и трапеза, построены около 1696

года коштом стародубовского полковника

Миклашевского и освящены в 1701 году митрополитом.

Перед соборною церковию в 1785 году выстроены
изрядные каменные начальнические кельи. Сей

монастырь со времени открывшейся в польских

областях унии пришел было во власть униятов,

которым они до 1635 года правительствовали, когда
королевскою привилегиею отдан сей монастырь во

власть православного киевского митрополита Петра
Могилы74 и подчинен кафедральному с. Софии
собору, при котором обстоятельстве старательством
сего митрополита древняя монастырская церковь
возобновлена. Монахи же униятского закона
переведены в некоторую Перемышльскую обитель. С
того времени монастырь Выдубицкий определен для
содержания в оном митрополии киевской

коадъютора, что продолжалось до времен митрополита
Гедеона. Со времени же состоявшегося указа о

монастырских в Малороссии штатах, монастырь сей

считается в числе третьеклассных, архимандриты же

вместо игуменов стали производимы здесь с 1798

года. Далее сего к югу в 10 верстах расстоянием от

Киево-Печерской лавры в месте, окруженном

лесом, находится Китаевская, принадлежащая Лавре
пустыня и в оной каменная церковь живоначальной

Троицы 75.

5. Монастырь Существование Пус-
Пустынно- тынно-Николаевского мо-

Николаевский настыря, в некотором от¬

далении к северу от

Лавры находящегося, еще в одиннадцатом веке

упоминается 76 (23). Древнее его местоположение,

видимо, с деревянною старинною церковию ниже

настоящего, на осевшем над Днепром косогоре.
Название его произошло от имени храма святителя

Николая, построенного в густом тогда здесь

существовавшем лесу. Настоящее местоположение и великая

на оном церковь восприяли начало при

митрополите Варлааме Ясинском 77. Колокольня же и

ограда его устроены около 1750 года старанием

епископа Смоленского Гедеона. Из других строений
примечательны в оном только каменная трапеза с

церковию и деревянные на каменном фундаменте архи-
мандричьи78 с изрядным монастырским садом. С

1501 года, сколько из крепостей и монастырских

записей явствует, стали быть в оном игумены, а в

1732 году указом определено начальствование

архимандрита. Со времени же учреждения штатов по-

мироточивых глав,
находящихся в разных местах. В
сей пещере также три
устроенные церкви. Материк сей
горы есть

песчано-глинистый; но открывающиеся
рудники заставили в

некоторых местах внутри
сделать кирпичную починку.

64
стр. 172, 203.

65
стр. 188.

66
стр. 145.

67
стр. 173 и 188, в

левом флигеле помещается

военная комиссия.
68

стр. 159.
69

стр. 180.
70

стр. 19 и 116. По

мнению некоторых, в сем месте

существовало Берестовое
село. Стр. 20.

71
стр. 22 и 25.

72
стр. 16, 29, 126 и 193.

73 Сия церковь до
возобновления своего с

восточной стороны была до

половины отторгнута

обрушившеюся под нею крутизною

горы.
74

стр. 115.
75

стр. 155.
76

стр. 9. Впрочем,
Синопсис книжка, при

императорской акад, наук 1746

года напечетанная, на 25 и

35 листе, свидетельствует,
что князь Мстислав

Владимирович Мономашич

положил основание сему

монастырю в 1113 году
построением церкви в Винограде;
но летописи Нестерова и

Никонова тому

противоречат.
77

стр. 144.
78 Построены покои

около 1762 года.

і
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ложен Пустынно-Николаевский монастырь в числе

первоклассных79. По левую его сторону в особливом

монастырском подворье находится другая
небольшая каменная церковь святителя Николая,
называемая Столбовая80, стоящая у самой дороги,
ведущей к государеву дворцу от крепости.

6. Строения Во всем Печерском
на форштате форштате, или нынешней

Печерской части города,

находится возле рынка

одна деревянная церковь с. равноапостольного
князя Владимира, первоначально коштом лаврским в

1755 году построенная; по истреблении ее в 768

году пожаром, когда предоставления тогдашнего

Киевского губернатора правительствующий сенат не ап-

пробовал, чтобы устроить ее казенным коштом, то

опять 1773 года печерский архимандрит соорудил ее

новую. Вместо сей по высочайше утвержденному
плану определено соорудить великую каменную
соборную церковь на площади близ государева

дворца, которая для того пространства преднаречено

Владимирскою частию и где теперь строятся орди-

натгауз, аптека и другие партикулярные дома. В

недавнее время выстроен небольшой деревянный ка-

толицкий костел81 близ деревянного старинного ар-
тиллерейского цейгауза, на площади, отделяющей
особенно регулярно строимое Печерское отделение,
называемое Новою слободою82. Вышеупомянутый
государев дворец около 1755 года устроенный, стоит

на пространной площади, фасадом обращенный к

Печерской крепости, в расстоянии от нее к северо-
западу на 450 саженей. По правую его сторону
висит крутизна горы ко Днепру, а по левую ведет

дорога на Подол83. Главный корпус одного есть

деревянный на каменных погребах, а два флигели
каменные, равно как и гаубвахта у ворот его

такова же. Позади дворца84 простирается в длину до

200 саженей государев сад, расположенный на

равнине отчасти регулярно бесплодных деревьев
аллеями, далее же в буерачном и косогорном положении

находятся разные плодовитые деревья, виноград и

шелковицы. В оранжерее его воспитываются цветы,

нежные плоды и содержится до несколько сот

иностранных специев. Перед дворцом в длину дороги
выстроены два большие деревянные в один этаж

корпуса для присутственных мест Киевской губернии,
обращенные тылом ко Днепру85. К югу от дворца
на краю пространства сея площади в особенном

отдалении находится каменный в два этажа
называемый Кловский дворец, в котором обыкновенно

гражданский губернатор пребывание имеет 86 (24) и

позади его находится изрядный весьма пространный
сад. В Печерской части, или на форштате, есть

небольшой деревянный гостиный двор,
сиропитательный дом 87, купецкие ряды, инженерный деловой и

артиллерейские домы, что все есть деревянное.
Впрочем, кроме казенных монастырских и публичных
домов и строений, которые, выключая

вышеупомянутых и крепостных, суть прочие деревянные,

находится таковых 1058 частных людям

принадлежащих домов, в коих всякого звания и пола обитает

5445 душ. Здешние обитатели большею частию

состоят из отставных и действительно служащих
ратных и штатских чинов, частию же из мещанства88,
поселившихся купцов русских и с недавнего

времени наехавших сюда жидов 89.

Устроение
Старокиевской части

1. Андреевское Старый Киев есть

отделение меньшая прочих частей

города; расположена вся на нагорной равнине,
кроме обращенного к печерской стороне
косогорного места. В Андреевском отделении90, занимаю-

79
стр. 49, 99, 115, 160

п 192.
80

стр. 154.

81
стр. 201.

82 Со времени устроения
крепости сия слобода
заведена, стр. 149.

83 Исправление сей
дороги стоило магистрату в

1799 году более 23 тысяч

рублей.
84

стр. 172.
85

стр. 199.
86

стр. 33 и 192.
87 Сиропитателіньш дом

заведен со времени
открытия губернии.

88 Купецкого и

мещанского звания люди Печерской и

Старокиевской частей со

времени открытия губернии
причислены к одному

киевскому магистрату.
89

стр. 187.
90 В сем отделении первое

положено основание Киева,
стр. 5
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щем северный квадрат сего города, достойные
примечания места: ружная каменная прекрасной
архитектуры с. Андрея Первозванного 91

церковь,
которой наружная красота соответствует внутренней
лепоте, стоит на самом северном возвышенном

крепостном бастионе, делая прекрасный вид собою над
Киевоподолом (25). Содержание ее и определенных
к тому священнослужителей происходит из

городских доходов 92.

Сожаления достойный остаток бывшей в

древности огромной Десятинной церкви (26) есть

придел ее, составляющий ныне малую четвероугольную,

старинного калибера, называемую Десятинную
Рождества пресвятой Богородицы церковь, которая в

нескольких саженях чрез дорогу к юго-западу
отстоит от первой. В оной известны места

погребенных в земле гробов с. князя Владимира 93
и

супруги его греческой царевны Анны. Еще в сей церкви
осталось любопытного: некоторые неизвестные

слова извне на южной стене в диком камне над

окошком высеченные94, которые при возобновлении сея

церкви во время преосвященного митрополита
Гавриила из-под щекотуренья открылись; впрочем,
церковь сия ныне составляет приходскую части сего
малого отделения. Третья довольно видная
каменная церковь во имя Трех Святителей находится по

восточную сторону Андреевской (27), также у
самого валу на горе над Киево-Подолом, устроена на

месте идола Перуна 95
с. Владимиром близ его

дворца и близ прежде бывшего замка основателя
Киева 96. В последний раз возобновлена 97, бывши в

ведомстве Киево-Софийского монастыря. В оной
теплый придел есть нерукотворного образа, и другой в
796 году устроенный во славу Покрова пресвятой
Богородицы, когда она и учреждена быть

приходскою, после упразднения того имени ветхой церкви
в старом Киеве. Кроме исторического предания о

древности ее удостовериться еще можно по старым
оставшимся кирпичным стенам необыкновенного в

наше время строения. Между сею и Десятинною
церковию, в местах некоторых обывательских
домов открываются каменные фундаменты, вероятно,
прежде бывшего славного дворца Ярославля98 и

Федоровского монастыря 99 (28), ознаменованного

в летописях погребением многих российских князей.
В сем отделении еще находится пороховой погреб
и стариннейший артиллерийский цейгауз.

2. Михайловское Михайловское отделе-

отделение ние занимает северо-вос¬
точный угол старого
Киева на самом высоком

положении, окруженном также отовсюду валами. В

оном находится только один монастырь, который
есть древнейший 100

в Киеве и во всей России, так

называемый Золотоверхо-Михайловский Отличное
сокровище, составляющее главное украшение сего

монастыря, суть мощи с. великомученицы Варвары,
из древних веков в сем месте хранимые и стоящие

теперь в главном храме одного святого

архистратига Михаила в великолепно украшенном кивоте101

(29). Церковь сия со времен Батыя до 16 века

состояла из одних развалин 102, последнее же настоящее

устроение получило в исходе XVII столетия. Верхи
ее около 1790 года поновлены, причем главный

купол и прочие малые главы вновь вызолочены. А как

таковое ее украшение издревле существовало, то и

подало случай назвать ее

Золотоверхо-Михайловским монастырем. Неразоренная едкостию времен,
ни лютостию неприятелей, видимо, и поднесь

внутри главного алтаря древнее украшение муссиею. По

правую сторону при последнем возделании церкви
сей сделан новый придел с храмом с.

великомученицы Екатерины, а по левой стороне таковой же

освященный на имя с. великомученицы Варвары; где

91
стр. 9, 125 и 16$

92 Доклад комиссии

церковных имений 1768 года

28 авг. Городской архив,
стр. 168.

93
стр. 18.

94 Слова сии в таком

порядке: СА.
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стр. 18.
96 Летопись пр. Нестора,

стр. 9 и 70.
97

стр. 125.
98
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100
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стр. 159. Настоящий
новой архитектуры над
святою ракою балдахин около
1778 года сделан коштом

некоторого отставного
капитана Шубского, который
потом, будучи игуменом в

Воронежском монастыре,
скончался.
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среди церкви и святая рака ее почивает, перед
которою каждого вторника, прежде поздней литургии,
торжественно отправляется ее акафист. Особенно по
южную сторону церкви устроена каменная трапеза
с храмом святого Иоанна Богослова. По
приведении сего имени девичьего монастыря
существовавшего 103

на месте теперешнего каменного
монашеского флигеля, около 1784 года построенного.
Монастырь сей обведен каменною стеною, на главных
вратах которой возвышается старой архитектуры
каменная колокольня104. Внутри монастыря, у ограды к
восточной стороне видимо в земле некоторое
каменное основание, о котором заключают, что то был

вышеупомянутый с. Федора Тирона монастырь,
разоренный при всеобщем опустошении Киева Батыем,
от которого случая остались сии христоненавиде-
ния его следы. С 1072 года строительствовали в

монастыре сем игумены, а в 1732 году высочайше

определено быть в оном архимандрии; со временем
учреждения штатов монастырь сей считается в чине

первоклассных монастырей.

3. Софийское отделение Третье, Софийское от¬

деление, занимающее все

пространство
юго-западной части Старого

Киева и огражденное от поля земляным валом, в коем

находятся обыкновенные крепостные ворота, и
подобия теперь Золотых 105

не заслуживающие. В

стариннейшем валу106, отделяющем сие от Андреевского
отделения, на проездной дороге остаются стены еще

древнейших в Киеве ворот, составляющих, кажется,
до времен Ярославлих главные укрепленные
городские ворота (30). '

4. Софийский собор В сей части важней¬
шее есть:
Киево-Софийский собор (31),
составлявший до 1786 года

кафедральный того же названия монастырь,
огражденный каменною стеною. Храм сей, представляющий
вкус древней архитектуры и древнюю
величественность, первоначально предоставлялся на основании

крестообразным по подобию Константинопольского,
но по временам разные получив пристройки 107,
представляется теперь четвероугольным, вящее
имеющим протяжение в ширину, нежели в длину его.
Вышина Софийской церкви до кровли семь сажен
с половиною, которая оканчивается семью из
украшенными и части вызолоченными куполами; таковое
же верха украшение имеет и колокольня,

построенная на так называемых Триумфальных воротах108.
Внутренность церкви отличается превосходным ико-

нописанием, имеет 18 престолов; то есть в нижнем

этаже, кроме главного Рождества пресвятой
Богородицы, восемь, а в верхнем или на хорах девять,
из сих последних два находятся почти в самых

куполах. Впрочем, украшение и утвари сего собора
соответственны его огромности109. Кроме двух
чудотворных икон хранятся в оном нетленные мощи

священномученика Макария, митрополита
киевского 110, и часть животворящего дерева и1. Из
древнейших памятников остается в оной мраморный
монумент основателя ее, благоверного князя Ярослава I,
находящийся в алтаре одного левого церковного
придела112; также украшение внутри муссиею, как

всего главного алтаря, так и большого купола,
которое не подлежало алчности разорителей и пережило
доселе едкость прошедшего времени. Прочих
многих гробницы здесь под спудом погребенных
российских князей остаются в безызвестности.

Архиерейский дом пз, устроенный о двух этажах со

внутреннею церковию, расположен противу западных

103
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104
стр. 160. Около 1775

года совершена около всего

монастыря ограда.

105
стр. 21.
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дверей собора; по правую его сторону каменная

монашеская трапеза с церковию с. Лазаря и к югу от

него находится содержания Духовная дикастерия.
По северную сторону собора видны огромные, в два
этажа каменные монашеские кельи114, остающиеся

теперь без употребления. При сем соборе имеется

колокол весом в 1400 пуд, который
почитается величайшим во всей Малороссии115. Позади
архиерейского дома открыто в недавнее время
основание каменной бывшей церкви; о котором
заключить можно в сходственность летописи преп.

Нестора, в рассуждении ее положения и отстояния от

первой, что то был девичий монастырь с.

великомученицы Ирины, около 1037 года основанный И6.

Первоначально храм с. Софии был собором и кафедрою
киевской российской митрополии (32), со времени же

отступничества Михаила Рогозы находился в

управлении униятов до дней преосвященного Петра
Могилы117, но и после того, до 1685 года, киевские

митрополиты ради беспокойных обстоятельств жили

вне своей кафедры; когда наконец государственною
высочайшей грамотою преосвященному митрополиту

Гедеону Четвертенскому князю утверждено

местопребывания при сем соборе 118. В последующее время
место сие в государственных грамотах иногда

именуется кафедральным архиерейским домом, а

иногда и монастырем. Существование сего последнего

продолжалось до сочинения штатов; когда при

соборе сем в монастырских строениях определено было

расположить главное народное училище;
119

но,

впрочем, при сем соборе, которого содержание и штат

сообразован Архангельскому Московскому собору,
предоставлено быть архиерейскому дому с

надлежащим числом монахов и дикастерии.

5. Приходские церкви Каменная церковь
в Старом Киеве с. великомученика Геор¬

гия находится вне

Софийской ограды, за

архиерейским домом и дикастериею, и составляет

приходскую (33).
Она стоит на самом месте древле благоверным

князем Ярославом I того же имени построенной 12°,
где в прошедшем веке на развалинах ее сперва

сооружена была деревянная, по обветшалости которой
заложена в 1744 году настоящея каменная и потом

еще в 783 году возобновлена.

Деревянная на имя с. Иоанна Златоустого
приходская церковь находится у дороги, ведущей от

Андреевского отделения к Софийскому собору,
первоначально в 1631 году построена или переделана из

деревянной, до того на Подоле бывшей Притиско-
николаевской церкви; потом опять по обветшании

в 1768 году перестроена.

Древняя приходская церковь живоначальной
Троицы, стоящая у самого вала, отделяющего

Софийское города отделение от Печерского, в 1732 году
возобновлена коштом Киевского регулярного
гарнизонного полку полковника Роде и прочих того

полку чинов, жительствовавших тогда в Старом
Киеве 121; и была ружною на иждивнении оного полку
до 1769 года, когда составлены гарнизонные бата-

лионы, а церковь сия сделана обыкновенною

приходскою.

Сретенская деревянная приходская церковь,
существующая близ Львовских крепостных
деревянных же ворот122, заложена в 1752 году, во место

старой и зело обветшалой; а потом в 797 году
поновлена.

6. Урочище Кудрявец За Львовскими воро¬
тами, вне крепости
находится к северо-западу
так называемая Кудряв-

ская слобода и в оной церковь деревянная
Вознесения Христова, митрополитом Иоасафом Кроков-

114
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115
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116
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117
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118
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119
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120
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ским в 1718 году построенная; близ нея находится

архиерейский дворец с изрядным садом, устроенный
тем же преосвященным и расположенный на холме

над Подольским урочищем, заселенным

кожевниками; в старину в сем месте был Бискупский замок

или
^дом, от которого остатки погребов еще примет

-

7. Печерское отделение Четвертое отделение

Старого Киева
называется Печерское, понеже

обращено к печерской
стороне, и, как выше упомянуто, расположено все
на косогорном месте. Сия часть в прошедшем
веке124 присоединена к городу новым земляным

валом, простирающимся от Михайловского бастиона
по низменной стороне и примыкающимся потом к

старому валу у Золотых ворот. Из сей части,

посредством в нижнем валу устроенных каменных

крепостных ворот125 проходит дорога к Печерской
крепости, другая к Василькову, а третья на Подол (34).
Здесь нет примечания достойных мест.

Существовавшая деревянная Покровская на горе церковь,
возле валу и проезда от ведущего Михайловского
монастыря в половине еще 17 века составляла
монастырь или подворье Киевопечерской
принадлежащее Лавре. В 1699 году коштом полковника

Сухарева полку и его чиновников, здесь

жительствовавших, вновь устроена или переделана из Феодосиев-
ской церкви, взятой на старом базаре из печерской
части, где тогда настоящая каменная строилась. В
1718 году починена, в 1784 году по обветшании
совсем упразднена; приход же ея причислен к

вышеупомянутой Треевятительской церкви.
Впрочем, в сей части города, Старом Киеве

каменного строения: церквей больших и малых 8;
монастырских и каменных строений 13, деревянного же

строения: церковь больших и малых 6, кроме
казенного, монастырского и публичного строения
партикулярных дворов 536; в коих жителей всякого

состояния и пола обитает 2534 души. Сии обыватели
состоят большею частию из отставных офицеров и

солдат, частию из людей приказного звания, частию же

из мещанства и казенных крестьян.

Устроение Киевподола Киевоподол
расположен на низменной

равнине, простирающейся от

подошвы гор
Старокиевской, Киселевки126 и Скавики 127 (35) до Днепра,
кроме того, что все едва способные для поселения

удолия и овраги, между сими горами проходящие,
заселены домами; да и великое их число настроено
по косогорьям сих гор. Наибольшее из сих

заселенных удолий урочище есть то, которое простирается
от Подола между Скавикою и Киселевкою горами
по Кудрявскому ручею; и далее от сего на юг между

последнею и Кудрявскою горами лежащее Кожев-

ницкое, а потом Горшечников урочище. Главный
приезд в сей город от Печерской части есть Хреща-
тицкий взвоз, проведенный128 по косогорью

Кучинской или Михайловской горы129 и отделяющий от

нея глубокий и крутой яр, в котором находится
часовня, построенная над Владимировым источником,
прославленным крещением сыновей сего святого
князя 13°, в котором, однако, охренная вода ко

употреблению не годится. Другой приезд из Старого
Киева есть Андреевский спуск131. Третий весьма

тесный, нисходящий мимо архиерейского Кудряв-
ского дворца; четвертый и того хуже, проходящий
мимо Скавицкого кладбища, и пятый, составляющий
низменную дорогу, проходящий с западной
стороны от села Преорки.
На Подоле улиц и переулков считается более ста

тридцати, кои по большей части тесны, и главней-

123
стр. 107.

124
стр. 136.

125 При гаубвахте сих

ворот устроен для
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шие только из них вымощены бревнами, однако и

о прочий прилагают старание сделать их лучше и

попространнее Домы по большей части деревянные,
низкие и обыкновенно в один этаж, без всякой

симметрии в городе расположенные; о лучшем
устроении которых также сделано определение. Кроме
маленьких для стоку воды крытых проведенных ка-

нальцов, главный есть только один, проходящий
от Кудрявской горы ко Днепру и разделяющий его

на две неравные части Сей канал 132
еще в

прошедшем веке составлял с западной стороны предел
Киевподола (36); по одной стороне которого
проведен был земляной вал с построенными в проездах
его башнями; из коих только одна Воскресенская
оставалась до 699 г. в существовании, прочие же

находившиеся в разных выездных местах из города,

давно уничтожены133 Знатнейшие строения в сей

части города суть: Академии принадлежащие,
магистрат Киевского, девичьего Флоровского,
Вознесенского и Греческого Екатерининского
монастырей.

1. Академия Духовная Академия духовная в

и Киево-братский Киево-братском монасты-

монастырь ре имеет свое положение
. почти на средине Киево-

подола. Огромная в оном каменная церковь
Богоявлений Господних, о двух престолах и о пяти

куполах .построена еще в конце 17 века 134 (37). По левую
сторону в нескольких от нее саженях воздвигнуто
митрополитом Рафаилом в настоящем виде и

пространстве каменное в два этажа огромной
готической архитектуры училище; особливо верхнего этажа

фасад представляет величественную колонаду, где
и церковь конгрегационная Благовещения
пресвятой Богородицы устроена для студентов, и большая
зала для диспутов, ежегодно в академии бывае-

мых (38). Сие училище состоит из восьми классов,

в которых обучают на латинском языке грамматике,

поэзии, риторике, философии и богословию; языкам

российскому, греческому, немецкому, французскому
и еврейскому; также некоторым образом и другим

наукам. Академия всегда состояла в полном

расположении митрополита киевского. Ректором ее

бывает всегда архимандрит Братского монастыря, он

же и учитель богословия, а префект есть иеромонах,

обыкновенно обучающий философии; прочие
учители частию монахи, частию светские люди бывают

Студентов и учеников всякого состояния в сем

училище от пяти до восьми сот обучается. Бедные из

оных содержатся на академическом иждивении в

особенном каменном сиротском доме, называемом

бурсою; который против академии построен у
самого Днепровского берега 135; другие же такового

состояния помещаются в приходских школах на Подоле
Сия духовная академия как от польских еще

королей, так и от всероссийских потом государей жа-

лована грамотами, подтверждающими ее состояние

и преимущества 136. При оной есть изрядная
библиотека 137, в особливом каменном же строении
находящаяся позади церкви внутри самого монастыря;
где также архимандричьи, учительские и

монашеские покои находятся. Место сие с трех сторон

ограждено каменною стеною, на вратах которой
против© западных церковных дверей устроена
изрядная колокольня 138 с часами и близ оной каменный

трактирный дом, предоставленный для академических

доходов.

2. Магистрат В некотором расстоя¬
нии от Академии к

западу находится каменное

строение, составляющее
Киевский магистрат (39); при нем высокая с

городскими часами башня оканчивается шпицом и верху

132 Из Кожевницкого
урочища и Глубочицкого
яру проходящих двух ру-
чаев составляется сей

канал
133 Башты Бискупская

и Малая Мещанская
существовали на местах близ

Царяконстантиновской
церкви: Спасская близ Днепра
п Преображенской церкви.
Духовская тоже близ
берега и того названия церкви;
Хрещатицкая с приезда от

Хрещатика на Подол; Ко-

жемяцкая на перекрестке
улиц против Крестовоздви-
женской церкви Сверх того

находили разные стрельни-
цы между сими башнями w

у берега Днепровского.
134

стр. 144, 159.
135

стр. 156, 174 и 188

136
стр. 104, 109, ПО,

112, 114, 125, 144.
Высочайший рескрипт 1777 года и

указ святейшего Синода от

1798 года 31 октября.
137 После пожара,

бывшего в 1780 году, поныне
от щедрости
благотворительной до семи тысяч книг
в сие книгохранилище
собрано.

138 На место старой,
построенной в 1758 году,
новая в три этажа в 1798

году отделана.
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его позлащенным двуглавым орлом Пред сею

ратушею на торговой площади выстроено каменное, со

всех сторон открытое здание, называемое Фелициа-

ном 139, внутри которого фонтан представляет
сильного Сампсона, раздирающего льву челюсти; а

наверху сего балдахина медная вызолоченная статуя,

представляющая с. апостола Андрея (40). Над
главным входом в ратушу извне на балконе по

вечерним зорям играет духовая музыка, составляющая

некоторое украшение городу 14°. Сие место, как
занимает средину самого города, то около него

расположены все купецкие ряды, которые суть тесны и

деревянные; также торговые площади, мерные

амбары, полки и другие крамницы. Доходы магистрата,
как для содержания ратуши, присутствующих ее

служителей, полиции, почты, Андреевской церкви и

семи тысяч отпускаемых в приказ общественного
призрения, так и для устроения самого города, его

мостов и прочая суть посредственны. Оных большая

часть получается из винной и другой питной
продажи, производимой со времени открытия губернии
во всех трех частях города, однако оная состоит на

откупе. Другие части магистратского дохода

получаются из отдаваемых на откуп мельниц, сенокосов,

трактиров, из винных погребов, из магистратских

лавок и полок; из чиншу, собираемого от дворов,

на его земле 141 в городе и на подгородных селениях

состоящих, также из почтовых прогонов и других
маловажных сборов. Отпускаемая же до сего

сумма 142 из Васильковской таможни, по упразднении
сей в 1795 году отменена.

3. Учреждение магистрата О существовании
киевского магистрата еще

упоминается в первых

годах 16 столетия143, в

течение которого разными королевскими
привилегиями утверждено ему магдебурское, инако
называемое тевто-оттоническое правление. По сему
учреждению чиновники Киевского магистрата иные на-

сегда, а другие погодно избираются. Главный
начальник оного есть войт, от всего гражданства

избираемый и короною по смерть его утверждаемый; по нем

избираются шесть бургомистров и шесть ратманов
или рацгеров, которые с ним вместе поочередно в

год свой управляют экономиею и присутствуют в

магистрате по уголовным, гражданским и другим

челобитческим делам. По них следуют ежегодно

избираемые два шафары, лавник, инстигатор,

квартирмистр и урядники, исправляющие различные в

городе по экономии должности и другие комиссии.

Знатнейшие и достаточнейшие из горожан
называются реестровые, яко в особливом списке состоящие;
именитейшие же из них, находящиеся или бывшие

в выборах урядовых, защищались шляхетским

правом и находят при саблях. Прочие же майстеровые
разделены по ремеслам на двенадцать цехов: 1. Кра-
вецкий (портных), 2. Кушнирский (скорняжский),
3. Шевский (сапожничий), 4. Ковальский (кузнецов),
5 Рыбальский, 6. Малярский (иконописцов), 7.
Ткацкий, 8. Бондарский (бочарский), 9. Перепечайский
(хлебников), 10. Резницкий (мясников),9 11. Музыц-
кий, 12. Гончарский (печников). Да и других

майстерств рамесленники приписаны к сим цехам. Сверх
сих еще учреждено семь сотен, куда вписаны ще-

потинники, также низшего промысла и состояния

люди. Каждый цех имеет особенный свой для

собрания дом, и ежегодно избирает ремесленного
управу, называемого цехмейстера и другого ему
помощника Город содержит для церемониальных
случаев 144 несколько пушек, и всякий реестровый и це-

ховый гражданин должен в своем параде на оные

являться. Первые составляют тогда в зеленых

польских кафтанах хорошо одетых и вооруженных

кон139 Построено в 1757

году на место деревянного.
140 До 1785 года

музыка сия состояла из одних

труб и литавров.

141 Кроме магистратских
и церковных на Подоле
земель, находятся еще
собственно принадлежащие хо

зяевам. Из одной питной

продажи до 36000 город
получает доходу.

142
стр. 173 и 180.

143
стр. 95, 97, 100, 178

и 202.

144 Сии парады бывают

при случае освящения на

Днепре воды 6 ген. и 1

авгус.
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ников, а другие разделенную по цехам и сотням

инфантерию, предводительствуемую особливым ре-
гиментаром; которые все вообще составляют

городскую милицию, простирающуюся более четырех
тысяч; причем каждый цех имеет собственное свое

знамя, как и конница, коей штандарт называется
золотою корогвою, по привилегии городу жалован.

К сим цехам причислены также старокиевские и

печерские мещане, а в реестровые вписаны из

российских городов в Печерске поселившиеся купцы.

Герб вообще города Киева представляет образ
архистратига Михаила в голубом поле, в серебряной
одежде, с непокровенною головою, со щитом и

мечом в руках или попирающего копием змия;
однако собственно Киевоподольского магистрата герб
изображается в щите натянутый самострел,
называемый Куша; о происхождении и начале как того,
так и другого, кроме сумнительных повестей,
никакого достоверия не находится. Киевоподольский
магистрат отличается исстари преимущественно пред

прочими малороссийскими городами равными
правами, угодиями и землями, жалованными ему по

привилегиям и в силу государственных грамот145;
имел право решить без апелляции все уголовные и

гражданские дела своих мещан и даже право
казнить смертию; но со времени первого подчинения
его малороссийскому правительству146 последнее
право исчезло, хотя впоследствии, как из истории
видно, магистрат от зависимости оного и был

исключаем. С того времени принадлежал он ведомству
губернской канцелярии и киевского губернатора,
как и ныне принадлежит губернскому правлению,
дает отчет в своих расходах казенной палате и
принимает предписания от киевского губернатора.

4. Магистратские строения К магистратским
строениям принадлежат

кроме разных постоялых и

питейных его домов

известнейшие: главный питейный каменный дом,

построенный около 1757 года по левую сторону

ратуши, в нескольких саженях от сего к северу

находится каменный гостиный дом с несколькими

внутри лавками и погребами для складки купецких

товаров
147 и в фасаде оного на улицу изрядный

каменный в два этажа дом148. Принадлежит
магистрату каменный в два этажа смирительный дом

149

со многими при нем службами; строимый150 близ
Покровской церкви на месте бывшего шелковичного

сада для собрания приезжающих на контракты

поляков, большой о каменных погребах деревянный
дом (41). Три деревянные же трактирные домы151
(один на противной стороне Днепра с приезда к

Киеву, в четырех от оного верстах, на песчаных

насыпях, называемых Лысою горою; другой в Печерской
части возле Николаевского монастыря, а третий на

Подоле против каменного почтамта152, где теперь
главный в сей части города гаубвахт), два деревянные
возле Днепра для варения пива и полпива бровари,
и каменный устроен запасный близ берега городской
магазин153; также деревянная богодельня на сто

душ на городском коште содержимых больных и

престарелых людей построена при выезде из Киево-
подола у Иорданского шлахбаума с малою при ней

теплою для богомолия церковию 154, близ сего места

находится деревянный для артиллерийских баталио-
нов лазарет, построенный также городским
коштом 155. К городским строениям принадлежит и

палисад, отделяющий в сей стороне Киевоподол от

Оболони и Плосколесского подгорья 156, также

наводимый ежегодно на плотах против крепости через

реку мост157; содержание на Подоле мостовых 158,

водопроводных из-под горы идущих по многим

колодезям труб и других поделок состоит на

магистратском отчете.

145
стр. 123.

146
стр. 157.

147 Сей гостиный двор
устроен около 1778 года.

148 Сей дом около 752

года казенным коштом

устроен и в 1775 году
уступлен городу.

149 Стр. 109. В сем

доме состоит и богодельня,
ведомству приказа
общественного призрения

принадлежащая.
150 По предложению

генерал-губернатора от 16-го

мая 1799 года.
151 Сии трактирные

городские домы в 792 году

построены по предложению
генерал-губернатора графа
Кречетникова.

152 Сей в два этажа

каменный дом построен
около 776 года, из

партикулярного в казенное ве-»

домство поступил 785

года и составлял банковую

контору для вымена

ассигнаций, в 782 году было

учрежденную, с 789 же

года в оном доме
помещается киевский почтамт.

153
стр. 190.

154 Сия церковь из

часовни устроена с 1796 года.
155

стр. 164.
156

стр. 163.
157

стр. 149.

102



5. Монастырь Вознесенский Фло-
девичий Вознесенский ровский девичий

монастырь (42),
расположенный у самой подошвы

Киселевской горы и занимающий на Подоле весьма
низкое положение, с трех сторон окружен каменною
оградою, над святыми воротами которой построена
небольшая колокольня, а от горы огражден забором.
Главная каменная церковь о трех куполах и
четырех престолах среди монастыря Вознесения
Христова в 1732 году построена и преосвященным мит-

рополитоМ Рафаилом освящена. На месте в

старину бывшей деревянной под горою находится
каменная трапеза с церковию с. мучеников Флора и

Лавра и близ нея под горою же другая деревянная
больничная церковь. Прочее строение в монастыре
все деревянное и весьма тесно расположенное;
кроме игумениных покоев, другие кельи очень малы и

низки; которые, однако, не монастырю, но яко

собственность, каждой монахине принадлежат. Сих

монахинь по штату должно быть 72 души; но сверх
оного числа как здесь, так и в упраздненном

монастыре Иорданском находится заштатных более

пятидесяти, питающихся своим наипаче рукоделием,
которое состоит в разнообразном шитье, пряже и
делании мухояров. Сей монастырь, до 1712 года
существовавший близ лавры на месте нынешнего
Арсенала 15Э, с 1786 года принадлежит по штату к

числу первоклассных девичьих монастырей.

6. Монастырь Против сего монасты-

Екатерининский ря, чрез площадь нахо¬

дится другой монастырь,
мужеский, именуемый

Екатерининским греческим. Главная в оном церковь
с. Екатерины, есть древнейшее на Подоле каменное

здание160, образом своим еще доказывающее, что

она была в старину кляштор римско-католических
монахов; хотя несколько уже и переделана для
настоящего благочестивых употреблений 16!. В сей
церкви находится еще, кроме главного, два престола, из

коих один с. Алексия человека Божия, в особливом,
за алтарем приделе, в 1710 году устроенный со

времени превращения сего кляштора в благочестивую
обитель святых апостолов Петра и Павла; прочее же

ея строение было в разорительном положении до 1745

года. Близ сея церкви в 1754 году устроена на

погребах изрядная каменная колокольня. Другое
здание монастыря сего есть деревянное и не

заслуживающее примечания. До 1786 года назывался сей

монастырь от имени церкви Петропавловским,
когда по упраздении своем, отдан он во владение
монахов с. Синайской горы, которых старый монастырь,
ныне именуемое греческое подворье, находится близ

рынка, где также малая церковь с. великомученицы

Екатерины каменная, около 1740 году
построенная 162, с заведением при нем монастыря. Строитель
его определяется от монастыря и архиепископа

Синайской горы и святейшим Синодом утверждается,
с зависимости его от киевского митрополита; но с

1787 года учреждена здесь архимандрия на штате

второклассного монастыря.

Близ девичьего Вознесенского и сего

Екатерининского монастырей находится небольшая каменная

партикулярная привилегированная аптека с 1728

года в Киеве на оном месте существующая 163.

7. В Киевоподоле В Киевоподоле прихо-
приходские церкви дов считается пятнадцать,

у коих церкви или

каменные или деревянные;

известие о построении каждой, сколько можно было

взять из некоторых церковных записей и преданий,
есть следующее.

158
стр. 163.

159
стр. 102, 126 и 153.

160
стр 69., 88.

161
стр. 145, 168.

162
стр. 165.

163
стр. 159. Другую

казенную аптеку определено

учредить в Печерской
части, где она и строится

теперь близ государева
дворца.
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С самого приезда в Киевоподоле возле Хрещатиц-
кой бывшей заставы находится деревянная церковь

Рождества Христова, первоначально построенная в

1564 году; по истреблении которой неизвестно

когда пожаром, до 1711 года тамо сей церкви не

существовало; в которое время некоторый бургомистр
киевский Тиханович ее восстановил; по обветшании

ее в 1744 году настоящая от усердия доброхотов
построена; но и сея уже теперь пришла в

обветшание (44).

Переяславского епископа архиерейское подворье
в некотором расстоянии находится от вышеописанной
возле берега самого Днепра; в оном малая

деревянная церковь живоначального источника пресвятой
Богородицы, построенная на случай приезда сюда
епископа в 1715 году, и с того времени несколько

раз перестроена была.

Прекрасная каменная церковь Покрова
Пресвятой Богородицы (45) стоит при большой, идущей
от Крещатика к рынку улице, у подошвы

старокиевского холма, на котором возвышается с.

Первозванного Андрея церковь. Сея Покровская церковь
сперва была построена деревянная в 1685 или 98 году,
на месте и фундаменте бывшего в старину

Армейского храма 164, коштом некоторого чиновника,

киевского жителя Терновиота, породою грека, яко его

придворная, ибо дом его до 1725 года существовал,

там же по другую сторону улицы на месте бывшего

казенного шелковичного сада, где теперь городской
строится дом. По смерти сего строителя, по

представлению оставшейся его вдовы, митрополит

Варлаам Ванатович назначил быть сию церковь

приходскою, определи к оной от соседственных пара-

хий приход. Настоящая каменная старанием

священника ее и некоторых доброхотов устроена в 1772

году и состояла сперва из двух этажей; но по

приведении ее в совершенство нижняя погребная
церковь в 1791 году по неспособности своей совсем

упразднена. Каменная при ней колокольня на месте

старой церкви начата строиться в 1798 году.

Бывшая церковь святителя Христова Николая,

прозываемого Доброго (46), еще в половине XVI

века 165
существовала во одержании православного

священника. В 1705 году, яко деревянная, сгорела от

молнии: и в 1716 году старанием священника ея

устроена каменная о пяти верхах; но по причине худой
связи повредилась и в 1742 году переделана на

один купол; а как и потом прочности в ней не

предвиделось, то в 1794 году при разломании ее принято

намерение о новом устроении. Между тем с 1787

года священнослужение для прихожан отправляется

в малой под каменною ее колокольнею церкви,

устроенной на имя с. Симеона Столпника.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы
каменная, называемая соборная подольская, находится

у самого рынка (47). Первоначальное построение
ее приписывают некоторой благочестивой польской

княгине, неизвестно в которое время жившей.
После случившегося в 1751 году пожара возобновлена,
когда и каменная при ней колокольня со внутреннею

церковию с. великомученицы Варвары в 1762 году
была построена. В 1779 году внешняя и внутренняя

ее архитектура и украшения переделаны. Противо
сей церкви находился дом известного российского
ко святым местам путешественника, Григоровича,
погребенного потом возле академической Братской
церкви. Успенская сия церковь, как из

исторического описания видно 166, состояла на иждивении

городском и по силе привилегий содержима была из

части собираемых тогда внутренних городских
пошлин.

Не в дальнем расстоянии от вышеупомянутого
греческого подворья, к стороне Днепра, находится

не164
стр. 109.

165
стр. 80.

166
стр. 142.
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большая каменная церковь Рождества с. Иоанна

Предтечи. В соседстве ее на том же погосте
существовала до 1791 года деревянная церковь с.

мучеников Глеба и Бориса, еще в 1602 году на

каменном фундаменте бывшего некогда польского

костела устроена иждивением киевского жителя Ходьке-
вича. Настоящая построена в 1691 году на месте

прежде бывшей деревянной теплой трудами
киевского полковника Волского, но от имени прежде

упраздненной и поныне приход ее называется Гле-

бо-Бориским приходом 167.
Далее от сей к северу находится деревянная

церковь сошествия с. Духа, построенная в 1721 году

иждивением некоторой мещанки Андреевой на

месте старинной, истребленной до того пожаром
Еще далее от сей к северу и почти в таком же

расстоянии от речного берега построена в 1692 году
небольшая каменная церковь с. пророка Ильи
коштом киевского жителя Петра Гудимы, яко его

придворная (48). Потом в 1755 году возобновлена
внуком его полковым есаулом Павлом Гудимою же;
при котором случае сделан при ней другой теплый

придел; и теперь сия церковь составляет

приходскую. Она отчасти ограждена каменною стеною, на

углу которой такая же грубого сооружения
небольшая колокольня сделана.

Церковь святителя Николая Набережняя далее от
Ильинской к западу находится (49). Она
первоначально построена деревянная против той части

Днепра, где случайно утонул младенец, который
чудесным образом нашелся потом неврежденный во

храме с. Софии перед иконою святителя Николая,
прозываемого для того и поднесь Мокрым 168. По

истреблении прежней деревянной церкви в 1677 году

пожаром, (которая, конечно, уже была не первая)
возобновлена на том же месте опять деревянная
иждивением киевского войта Тадрины. За обветшанием
сей заложена в 1772 году настоящая изрядной
архитектуры на другой стороне улицы каменная

церковь. Близ нее колокольня деревянная с теплою под

нею церковию, в 1792 году построена.
Преображения Господня деревянная о пяти

верхах церковь далее на северо-запад от Набережно-
Николаевской находится. Об ней еще в 1649 году

упоминается; по истреблении той пожаром,
настоящая построена в 1669 году. При ней особо под
колокольнею сделана в 781 году другая теплая церковь.
К югу от сей, среди города, при большой

называемой Воскресенской улице, противо гостиного

двора находится каменная церковь Вознесения

Христова. Она еще до 16 века существовала, что

явствует из надачи земли, называемой Евстафиевой при

привилегии королей Владислава IV и Сигизмунда III.

В конце 17 века сооружена настоящая каменная,

вместо деревянной коштом киевского жителя Руд-
зинского на собственной его земле близ старого
погоста. С 1703 года возобновлена старанием киевского

жителя прозванием Величко.

Каменная церковь святителя Христова Николая
Притиска (50) находится при другой большой
улице, идущей от Хрещатицкой до Иорданской заставы

близ греческого Екатерининского монастыря. Об ней
еще в 1612 году упоминается, которая, вероятно,

была деревянного сооружения; ибо потом, в 1631

году, продана в старый Киев для Златоустынской
церкви; когда на месте ея настоящая каменная

строилась иждивлением того прихода прихожанина Петра,
прозванием Железного Гроша. После бывшего в

1712 году пожара оставалась она в запустении до

1750 года; то есть до времени своего возобновления.

В 1794 году приделана к западной ея стороне

каменная же колокольня с теплою под нею

находящеюся церковию; кроме сей еще по сторонам главного

алтаря находится два престола; из коих один

освящен на имя с. Димитрия Ростовского чудотворца.

167 При ней в 799 году
опять заложен теплый
придел на имя с. Глеба и

Бориса.
168 Сие чудесное

происшествие случилось еще в

1092 году во время

княжения Всеволода Яросла-
вича.
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Понеже сего святого родители имели дом в сем

приходе против западных церковных дверей на

другой стороне улицы. Родитель его киевский сотник
Сава Туптало погребен в 1703 году в Кирилловском
монастыре, яко ктитор той обители; а мать, будучи
после игумению, погребена в Иорданском монастыре.
В соседстве девичьего Вознесенского монастыря

под тою же необитаемою Киселевкою горою
находится деревянная церковь святителя Христова
Василия Великого; на месте в 1718 году во время
великого пожара погоревшей сооружена настоящая
в 1727 году иждивением Киевского полку казаков,

почему оная называлась всегда казацкою церковью.
К западу от сей по другую сторону, у подошвы

той же горы, на урочище кожевников, недалеко Куд-
рявского вышепомянутого протока, называемого в

старину Киянкою речкою, стоит деревянная церковь

Воздвыжения честного креста (51), в 1747 году

коштом прихожан, а особливо некоторого Трофимова,
построенная. Около нее каменная ограда для
поддержания худого ее на косогоре положения сделана.
По левую сторону канала у подошвы горы Ска-

вики, где теперь урочище Мясников (Резники), был

бискупский в старину дворец и особенный того
места рынок; отчего и теперь там улица имя Бискуп-
ской на себе носит169.

Далее сего противо Скавицкой горы при большой

улице находится приходская каменная церковь во
имя святых царей и равноапостолов Константина
и Елены (52). Сперва тамо была в 1726 году
иждивением бургомистра Минцевича построена
деревянная на месте прежней зело обветшалой, а по

истреблении той в 1734 году пожаром настоящая в

743 году старанием ея священника Городецкого
построена. В 1751 году возле нее сооружена изрядная
каменная на погребах колокольня со внутреннею

под нею церковию. Потом в 1770 и 798 годах

церковь, а в 797 году колокольня были возобновляемы.

Северный угол Киевоподола по левую же сторону

канала составляет приход церкви Введения
пресвятой Богородицы, населенный большею частию

рыбаками; местоположение имеет низкое и

подверженное отчасти весеннему при разлитии реки

наводнению, а от стороны упорного Днепра на урочище,

называемом Притыкою, разорению 17°. Повествуют,
что на месте настоящей деревянной церкви
существовало в древности языческое капище скотского

божка Волоса, со времени же просияния христи-

янской веры, на месте том построена церковь с.

великомученика Власия. При всем том улица,

идущая от Воскресенской церкви мимо сию на заго-

роднюю Оболонь, до поздних времен еще
называлась Быдлогонною171, понеже оною к помянутому

капищу пригоняли скотину. По истреблении в

военное время 1651 года Власиевской церкви пожаром
настоящая построена в 718 году иждивением

некоторого Лесницкого, жителя местечка Барышовки,
потом в 798 году возобновлена, при ней над
воротами сделана деревянная же колокольня.

Гора Скавика возвышается над северо-западным
концом Киевоподола, и яко впусте лежавшая,

определена с 1772 года для погребения мертвых 172,

которых до того обыкновенно хоронили возле

церков. В 1786 году на горе сей иждивлением

магистратским небольшая каменная церковь на имя Всех

Святых построена.
Вообще в Киевоподоле находится каменного

строения: церков больших и малых 15, монастырских и

церковных строений 16, публичных зданий 19 и

партикулярных малых домом до 15. Деревянного же

строения: церквей больших и малых 11, а кроме

магистратского, казенного, монастырского и церковного

строения партикулярных дворов 2135 считается.

Жители здешние по большей части состоят из мещан,
частию из мелких купцов; да и разночинческих до-

169
стр. 107.

170 Берега Киевоподола
в сей стороне в длину
более нежели на полвереты
подвержены остаются

таковому разорению.
171 Bydło по польски

значит скот.
172

стр. 182.
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мов до 2000 находится в сем городе, кои
магистратскому ведомству не подлежат. Вообще же всякого
звания и обоего пола жителей и пожильцов на
Подоле считается теперь 12.596 душ.

Предместья Выезжая из Киевопо-
Киевоподольские дола к северо-западу

предместьем, называемым
по ровному его

положению, Плоским, встречаются у подошвы
продолжающейся горы два бывшие малые деревянные девичьи
монастыри Иорданский173 и потом Богословский174
(53). Из оных первый по учреждении штатов
оставлен для жительства заштатных монахинь, а
церковь его святителя Николая предназначена
приходскою помянутого предместья; из другого же
монахини переведены в Золотоношский Красногорский
монастырь; а церковь его св. Иоанна Богослова

определена была для богослужения священникам
квартирующей в Киеве артиллерийской команды; ныне же
составляет некоторым образом также приходскую. Далее
от них в расстоянии на одну версту виден на

некотором лесном холме175 бывший Кирилловский
монастырь (54), определенный ныне для инвалидного

дома; окружен каменной стеною, на воротах которой
возвышается изрядная колокольня. Посередине сего

места великая каменная о трех куполах и трех
престолах церковь Сошествия Святого Духа 176. По
южную сторону ее для помещения инвалидных солдат

устроен каменный корпус, смотритель же сего дома
и священник жительствуют в особливых покоях. В

сем монастыре, получившем основание свое в

половине 12 века, сперва начальствовали игумены, а с

1750 года до самого учреждения штатов
архимандриты177. В ту же сторону далее от сего места чрез
поле на одну версту расстоянием находятся две на

земле, принадлежащей Киевскому магистрату,
слободы Курениовка и Сырец. Экономические казенные

крестьяне сих селений, также тамо поселившиеся

мещане и другие хозяева платят чинш поземельно в

магистрат от своих дворов 178. В первой слободе
находится деревянная церковь св. апостолов Петра и

Павла, в 1752 году построена иждивлением

некоторого мещанина прозванием Бушума. Другая Сырец
слобода расположена вдоль между лесными буерами
по ручею того же имени, отделявшему магистратские
сих селений земли от бывших монастырских, и

который застроен многими мельницами. Еще есть третье
на таком же положении село, отстоящее от сих

далее также на целую версту, называемое Преоркою
для того, что оно до 1689 года принадлежало
Киевского клаштора преору; расположенное вдоль
особенной речки, также протекающей ко Днепру. В
том селении находится деревянная церковь с.

великомучеников Георгия и Димитрия, первоначально с

1722 года построенная, а теперешняя новая о трех
престолах 795 года освящена. В сих трех деревнях
многие из киевских жителей, по способности

местоположений имели до 791 года винокуренные

заводы, коих более 60-ти считалось. Окрестности сии

состоят из лесных холмов, перелесков, рощей,
садов и огородов, местами пашенные, а ко Днепру
сенокосные равнины находятся179. Таковые же

винокуренные заводы находились180 еще по другую,

юго-восточную, сторону от Подола, называемые Хре-
щатицкие; которые простираются от ручея
того имени вдоль подошвы крутой горы до самого

Пустыннониколаевского монастыря в положеннии

для домов тесном и совсем не способном, но для

содержания таковых заводов, ради близости Днеп-
рового берега и ради многих из-под горы текущих
ключей, весьма выгодном.

173 Стр. 115 и 191.
174

стр. 107, 135, 161.
175 Близ сего места в

яру находится так просто
называемая Змиева

пещера, каковых немало
сыскивается около Киева и

которых начало можно

относить или ко временам
насилий татарских или
моровых бывших зараз, или же

почесть старинными

вертепами разбойников. Также
отыскиваются иногда

клады, которые тех же времен
и случаев хозяевам можно

причесть.
176

стр. 174.
177

стр. 51, 103, 115 и

191.

178
стр. 136. Сии три

слободы, равно как выше-

помянутый Зверинец и под-

городье Плоское, указом
правит. Сената от 1799
года июля 26 причислены к

городу и состоят под

ведомством киевской полиции.
179 Окрестности со

всеми принадлежностями сих

селений по оброчным
статьям предоставлены городу
с 1782 году; а

пространство около города бывшего

Кирилловского монастыря,
земли и леса, до самого

города от сих слобод
простирающееся, всемилосте-

вейше на таком же

основании жаловано городу

указами от 1787 и 1793 годов;

отчасти же составляют

выгонную городскую землю.
180

стр. 179.
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Промыслы и торговля
жителей

Промыслы городских
жителей по различию их
состояния суть
различные: большая часть

занимается ремеслами, другие купечеством, а
некоторые перепродаванием разных вещей и съестных
припасов, прочие же черною работою. В Старом Киеве
и Печерской части знатных ярмарок не бывает;
кроме что в последней по понедельникам, середам и

пятницам рыночные производятся торги, каковые

и на Подоле тогда же бывают, но в сем нижнем

городе почти ежедневный торг продолжается. Сверх
того на Подоле бывает в году две ярмарки:
первая Успенская от 15 числа августа до исхода того

месяца, а другая, называемая сборная, от второй
до четвертой недели Великого поста

продолжающаяся, но сия последняя с 797 года отменена и на место
ее учреждена Крещенская с половины генваря

начинающаяся 181, по поводу того, что в сем месяце

назначен срок контрактам, для которых съезжается

великое число польских дворян или их поверенных
в Киев из Киевской, Волынской и Подольской
губерний 182. На ярмарки сии съезжаются купцы

иногда из Москвы, Калуги, Костромы, Трубчевска,
Орла; но чаще из Нежина, Севска, Путивля, Коропа,
Чернигова и других малороссийских городов.
Привозят товары, как немецкие, так и московские,

состоящие в шелковых, бумажных, шерстяных и холщевых

материях, сахаре, чае, французской водке, аглиц-
ком пиве, кофие, в разных галантерейных, медных,

железных, ременных и других вещах; из Нежина

же привозят бакалию, масло и разные греческие

товары; из Бердичева, Брод, Дубно и других мест

приезжают во множестве евреи и частию немцы с

шелковыми, бумажными, суконными, холщевыми,
стеклянною и фаянсовою посудою и другими

немецкими товарами. Печерские и подольские купцы

производят сими товарами торги, перепродывая их в

своих рядах, да и сами, однако, немногие ездят за

товарами в Москву и по разным ярмаркам; Ромен,
Нежин, Бердычев и Броды. Сверх того некоторые

ездят во Гданск, Силезию, Лейбциг и другие места

Германии, куда отвозят мерлушки, получаемую
через Москву мягкую рухлядь, чай, китайку, юфть,
говяжье сало и воск, а привозят помянутые

немецкие товары и фарфор. Виноградные вина здесь

получаются большею частию греческие беломорские;
наипаче же в великом количестве в самый город

привозится зимою большими бутами волосское

вино, из коего приуготовляются здесь выморозки,

отправляемые в Россию; также из Молдавии
доставляются черносливы и грецкие орехи. Чрез Херсон
живущие здесь на Подоле греки получают и другие
греческие товары, равным образом оттуда же

лимоны и апельсины весною привозятся Горячее
вино доставляется в город из разных около него

находящихся винокуренных заводов, а соль из

Галиции и Молдавии каменная, из галицкого же

селения Коломыи ступная. Сверх того из Таврии
доставляется промышленниками, называемыми

чумаками, озерная соль крымка. В генваре и феврале
месяцах из Волги и Дона привозятся разные рыбы
мерзлые, вяленые и соленые, балыки, также и паисная

икра. Весною и летом приходят по Днепру разные
барки из Брянска, Трубчевска, Северска и других
городов и мест к Киеву или в другие нижние

города с железом, чугуном, горячим вином, хлебом,
конопляным маслом, дегтем, веревками, рогожками,
стеклом, медом, ветчинным салом, повозками и

деревянною посудою. Сверх того по Днепру и из рек

Припяти, Березны, Сожи и Десны приходят плоты

с строевым, пиленым и дровяным лесом.

181 Сии ярмарки еще в
1544 году привилегиею
королевскою учреждены, а

потом государственною от
1762 года были
утверждаемы

182 Других,
возвращенных от Польши губерний,
составляются контракты в

городе Гродно.
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Ремесла Обыкновенные . здеш¬

ние ремесленники суть:

серебреники, часовщики,

литейщики, особливо

изрядные живописцы и финифтчики, портные,
шапочники, многочисленные сапожники, кожевники,

кузнецы, слесари, столяры, ткачи, горшечники, худые
печники, каменщики, плотники, красильщики, скорняки,
свечники и хорошие хлебопечницы; немалое
количество из Киева отпускается в Россию шерстяной
крашеной пряжи и вязаных из нея поясов; в

Польшу же простых ковров и в Украину бабьих
головных очепков. Киевское в сахаре варенье разных
фруктов и сухие таковые же конфеты (55) с

недавних времен сделались известны в России и теперь

до двух тысяч пудов в разные места оного из

Киева отпускается.

Заводы Шелковый казенный
завод в Киеве по

некоторым обстоятельствам

остается в недействии;
однако жители некоторые разведением червей
понемногу занимаются. По упразднении винокуренных
заводов 183, теперь иных нет, кроме кожевных,

гончарных и мыльных в самом городе, а за городом
кирпичных. Во многих местах открытая с недавнего

времени фаянсовая глина подала случай к

заведению в 798 году таковой фабрики, учрежденной на

месте бывшего Межигорского монастыря в 30
верстах выше Подола над Днепром 184. А как сие

учреждение предоставлено Киевскому магистрату, то

высочайшим соизволением определено тамошнюю

некоторую окружность леса ему из казенного

ведомства уступить и из близлежащего экономического

села Петровец для оного завода людей

употреблять 185. В недальнем расстоянии от сего находится

в бору и стеклянный при Ирпене завод простой
посуды; в казенных лесах немало выкачивают смолы,

которою многие из киевских жителей промышляют.
На Печерской части и близ Неводницкой пристани
недавно заведенные красильная и шляпная фабрики
не заслуживают еще внимания; где также есть и

одна в глубоком яру торговая баня, каковых в

Киевоподоле возле Днепра три находятся. Кроме многих

водяных возле Киева на Сырце и одной в нижнем

городе на Кудрявском канале мельниц, наводится
несколько лодейных, как на самом Днепре, так и

на быстром его протоке Черторые.

Состояние Древнее преимущество
религии Киева пред прочими в

России городами есть то,
что чрез него благочестие

открыло спасительные токи Христова учения во все

пределы государства; и посему все учреждения
духовные и чиноположения церковный от Киева
заимствовали свое начало. Разные православные
святынею места и многие нетленные почивающие святых

угодников Божиих здесь телеса остаются
знаменем преимущества оного. Почему ежегодно в
летнее время как прихожих, так и приезжих людей до
60 тысяч и более из ближних и отдаленных стран
России для поклонения посещают Киев186.
Киевский митрополит есть первейший по времени в
России архипастырь, именуется в титуле своем
митрополитом киевским и галицким 187

и имеет

пребывание свое иногда в архиерейском при Софийском
соборе доме, иногда же в Киево-Печерской лавре, яко

архимандрит оной188. Общая набожность здешних
жителей, врожденное усердие их к святым

чудотворцам киевским и к чудотворным иконам, во многих

церквах находящимся, и точное исправление

обрядов касательно закона и обычаев изображают
спокойный характер предков их, успевавших много в

183 Однако несколько

сих винокуренных,
построенных недавно возле Киева

на лугу, принадлежащих

дворянам остается.
184 Стр. 190.
185 Стр. 202.

186 Наипаче около

Николаева дни, Троицына и

Петрова случается
поклонников множество; так что

иногда одновременно
бывает их в Киеве до 18 тысяч.

Отчего как для церков, так

и горожанам немалая

прибыль приходит.
187

стр. 114.
188

стр. 192.
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благоговении. Духовная здешняя академия,
доставлявшая всегда достойных людей, особливо в

духовном чине отличившихся, снабдевает и теперь
Киев нехудыми проповедниками. Из церковных
обрядов свойственные здешнему краю суть:
отправления святых пассий или Христовых страстей, бы-
ваемое в четыре первые пятницы великого поста
на повечериях; торжественное ношение студентами
вербы, отправляемое накануне недели Вайи,
которые учреждения относят ко временам митрополита
Могилы. Также иногда совершаются в архиерейской
церкви обряды православия и умовения ног в

известные дни. Строение здешних церквей есть везде

единообразное, коих верхи всегда почти сводятся
куполами и главами. Употребление древнее
благовеста осталось при одних монастырях189; впрочем,
звонят здесь по большей части по манеру

немецкому враскат колокола коромыслом, как и во всей

Малороссии в употреблении. Прочие обряды и

обыкновения, во время роковых и церковных

праздников, во время водоосвящений, при погребениях,
свадьбах, поминовениях и прочая бываемые, отчасти

заслуживают похвалу, а отчасти снисхождение; но

сопровождающие иногда их национальные слабости

и предрассудки требуют своего исправления.

Некоторое число протестантов, здесь жительствующих и

особливо при разных должностях служащих, было

причиною к заведению и устроению в Киевоподоле
молитвенного по их религии храма, который
существует тамо близ Хрещатицкого приезда на

Рождественской улице, и содержание для того же своего

пастора 19°. Так же для римско-католического
исповедания построен малый деревянный костел в

Печерской части191. С 1794 года 192
немалое число

поселилось в Киеве жидов, особливо же в Печерске, где

они занимаются разными рукоделиями, а большею

частию портным ремеслом.

Правительство Главный правитель
сего города и всей

губернии есть генерал-губер¬
натор малороссийский и

киевский, он же ныне и генерал-губернатор военный.
По нем губернатор гражданский; которые оба, как

и все присутственные сей губернии места, и

большая часть при высших должностях находящихся

особ, имеют свое пребывание в Печерской части; а

комендант и инженерный генерал в особенных

домах внутри крепости. По высочайше

конфирмованному в 1799 году 16 июля штату киевской полиции,

город разделяется на три вышеописанные части,
состоя из 18 кварталов, к коим причислены
предместия: Зверинец, Плоское, Курениовка, Преорка и

Сырец, в числе 694 дворов состоящие. Дом полиции

существует по сю пору на Подоле; в котором под

главным начальством военного губернатора и

коменданта присутствуют полицмейстер, два ассесора,

квартиргер и бауинспектор. По сему учреждению
находятся в частях три частные инспекторы, три

судьи, определяемые к оным от магистрата, и три

браунтмейстеры; а по числу кварталов 18 унтер-

инспекторов и толикое же число комиссаров с

надлежащим количеством штатских солдат и драгунов
находится. Вообще на содержание сей полиции

13.454 рубли из городских доходов суммы ежегодно

отпускаться должно.

С 1789 года открытое в Киевоподоле главное

народное училище (переименованное школою) в

некотором городском деревянном доме на Большой

Рождественской улице и поныне одно только существует;
в котором на основании высочайше изданного о

заведении народных училищ устава, обучаются
всякого звания и обоего пола дети предписанным в

оном уставе предметам, и дважды в году в опре-

189
стр. 65.

190
стр. 154 155.

191 См. выше, стр. 20L

Для сего костела

определены доминиканские
монахи и часть доходов от

Чернобыльского
доминиканского монастыря в 1799

году.
192 Сего года 30 июня

последовавшим из

правительствующего сената
указом дано дозволение
записываться в мещанство или

купечество евреям в
губерниях Киевской,

Черниговской, Северской, Екатери-
нославской, в новоприсо-
единенных от Польши и

Таврической области.

110



деленное время бывают в оном испытания.

Содержание его и частных уездных школ с 798 года в силу
высочайше конфирмованного представления генерал-
губернатора Беклешова 193

происходит из сумм пое-
зуитских доходов, состоявших в ведомстве бывшей
едукационной в Польше комисии.

Природные
киевоподольские жители суть по

Жители большей части происхож¬

дения малороссийского и

частию польского, почему во нравах, обычаях,
поведении и одежде сходствуют с сими нациями

Наречие их хотя есть украинское, однак не так грубо
и чище оного. И как они все суть разновременные

пришельцы, то едва ли есть дом, который бы мог

помнить ста лет свой корень. Мужчины одеваются
в малороссийские длинные кафтаны, из коих

верхние бывают или долгорукавые и широкополые ки-

реи, или обыкновенные узкие бекеши, или с

прорезными рукавами черкески, поверху коих

опоясываются, и знатнейшие из них носят при поясах сабли;
головы либо бреют в кружок, либо зачесывают

назад и обыкновенные употребляют круглые шапки
или шляпы. Женщины также сверх корсетов и юбок
носят длинные суконные или шелковые, шитые по

стану кунтуши или легкие длинные халаты; головы
завязывают либо платками, или как замужние
вздевают опушные с завернутыми вверх ушами
капелюхи, но с недавнего времени многие из них стали

перенимать вкус немецкий и одеваются по большей

части в короткое платье. Жители верхних частей

города, как по большей части суть разночинческие, ино-

городны или недавно поселившиеся, то в ношениях и

обычаях всегда от подольских различествуют.

* * *

Начертав таким образом описание Киева, можно

наконец приметить, что большая часть жителей

оного в рассуждении положения самого города, в

рассуждении множайших выгод, могущих происходить

от коммерческих способов, полезнейших учреждений
и климатических произведений, при благоразумных
распоряжениях правительства и счастливых своих

клонностях, уклоняясь немного от стародавних
обычаев и соделався притом умереннее в расходах,

прилежнее в предначинаниях и расторопнее в делах,

могут быть и просвещеннее и достаточнее, а потому

и счастливее свих предков.

193 По оному
расположению в Киевский приказ
общественного призрения
вступает более
одиннадцати тысяч рублей серебром
суммы для содержания
школ губернии сей.
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Коментарі

1. Насправді орди Батия взяли Київ у грудні 1240 р.
2. Існує думка, що Київ був завойований Ольгердом у 1362 р.
3. У «Повісті минулих літ» фраза, вкладена у вуста Олега, звучить так: «Се

буди мати градовъ Русьскихъ».
4. Московські ворота Старої Печерської кріпості служили урочистим в їздом

до Києва із Лівобережжя та Москви. Складались із Верхніх воріт, побудованих на

місці дерев яних П ятницьких у 1765 р., і Нижніх, розташованих в поперечному валу
(1777 1779 рр.). Верхні ворота, збудовані у стилі барокко, збереглися до наших

днів.
5. Так званий Маріїнський палац зведений за проектом Б. Растреллі в

1750 1755 рр. у стилі барокко. Будівництво вели архітектори І. Мічурін і П.
Неелов. Перший поверх палацу був кам яний, а другий дерев яний. У 1819 р. палац

згорів. 1870 року за проектом арх. К. Маєвського відбудований у камені.
6. Літописний Боричів узвіз починався від північного краю Старокиївської гори

і йшов по трасі сучасного Андріївського узвозу до знаменитого подільського

Торговища (нині Контрактова площа).
7. Печорська частина мала оселі з часів Київської Русі, але активне формування

нового міського центру прийшлося на другу половину XVIII ст. В часи М.
Берлинського Печерськ був адміністративно-політичним центром Києва.

8. Археологічні розкопки показали, що Лядські ворота кріпості Ярослава
Мудрого знаходилися у районі сучасного фонтану на майдані Незалежності. Пізніше там

збудовано так звані Печерські ворота із цегли.
9. Львівські ворота знаходились на місці сучасної Львівської площі, в районі

виходу на неї вулиць Великої Житомирської, Стрітенської, Рейтарської та Яросла-
вого Валу.

10. Форштат німецька назва передмістя.
11. Насправді стара Печорська кріпость зайняла південно-східну частину

Печорського узгір я.
12. Кам яні мури довкола Печорського монастиря зведено у часи гетьманства

І. Мазепи, на рубежі XVII XVIII ст.

13. Святі ворота з Троїцькою церквою збудовано близько 1108 року. Збереглися
до наших днів у декорі українського барокко початку XVIII ст.

14. Всехсвятська церква збудована в 1698 1701 рр. Збереглася до наших днів
в первинному вигляді. В 1905 р. церква була розписана учнями лаврської іконописної
школи під керівництвом І. С. їжакевича.

15. Головний храм Печорського монастиря (Успения Божої матері)
побудований в 1073 1078 рр. Впродовж своєї історії неодноразово добудовувався.
Завершеного архітектурного вигляду в стилі українського барокко набув в кінці XVII на

початку XVIII ст. У часи німецько-фашистської окупації Києва собор був підірваний.
16. Велика лаврська дзвіниця побудована в 1731 1744 рр. архітектором

Поганом Готфрідом Шеделем. Збереглася до наших днів. Висота 96,5 м. Про свою

споруду Шедель писав: «Сия звиница в Киево-Печерской лавре трудом моим сделанная

каким образом по всей Руси и в Европе другой не отыщется».

17. Митрополичі покої в Києво-Печерській лаврі до 1786 р. називались

архімандритськими. На малюнку голландського художника А. Вестерфельда 1651 р. їх
зображено як двоповерхову дерев яну споруду. У 1727 р. на місці старих збудовано
кам яні одноповерхові покої. У середині XVIII ст. поряд з ними побудовано ще

одні покої. У 1823 р. усі ці споруди об єднано в єдиний комплекс. У 1904 1905 рр.
при архімандритських покоях побудували (архітектор Ермаков) домову Богоявлен-

ську церкву, зараз тут знаходиться Державний музей українського народного
декоративного мистецтва.

18. Йдеться про так звану «стіну Дебаскета», зведену в другій половині XVIII ст.

для укріплення печерських схилів. Збереглася до наших днів.
19. Дзвіниця на Дальніх печерах зведена у 1754 1761 рр., архітектор І. Гри-

горович-Барський. Будував її «каменних дел мастер» С. Ковнір.
20. Арсенал засновано навпроти Києво-Печерської лаври у 1764 р. У 1784 1798 рр.

за проектом військового інженера І. Міллера на місці колишнього Вознесенського
жіночого монастиря побудований новий арсенал в стилі класицизму. Зберігся до
наших днів.

21. Княже село Берестове з церквою св. Спаса знаходилося не на південь від
Печерського монастиря, а на північ.

22. Михайлівська церква Видубецького монастиря збудована великим київським

князем Всеволодом (1070 1088 рр.). В часи Петра Могили було здійснено першу
реставрацію храму, після того, як його східна частина обвалилася в Дніпро. Свого

сучасного вигляду набула після робіт архітектора Г. Юрасова (1767 1769 рр.).
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23. Собор Пустинно-Микільського монастиря збудований у кінці XVII ст. за

проектом архітектора О. Старцева. Зруйнований в 30-ті роки XX ст. Трапезна церква
і дзвіниця розібрані у зв язку з будівництвом Київського палацу піонерів на

початку 60-х років XX ст.
24. Кловський палац, побудований в 1725 1756 рр. за проектом Й. Шеделя

архітекторами П. Неєловим і С. Ковніром. Назву отримав від давнього урочища Клов,
де в часи Київської Русі знаходився Стефанич монастир.

25. Андріївська церква побудована в 1744 1752 рр. архітектором І. Мічуріним
за проектом Б. Растреллі в стилі барокко.

26. Десятинна церква збудована Володимиром Святославичем у 989 996 рр.
Зруйнована під час штурму Києва ордами Батия у грудні 1240 року. Зусиллями
митрополита П. Могили над південно-західною частиною колишньої церкви зведено

каплицю. У 1828 1842 рр. руїни стародавнього храму були знищені в результаті
будівництва нової церкви за проектом архітектора В. Стасова. У 30-ті роки XX ст.

церкву розібрано.
27. Трьохсвятительська церква збудована в 1183 р. на місці більш ранньої

дерев'яної Василівської. Існувала до 30-х років XX ст. і знищена під час зведення

будівель урядового центру. Рештки фундаментів Трьохсвятительської церкви
знаходяться під північним крилом колишнього будинку Київського міськкому компартії.

28. Федорівський монастир заснований великим київським князем Мстиславом

Володимировичем приблизно у 1129 1131 рр. Рештки мурованого храму досліджені на

території дворів по вул . Володимирській, 7 9. План будівлі викладений
з граніту.

29. Головний храм Михайлівського Золотоверхого монастиря збудований у
у 1108 р. Був щедро оздоблений мозаїками та фресками. У 30-ті роки XX ст.

знищений. Частину мозаїк та фресок вдалося врятувати. Вони зберігаються нині в

Софійському історико-архітектурйому заповіднику, в Третьяковській галереї та

Російському музеї в Санкт-Петербурзі.
30. Софійські ворота «міста Володимира» зведені в кінці X ст. Руїни воріт

розібрано в 1798 р. Збереглися до наших днів лише підмурки в землі. План споруди
викладено червоним кварцитом на вул. Володимирській, поряд із Старокиївською
аптекою.

31. Софійський собор побудований Ярославом Мудрим близько 1037 р. Багато
оздоблений фресками і мозаїками. Назва походить від грецького слова «Софія»
(мудрість). Був головним митрополичим храмом руської православної церкви. У
ЗО 40-ві роки XVII ст. митрополит Петро Могила заснував тут чоловічий монастир.
Сучасного архітектурного вигляду в стилі українського барокко набув у кінці XVII ст.
на початку XVIII ст.

32. Софійський собор був кафедрою не російської, а руської православної
митрополії.

33. Георгіївська церква збудована Ярославом Мудрим близько 1051 р. У
1744 1752 рр. на стародавніх фундаментах зведено нову кам яну церкву. У 30-ті
роки XX ст. розібрано. Підмурки споруди XI ст. вдалося дослідити в сквері, де

сходяться вулиці Золотоворітська та Рейтарська, а також Георгіївський провулок.
34. М. Берлинський вважав, що південна частина (так звана Печерська) старого

Києва була обнесена укріпленням лише у XVII ст., а стародавній Ярославів вал
XI ст. проходив понад краєм плато по лінії сучасних скверів, що витягнулись від
Софії до колишнього Михайлівського Золотоверхого монастиря. Нові дослідження
показали, що давніми були саме нижні вали, які тягнулися в район сучасного
майдану Незалежності (до колишнього урочища Козине болото), а верхній вал насипали

на початку XVIII ст.
35. «Скавика» це гора Щекавиця. М. Берлинський вживає рівнозначно обидві

ці назви.

36. Канал, або Канава, прокладена по старому річищу Глибочиці, пізніше
випрямлена по лінії сучасних вулиць Верхній і Нижній вал.

37. Кам яна Богоявленська церква Братського монастиря збудована в кінці
XVII ст. за проектом О. Старцева. Знищена в 30-ті роки XX ст.

38. Києво-Могилянська колегія заснована у 1631 р. У 1701 набула статусу
академії, хоч і від самого початку була першим вищим навчальним закладом на Україні.
Староакадемічний корпус побудований: перший поверх архітектором Ю. Старцевим
у 1703 р., другий поверх і Конгрегаційна церква архітектором И. Шеделем у
1732 1740 рр. Збереглися до наших днів також трапезна XVII ст. і трапезна
XVIII ст., архірейські палати.

39. Київський магістрат відомий з письмових джерел з початку XVI ст. Будівля
міської ратуші зведена на початку XVII ст. Згоріла під час пожежі 1811 р., після
чого не відновлювалася. Стояла на місці сучасного скверу, на північ від Гостиного
двору.

40. Фонтан Феліціал, пізніше більше відомий як фонтан Самсон, збудований в
середині XVIII ст. І. Григоровичем-Барським. Це був, по суті, розбірний колодязь, до
якого підходили дерев яні водопровідні труби з-під київських гір. На початку XX ст.
фонтан прикрасили дерев яною скульптурною групою «Самсон і лев». У 30-ті роки
XX ст. споруду розібрали, реставрована за проектом В. П. Шевченко у 80-ті роки
XX ст.
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41. Старий Контрактовий будинок поблизу Покровської церкви (сьогодні ш>

вул. Зелінського, 4) збудовано у 1799 1801 рр. за проектом архітектора А. Ме-

ленського. Перший його поверх і цоколь складені з цегли, другий дерев яний. Після
пожежі 1811 р. вимурувано з цегли. З 1874 р. тут знаходилася Подільська жіноча

гімназія. У 1878 р. надбудували другий поверх, а у 1901 третій. Тепер тут

Будинок школярів Подільського району.
42. Архітектурний ансамбль Флорівського жіночого монастиря формувався

впродовж XVII XIX ст. Значна частина споруд зведена за проектами головного

архітектора Києва початку XIX ст. А. Меленського. Сьогодні ансайбль Флорівського
монастиря є одним з кращих зразків ампірної архітектури у Києві.

43. Катерининський чоловічий монастир знаходився навпроти Фролівєького.
Наприкінці XVI на початку XVII ст. тут був католицький костел ордена домініканів.

Розібраний у 40-ві роки XX ст.
44. На початку XIX ст. А. Меленський замість дерев яної спорудив цегляну

церкву Різдва. В ніч на 22 травня 1861 р. в ній знаходилась труна Т. Г. Шевченка при

перевезенні її до Канева. Церква знищена у 30-ті роки XX ст.

45. Покровська церква збудована у 1766 р. за проектом І. Григоровича-Барського
в стилі українського барокко. Знаходиться на Подолі, по вул. Зелінського, 7.

46. Кам яна церква Миколи Доброго побудована на початку XVIII ст. на місці

дерев яної. В кінці XVIII ст. вона обвалилася, і на її місці А. Меленський зводить

нову церкву в стилі класицизму. Знищена у 30-ті роки XX ст.
47. Церква Успіння Богородиці була побудована у 1132 1136 рр., називалась

церквою Пирогощої Божої Матері. Після монголо-татарської навали впродовж
кількох століть правила киянам за соборний храм. Кілька разів реконструювалася: у
1613 1614 рр. італійським архітектором С. Брачі, у 70-х роках XVIII ст. в формах
українського барокко І. Григоровичем-Барським, у XIX ст. архітектором А. Мелен-
ським. Знищена у 30-ті роки XX ст.

48. Церква св. Іллі збереглася до наших днів. Згідно з літописними даними, на

її місці у 945 р. знаходився перший на Русі християнський храм одноіменної назви,

де хрещене оточення князя Ігоря присягало на вірність русько-грецькому договору
944 р.

49. Набережно-Микільська церква побудована у 1772 1775 рр. за проектом
І. Григоровича-Барського в стилі українського барокко. Знаходиться по вул.

Григорія Сковороди, 12 (колишня Набережно-Микільська).
50. Церква Миколи Притиска збудована у 1631 р. на місці більш ранньої

дерев яної церкви. Знаходиться на розі вул. Хорива і Г. Лівера.
51. Сучасна Здвиженська церква побудована на місці дерев яної на початку

XIX ст. в стилі класицизму. Знаходиться на вул. Здвиженській під Замковою горою.
52. Збереглася трапезна церква Костянтина й Олени, побудована І.

Григоровичем-Барським у середині XVIII ст. Знаходиться на розі вул. Фрунзе і Щекавицької.
53. Жодна із споруд Іорданського і Богословського монастирів не збереглася.

Проте є підстави стверджувати, що церква Миколи Іорданського була побудована
ще в часи Київської Русі. Рештки будівлі із плінфи були виявлені неподалік
пивзаводу по вул. Фрунзе.

54. Кирилівська церква збудована у 40-ві роки XII ст. в урочищі Дорогожичі
як соборний храм родового монастиря київських князів із династії Ольговичів
Чернігівських. У 1194 р. в ній поховано великого князя Святослава Всеволодовича одного

з героїв «Слова о полку Ігоревім». Сучасний архітектурно-художній вигляд церкви

сформувався в середині XVIII ст. як результат перебудов за участю українського
архітектора І. Григоровича-Барського. Всередині має багатий фресковий живопис

XII ст., розписи XVII XVIII ст., ряд художніх композицій створив М. В. Врубель
(80-ті роки XIX ст.).

55. Напевно, М. Берлинський мав на увазі знамените цукеркове виробництво Ба-
лабухи. На розі вул. Петра Сагайдачного і Андріївського узвозу зберігся будинок
сім ї Балабухів XVIII ст., де й виробляли цукати.
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ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ

ОБНІМІТЕСЬ, БРАТИ МОЇ...

До 100-річчя української еміграції в Канаду

Василь ЮРИЧКО

вересня 1891 року. Пароплав
/ «Орегон» пришвартувався у

порту «Галіфакс», на канадському

березі Атлантичного океану. На берег
зійшли двоє українців Василь Єленяк
та Іван Пилипів, галицькі селяни із села

Небиліва, що в теперішній
Івано-Франківській області. З них і прийнято вести

відлік початку української еміграції до
Канади. Чому прийнято? Та, мабуть,
тому, що на той час тут уже проживали

вихідці з України. У книзі Джеймса
Вудсворта «Чужинці біля наших воріт»
говориться, що уже у 1871 р. у Канаді

перебувало 102 вихідці з

Австро-Угорщини і 416 з Росії. Як відомо, тоді
Україна була поділена між двома
імперіями, але еміграція йшла в основному
з наших країв.

Переселення українців на

Північноамериканський континент проходило

трьома основними хвилями:
1

1891 1914 рр.: переселилося
майже 200 тисяч чоловік;

між світовими війнами понад
68 тисяч чоловік;

після другої світової війни майже
33 тисячі чоловік.

Такі самі припливи еміграційних
потоків стосувалися й США 2. Правда,
сюди українці почали емігрувати значно

раніше. Це були переважно жителі

Закарпаття. Як свідчить американський
вчений Л. Винар, до США переїхало:

у 1870 1899 рр. понад 250

тисяч чоловік;

у 1899 1914 рр. 260 тисяч

чоловік;
між двома світовими війнами

(переважно українців, що проживали в

Румунії, Польщі та Чехословаччині)
майже 20 тисяч;

після другої світової війни 85
тисяч чоловік.

Слід зазначити, що останні 15 років
з Радянського Союзу до Канади і США

переселилося кілька сотень тисяч

чоловік, але українців серед них

небагато.

Що ж спонукало наших земляків

покидати рідн/ землю і шукати щастя

в далеких кра х? Досить поширена
точка зору нес атки і злидні. Це не

зовсім так. Точніше, справедливо хіба для
першої хвилі еміграції. Пізніше

виїжджали переважно з політичних і
релігійних міркувань. Значний прошарок був
і тих, кого влада більшовиків змусила

емігрувати за кордон, і не тільки

«експлуататорів», тобто поміщиків,
капіталістів, дворян, інтелігенції...
Більшість емігрантів належали до трудового

прошарку населення. Але в складних

умовах громадянської війни ці люди
не зуміли чітко визначити свої

орієнтири. Ще трагічніший шлях

післявоєнних емігрантів. Звичайно, тут були і
карателі, і поліцаї, які вірою і
правдою служили окупантам. Та основна

маса це остарбайтери люди, вивезені

з рідної землі на примусові роботи до

Німеччини, військовополонені. Всі вони

побоювалися, а ми знаємо, й

небезпідставно, розправ і концтаборів. Навчені
жахливим голодом тридцятих років,
розстрілами і репресіями, вони не

наважувалися повернутися на

Батьківщину. Звинувачувати їх в цьому, як у нас

практикувалося донедавна, аморально.

Безперечно, вина за їхні поневіряння
повністю лежить на нашому уряді,
ідеології вірнопідданства.

Нелегкими були процеси адаптації

для переселенців3. Особливо для

піонерів української еміграції. Переважну
більшість їх складали вихідці з

Галичини, Закарпаття, Буковини. Але це не

значить, що процес еміграції не

торкнувся й Східної України. Американська
статистика свідчить, що з Російської

імперії тільки в 1899 1910 рр. прибуло
1034 українці. Як писала газета «Рада»
в кореспонденції з Бородянки
Київського повіту, до Канади переселилося з

волості до 50 душ. За неповними

даними, до Америки з Київської губернії
у 1906 р. виїхало 886 селян.

Ось як згадує на сторінках газети

«Життя і слово» про причини еміграції

85-річний український канадець Василь

Олексій, виходець із села Небилів, про
своє життя. «Землі у нас було мало, а

наша Галичина на той час була під
Австрією. На нас тиснуло горе з усіх
боків, ми ледве зводили кінці з

кінцями... Голод... Тиф... В кожній хаті
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мирали люди. Тому тато і вирішив
виїхати у Канаду».

Ці спогади ще раз підтверджують,
що за своїм складом еміграція була
переважно селянською і торкнулася

вона найбідніших прошарків
населення 4. Засвідчує це і статистика: за

даними 1909 р., серед емігрантів за

родом занять переважали селяни (51,4%),
поденники (13,7%), особи без занять

(жінки, діти) становили 20,5%. Дуже
незначною була категорія робітників
(1,1%). Понад 50% і більше емігрантів
не вміли ні читати, ні писати 5.

Вчені та дослідники по-різному
тлумачать причини еміграції з України.
Серед них: «брак земельних угідь»,
«надмірні податки», «здирство кредиторів»,
«активність еміграційних агентів»,
«бажання побачити світ» тощо. Безперечно,
основними факторами виїзду за океан

стало прагнення вирішити земельну
проблему. Цьому сприяла політика
канадського уряду, який намагався

запросити побільше переселенців з України.
Ініціатором цього кроку справедливо
вважається міністр уряду лібералів
Кліффорд Сіфтон, який вирішив
розпочати широкомасштабне освоєння

західних провінцій. Туди переважно
залучалися українські переселенці, яким

виділялися гомстеди ділянки розміром
160 акрів з умовою освоїти їх за три

роки.

Треба зазначити, що загальний

психологічний клімат щодо українських

переселенців не був сприятливийб. їх
вважали людьми другого гатунку,

зневажали, часто дискримінували. Так, у
вересні 1897 р. вінніпезька газета

«Дейлі Нор-Вестер» писала, що

важким випробуванням для прогресивних
і освічених громадян стала навала цих

брудних, зубожілих і темних іноземців.
Цим людям бракує коштів, щоб
витримати труднощі зими... Вони також

принесли безліч хвороб, зареєстровано
випадки скарлатини, кору та деяких

інших заразних хвороб, антисаніта-
рія у їхньому колі перетворюють

проблему усунення інфекції у дуже
складну справу. Хвороби будуть
поширюватися поміж тих людей, у середовище
яких потрапляють емігранти. Замість
сприяння прогресові округи вони

гальмуватимуть його...

Можливо, саме таке ставлення до

емігрантів з боку іншого населення, а

також загальна неграмотність, труднощі
в опануванні англійською мовою і

зумовили стійку протидію асиміляції,
прагнення емігрантів зберегти національні
звичаї і традиції.

Дуже велику роль у згуртуванні
діаспори відіграла релігія7. Греко-ка-
толицька і автокефальна православна

церкви стали центром розвитку

українських етнічних общин. «Ходіння до
церкви кожної неділі і в дні свят

перетворилося на натуральну необхідність,
аналогічну прийому їжі чи нічному
відпочинку», стверджує один із відомих

діячів США, українець за походженням

Пол Магочі. Навколо церковних
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редків починають формуватися освітні
та культурні інституції, газети, задопо-
могові товариства тощо.

На початку 20-х років у середовищі
еміграції з'являються перші ознаки

розколу8. Поява емігрантів другої
хвилі в основному тих, хто не прийняв
владу комуністів, привела до
формування двох протилежних таборів:
лівого з соціалістичним спрямуванням і
правого з націоналістичним та

клерикальним ідейним спрямуванням.
Якщо об'єктивно проаналізувати

сьогоднішній стан справ української
еміграції, то стає очевидним, що саме

націоналістично-клерикальні організації
мають значніший вплив і популярність
серед населення, а такі організації
соціалістичної орієнтації, як ТОУК

(Товариство об'єднаних українців Канади) і
ЛАУ (Ліга американських українців)
налічують у своїх рядах кілька десятків
чоловік. Хоч треба зазначити, що
більшість нащадків українських поселенців
не належать до жодного з таборів.

Останніми десятиліттями гостро
постає проблема асиміляції9. Так, за

даними останніх переписів у Канаді,
тільки 50% дітей, вихідців з України знають

українську мову. Показник значно

гірший, ніж в минулому десятилітті.



інших періодичних видань українською
мовою, транслюють свої передачі
національні радіостанції.

Слід зазначити, що процес
вростання у нове суспільство супроводжувався
не тільки збереженням національно-
етнічної єдності і самоізоляції.
Навпаки, українська культура, організації та
засоби масової інформації стали тим

містком, через який досягнення
емігрантів ставали здобутком усієї
Канади

Еміграція до Канади і США одна
із сторінок нашої історії. Сторінок ще

малодосліджених, які чекають на своє

прочитання в загальному контексті

історії України.
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БУДЬМО ЗДОРОВІ

У київському реабілітаційно-оздоровчому центрі «Авіценна»
Володимир Константинов здійснює лікування народними методами фітоте-
партії. Ось кілька рецептів, що їх пропонує Володимир Константинов.

Для лікування холециститу і холангіту:
полин гіркий (одну частину), барбарис звичайний (дві частини), деревій

звичайний (одну частину), глід колючий (тр^ частини), материнку звичайну (дві частини),
золототисячник звичайний (дві частини), аїр тростинний (одну частину), м яту
перцеву (дві частини), стовпчики з приймочками кукурудзи звичайної (три частини),

чистотіл великий (одну частину) подрібнити, розмішати, одну столову ложку суміші
заливати двома склянками води, кип ятити вісім хвилин, настоювати три години. Пити
по 50 мл тричі на день за 40 хвилин до їди. Курс лікування один місяць.

При захворюваннях верхніх дихальних шляхів, жовчного міхура, при запаленні
легень, нирковокам яній хворобі, водянці рекомендовано «сосновий мед». Ось
давній рецепт його приготування:

соснові бруньки (одну частину) залити водою (дві частини), довести до кипіння

і кип'ятити 20 хвилин. Одну чайну ложку «соснового меду» розмішати із третиною
склянки теплої води і вживати перед їдою.

В умовах підвищеної радіації,
після проведення хіміотерапії та опромінення:

солодку голу (одну частину), корінь кульбаби лікарської (дві частини), кошики

цмину піщаного (одну частину), листя кропиви дводомної (три частини), корінь
цикорію дикого або культурного (одну частину), плоди шипшини коричневої (три
частини), стовпчики з приймочками кукурудзи звичайної (три частини), золотий корінь
(одну частину), корінь лопуха великого (дві частини), пирій повзучий (одну
частину), алтею лікарську (одну частину), гіркокаштан звичайний (дві частини), чага

берези (одну частину), чистотіл звичайний (півчастини), ведмеже вухо (одну частину),
бруньки сосни або хвоя (одну частину) подрібнити, розмішати. Чотири столових

ложки залити чотирма склянками окропу, настоювати протягом 12 годин. Пити по 50 мл

тричі на день за 40 хвилин до їди.

Адреса київського реабілітаційно-оздоровчого центру «Авіценна»
Проспект 40-річчя Жовтня, 59а
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З «Веселого оповідача»

У 1898 р. у Чернігові вийшла невеличка, на сто сторінок книжечка, яка одразу
стала бібліографічною рідкістю. Нею зачитувалася вся Україна. І не тільки. Це

було перше видання народних усмішок. «Веселий оповідач» зібраний та упорядкований

Борисом Грінченком з різних регіонів України Київщини, Поділля, Волині,
Галичини, Новоросії. Багато з цих маленьких оповідань, виданих у Чернігові, і сьогодні

живуть у народі, хоча й дещо осучаснені.
З двохсот оповідок, вміщених Борисом Грінченком у «Веселому оповідачу», ми

вирішили надрукувати кілька у «Київській старовині».
Усмішки теж частка нашої історії, нашого минулого, а може, й проекція у

майбутнє. Це живе джерело, з якого проростає притаманний нашому народу
оптимізм.

Циган
Чоловік заколов кабана, порається біля нього у хаті, коли входить циган:

Сала, пане-господарю... чи то пак, добридень!
Добридень! Сідайте у нас!

Ах, то-то їстимемо, пане-господарю!
їстимемо, та не всі.

А циган:

А хіба ви кудись підете?

Розумна баба

Йде баба на базар. їде чоловік:
Сідай, бабо, підвезу!
Та ніколи, синочку, сидіти, треба йти!

Якось упросив він її, сіла вона на віз, ото й приїхали до міста. Злазить баба з

воза та й каже:

Оце диво: і сиділа всю дорогу, і на базарі.
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Злодій
В одному селі та обороть украдено. Шукали-шукали, ніяк не могли знайти злодія.

І невелика й штука та обороть, та за серце бере, що не знайдеш. Ось отаман і

велить зібратися всій громаді. Зійшлися.
А що ж, чи всі тут? отаман питається.

Усі.

А той, що обороть вкрав теж тут?
А злодій не вдержавсь та:

Тут! каже.

Зараз його і схопили!

Чуже лихо не болить

їж, кумасю, хліб, хоч позичений!

Та дарма, кумочку, мені його не віддавати!

Коваль

Був собі коваль такий мудрий, що взявся лемеші чоловікові скувати, та багато

заліза зіпсував, перепалив, бо не вмів робити. Тоді й каже чоловікові:

Ні, чоловіче, скую тобі сокиру.
Та як сокиру, то й сокиру.

Кує, кує коваль, не йде діло.

Ні, каже, не сокиру, а серп.
Коли серп, то й серп.

Кував, кував серп, а далі каже:

Хай уже швайку!

Покував ще.

Краще я вже тобі пшик зроблю.
Та розпік шматочок того залізця, що од лемешів зостався, та в воду, а воно

пш!

От тобі, каже, й пшик!

Невістка

Хто винен?

Та, звісно, невістка.
Та її ж і в хаті нема!

Так плахта її вісить.

Циганів батько

Цигане, твого батька піймали.

Де?
У коморі!
Е, у коморі! У коморі хоч кого, то піймають. Ви його у степ пустіть та

піймайте.

Швидка робота
Ходив рак сім років по воду, та й прийшов додому, став через поріг перелазити,

розлив та й каже:

Отаке горе з швидкою роботою!
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Усе гаразд

Вертається пан з-за кордону і стріває його гуменний на дорозі.
А що, Іване? Усе гаразд дома?

Та все гаразд, пане. Одно тільки...

А що ж там таке?

Та ніж, пане, поламався.

Ну, поламався, так поламався що там балакати! Мабуть, хлопці гралися та

й поламали.

Та не гралися, а гнідого коня білували.

О, з чого ж то гнідий загинув?
Та погнали у місто по ліки та й підірвали.
По ліки? А хто ж хворий був?
Та пані нездужали...
Пані? Що ж вона і довго нездужала?
Та ні, пане, усього один день, а другого дня од пожежі і Богу душу віддали...

Як од пожежі?
Та так, пане, як зайнявся хлів, то все в пана вигоріло нічого не зосталося.

Дурні продажні

Одному чоловікові та треба було у місті купити дьогтю. От не потрапив він куди

треба, та й зайшов у таку крамницю, де всякі витребеньки продають.

Увійшов, мазницю поставив біля ніг та й дивиться.

А в крамниці тільки один крамарчук, і питається він того чоловіка:

А чого тобі?

А дивлюсь, каже чоловік, що тут продається.
А тобі ж чого?

Та мені дьогтю.

Та не дьоготь же, а дурні тут продаються.

Подивився чоловік на нього та й каже:

Оце ж як тих дурнів здорово купують тільки один усього й зостався.
*

Котрі наші

Допомагай, Боже, нашим!
А котрі ж наші?

Которі подужають.

Брехун

Був у нас чоловік Петро, і такий веселий та на вигадки здатний, що й краю нема.

Як почне вигадувати, то й не переслухаєш. От, одного разу і стрілися десь наш

богатир Колодій з Петром. А вони один одного дуже не любили. От Колодій, щоб

поглузувати з Петра:
Чого ж, каже, досі нічого не збрешеш?

А той:

Е! ніколи брехати: треба бігти вози запрягати та полову везти. Бо за

слободою чумаки стали, а в них воли похворіли, так за мішок полови по два мішки солі

дають.

Та й пішов собі додому. А Колодій і собі мерщій до волів, запряг пари зо три,
навантажив половою. їздив, їздив за слободою нема ніде чумаків. Вертається вже

увечері, коли сидять люди під хатами, і Петро там. Він до нього:

Що ж ти, такий-сякий, мені збрехав? Де ж твої чумаки?
А Петро:

Адже ти сам казав, щоб я збрехав, чого ж причепився тепер?
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ПЕРЕДНЕ СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ

«УКРАЇНСЬКОГО БОГОСЛОВА»

вітло Христової віри від тисячі літ осяває українському народові шлях до

спасіння. З часів хрещення Святого рівноапостольного князя Володимира

наша Вітчизна увійшла в коло християнських народів світу, відтак

навіки визначила свій шлях і долю.

За тисячу літ християнства в Україні створено великі скарби богословської

мудрості, серед яких є справжні перлини, що роблять честь українським богословам

у світовій сім ї християн. Час випробував істинну цінність таких творінь, як

«Слово про Закон і Благодать» Митрополита Київського Іларіона, праць Кирила Ту-

ровського, Климентія Смолятича, єпископів Серапіона і Діонісія, Оріховського-Рок-
солана, Петра Могили, Феофана Прокоповича, Стефана Яворського, Димитрія Туп-

тала, Василя Григоровича-Барського та багатьох інших. Сяйво Христової мудрості
із плином часу в цих творіннях тільки стає ще яскравішим, бо прийшла й для

них щаслива пора, коли відроджується релігійне життя і є потреба повернути в

духовний обіг нетлінні ідеї людинолюбства, гуманізму і благочестя, що відповідав

сучасним потребам будування миролюбного й гуманного суспільства.
«Український богослов» має на меті познайомити широкий загал читачів з

пам ятками високої духовності. Тому на його сторінках друкуватимуться скарби
богословської спадщини Української Православної Церкви в перекладі на сучасну

літературну мову, яка водночас зберігає кращі традиції вітчизняного реч-

ництва. Бо, як писав Святий Апостол Павло у першім посланні до коринфян
(гл. 14, в. 10): «Як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жодна з них не без

значення!» Шановним читачам будуть запропоновані праці і сучасних богословів,

які плідно розвивають кращі традиції нашої Матері-Церкви. Сподіваємось, що все

це стане в пригоді вченим, студентам, слухачам недільних шкіл, працівникам
культури, освіти, журналістам, духовенству, віруючим, одне слово, всім, хто шукає

Божої мудрості. Адже за словом царя Соломона (3, 13 14): «Блаженна людина, що

мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від
надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її...» Тож у добрий час, Господи,

благослови!

Отець Петро ВЛОДЕК,

протоієрей, ректор Луцької
духовної семінарії
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З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Ініціатор розвою української культури, людина праці і обов язку так

захоплено величали професора Івана Огієнка його біографи.
А шлях до наукових вершин почався у селянського сина з Брусиліва, що на

Київщині, де він народився 2 січня 1882 р. З 14-річного віку Іван Огієнко
навчається в Київській фельдшерській школі, якийсь час працює помічником лікаря,
самостійно вивчає латинську і грецьку мови, готується до вступу на історико-філо-
логічний факультет Київського університету св. Володимира. В студентські роки ним

опікується видатний дослідник-філолог Володимир Перетц. Уже перші наукові
студії забезпечили Іванові Огієнку підвищену міністерську стипендію для

підготовки до майбутньої наукової діяльності. У 33 роки молодого дослідника обирають
приват-доцентом Київського університету. До революційних подій 1917 р. Іван

Огієнко заявив про себе як послідовний і енергійний поборник громадянського статусу

української мови, її навчитель і популяризатор. Він чітко усвідомлює історичну
зумовленість створення державних інституцій, де б реалізувалася національна ідея

духовне самовираження нації через культуру. Тому він серед ініціаторів
відкриття Українського Народного Університету в складі історико-філологічного, фі-
зико-математичного та правового відділів, брав участь у підготовці проекту
Української академії наук.

Деякий час Іван Огієнко займає пост міністра освіти, міністра віросповідань в

уряді Української Народної Республіки. З липня 1918 року в Кам янці-Подільсько-
му засновується Державний Український Університет у складі чотирьох
факультетів. Ректором цього університету був призначений професор Іван Огієнко.

У жовтні 1920 р. уряд Директорії полишає Кам янець-Подільський, і професор
емігрує до Польщі. З 1926 по 1932 р. він професор церковнослов янської мови

і палеографії православного факультету Варшавського університету, продовжує

дослідження історії української церкви, історії української літературної мови.

Професор Іван Огієнко в 1940 р. хіротонізований, прибирає ім я Іларіон і стає

архієпископом Холмським і Підляським, згодом мешкає в Вінніпезі, де з 1951 р.
є головою Української грекоправославиої церкви у Канаді.

З нагоди тридцятиріччя наукової та громадської діяльності професора Івана
Огієнка 1937 р. було підготовлено ювілейний науковий збірник. Список
друкованих праць ученого налічує 441 позицію. Та список цей далеко не повний.

На превеликий жаль, книги і статті Івана Огієнка, майже незнані нашим

читачам, десятиліттями скніли у спецфондах, ім я вченого було під забороною. І

лише минулого року його твори вперше за багато років з явилися друком на

сторінках газети «Родослав» та журналу «Наука і суспільство».

Олег АНДРІЄНКО
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ПОЧАТКИ ХРИСТИЯНСТВА

СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
*

«

Іван Огїєнко

оли розпочалося християнство в Україні? Коли світ віри Христової досяг

і нашої землі й нашого народу, що споконвіку замешкував її? Звичайно
маємо на все це відповідь таку, що Христову віру нашому народові прищепив

перший князь наш Володимир Святославович року 988-го. Такий погляд дуже
поширений у нас, але погляд цей не відповідає дійсному стану справи. Один із
перших великих князів українських, Володимир, дійсно перемінив стару віру
українську на нову, на християнство, зробив це відкрито й офіційно, і змусив і підданий
народ свій до того самого. Отже, за князя Володимира в Україну вже офіційно
занесено християнство, і з того часу воно стало офіційною вірою нашої тодішньої

української держави.
Але виникають найрізніші питання, чи ж християнство появилося в Україні

лише за кн. Володимира, чи, може; було тут і до нього? Чому власне за

Володимира прийшла потреба змінити віру батьків своїх на іншу? Адже ж ми не жили за

якоюсь камінною стіною, ми ж сходилися тоді з різними західними народами, що

віддавна були вже християнами, чи ж не могла зайти до нас віра Христова й
значно раніше Володимира? Ось на всі ці питання я й хочу відповісти в статті

цій1, відповісти коротко й приступно, хочу познайомити читача з тими головними

положеннями, до яких дійшла вже наука в висвітленні всіх цих питань2.

ХРИСТИЯНСТВО
СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Чи було в нас в Україні християнство в доісторичну добу, цебто в добу до

повстання в Україні організованої держави, десь у VIII чи в IX віці? На жаль,

прямих свідоцтв для позитивної відповіді на це питання не маємо; але все те, що

маємо, красномовно свідчить нам, що християнство появилося в Україні, в більшій

чи меншій мірі, надзвичайно рано, певне ще десь в апостольський вік, і держалося

тут у малім числі аж до офіційного хрещення українського народу за час князя

Володимира.
З дуже давнього часу, десь ще з VII віку перед Різдвом, почали греки

селитися на північному березі нашого Чорного (пізніше Руського, цебто Українського)

моря. Тісно й неспокійно було грекам на своїй рідній землі, а тому вони рано
почали кидати її та шукати собі ліпшого, затишнішого притулку. Ось таким притулком

для греків і стали південні наші землі, побережжя Чорного моря. З бігом часу
число греків тут усе побільшувалося; постало тут не мало й багатих та великих

торговельних грецьких міст, як от Ольвія при гирлі Дніпра, Тира на Дністровім
лимані, в Криму Херсонес (або по-нашому Корсунь), Феодосія; крім цього

* Збережено стиль автора, його термінологію, примітки та систему наукового

апарату (ред.).
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Пантиканея (де тепер Керч), проти неї на другім березі Фанагорія і т. ін. Всі

міста ці вели дуже жваву торговлю з місцевою слов янською людністю, про що нам

красномовно свідчать різні археологічні розкопи, скрізь по Україні при цих

розкопах знаходять грецькі гроші та грецькі вироби. Наші предки, що споконвіку
заселювали теперішні землі українські, охоче торгували з цими грецькими

колоніями, а головним чином вели з ними мінову торговлю. Грецькі купці так само часто

підіймалися Дніпром і торгували з своїми сусідами; таким чином вони пливли

Дніпром аж до його порогів, десь до теперешнього Олександрівського, на 14 днів

дороги. Пізніш, як знаємо, через наші землі пройшов великий і важливий «путь із

Варяг в Греки», велика торговельна дорога, у нас головним чином Дніпром.
Пізніш, коли розпочало ширитися християнство, воно відразу, вже в вік

апостольський, появилося й у грецьких колоніях по північному березі Чорного моря та

по лиманах Дністровім та Дніпровім. Маємо достовірні відомості, що в вік

апостольський християнство було на південному березі Чорного моря, напр. у Понті (див.

про це І Петр. І, І), навпроти нашої Тавриди, а звідти дістатися йому до Тавриди
було дуже легко. Маємо також свідоцтва церковних письменників уже з початку

IV-ro віку, що по північному березі Чорного моря проповідував апостол Андрій
(ширше про це розкажу далі), якому в уділ припала Скифія, цебто земля,

заселена й нашими предками. Знаємо переказ про св. Климента, єпископа римського, який

прибув десь наприкінці 1-го віку до Херсонесу й застав там громаду християн у

числі до 2000 люда. В Криму жили тоді готи, а ми достовірно знаємо, що серед них

було багато християн і вони рано мали собі навіть окремого єпископа.

Блаженний Теодорит оповідає, що св. Іван Золотоустий посилав своїх

місіонерів до грецьких сусідів, кочовників-скифів, що жили біля Дунаю, і вони

проповідували там християнство й закладали церкви4. Взагалі, багато церковних письменни-

яиків ПІ IV віку, напр. Тертуліян (± 240 р.), Афанасій Олександрійський

(± 373 р.), Іван Золотоустий (± 407 р.) та блаж. Єроним (X 420 р.), розказуючи

про поширення християнства по світу, називають у числі народів, де прийнялося
християнство, і скифів чи сарматів 5.

Хто ж були оці скифи, що між ними так рано защепилося християнство? Чи

наші предки справді сусідували тоді от з цими культурними колоніяльними

греками, що ширили навкруги себе християнство?

Три українські племена, Уличі (чи Угличі), Тиверці та Поляни споконвіку
були найближчими сусідами грецьких колоністів; жили вони на південь від інших

українських племен, Уличі між Дніпром та Бугом, а Тиверці на захід від них,
ло Дністру; на північ від них, по Дніпру, жили Поляни. Безумовно, племена ці

замешкували свої землі з найдавнішого часу, бо ж вони входили в склад тієї

просторої території, де споконвіку жили Слов яни взагалі. Ось ці українські племена

зазнали християнства з найдавнішого часу, можливо, що ще з віку апостольського.

Ці три племена наші постійно вели жваву торговлю з греками, часто їздили до

грецьких колоній, грецькі купці часто бували в них, через усе це в нас мусіло

рано появитися християнство бодай у невеликому числі вірних.

Уличів та Тиверців рано покорив собі дакійський цар Децебал, і тому вони

належали до Дакії (пізніше Молдо-Влахія). Римський імператор Траян (101 107 р. по

Христі), пам ять про якого знаходимо так часто серед українського народу,

завоював собі всю Дакію, а з нею й наші українські племена Тиверців та Уличів; але

Траян в адміністративному відношенні відділив ці наші племена від Дакії й

приєднав їх до задунайської Долішньої Мізії (теперешня Болгарія); у цій Мізії

християнство появилося десь у половині ІІ-го віку, і воно, звичайно, могло впливати

й на наших Тиверців та Уличів. Правда, в 271 р. по Христі кінчилося римське

панування над цими племенами, але ж зараз за Дунаєм, напр. у Малій Скифії
(тепер Добруджа), рано появилося християнство, був навіть свій єпископ; у цій

Малій Скифії жили й Слов яни.

Крім цього всього, наші Тиверці та Уличі часто служили в римському війську,
бо вважалися народом хоробрим; при цій службі була їм повна можливість ближче

пізнати християнство й приймати його. Бувало й так, що ці племена нападали на

римські провінції й виводили звідти полонених християн, від яких також могли
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пізнавати нову віру. Десь у 869 році охрестилася Болгарія, і вона також почала

впливати на наші племена Уличів та Тиверців і знайомити їх з християнством.

Безумовно, з найдавнішого часу познайомилися з християнством і

Поляни, українське плем я, що сиділо по середньому Дніпрі. Поляни вели жваву

торговлю з грецькими колоніями по берегах Чорного моря та на гирлі Дніпра; часто

самі їздили до греків, часто й грецькі купці бували в них. Під час цих жвавих

зносин Поляни багато перейняли собі з грецької культури; відкидати можливість, що

Поляни при цих зносинах часом приймали й християнство, не маємо жодних

підстав. Звичайно, думати про дуже велике поширення християнства серед Полян не

приходиться, бо Поляни не знали тоді ще міцної державної організації, а їх

родовий устрій давав повну змогу міцно берегти стару віру своїх батьків.
У всякому разі, зносини з грецькими колоніями та їхнє християнство мали

великий вплив на наших Полян, і скоро зробили те, що вони стали найкультурніши-
ми серед усіх українських племен. Уже наш найдавніший Літопис підкреслює цю

культурність Полян. У той час, коли інші Слов яни ««живяху звериньским образом»

живуще скотьски», у той час наші Поляни, «своихъ отець обычай ймуть кроток и

тих, и стыденье къ снохамъ своимъ и къ сестрам, къ матерямъ и къ родителемъ

своимъ къ свекровемъ и къ деверемъ велико стыденье имеху» 6 7. Був у Полян уже
тоді цілком культурний спосіб оженіння, чого не знали інші слов янські племена.

Усе це, звичайно, можна приписати тільки культурному впливові грецьких колоній.

Грецькі колонії, що були на півдні нашої землі та по берегах Чорного моря,
починають зникати десь з кінцем IV-ro віку по Христі: через південні наші землі

помандрували тоді різні дикі орди, і вони змели всі ці культурні грецькі оази.

В справі поширення християнства по Україні треба ще підкреслити ролю
Руси Озівсько-Чорноморської або Тмутороканської чи Прикавказької, про яку рано
згадують арабські історики. Власне в Тмуторокані рано постала організована
церква з власним єпископом, а все це не могло не відбитися й на Україні Київській.

Можна думати, що те християнство, яке прищепилося на нашій українській
землі, може, ще в вік Апостольський, це християнство вже ніколи потім не зникло

з нашої землі. Звичайно, його знали тільки окремі родини, а може тільки окремі

люди; великого поширення воно не могло мати. Інша річ, якби не зникли були так

рано грецькі колонії на півдні нашої землі тоді безумовно Україна прийняла б

християнство значно раніше, ще до князя Володимира.
Інші східні слов янські племена, крім трьох українських Тиверців, Уличів та

Полян, певне не знали християнства в доісторичну добу.

АПОСТОЛ АНДРІЙ
ОСНОВОПОЛОЖНИК ЦЕРКВИ УКРАЇНСЬКОЇ

З надзвичайно давнього часу, можливо, ще з віку Апостольського, серед греків»
а також серед тих народів, що жили по північному березі Понту (моря Руського чи

Чорного), поширений був переказ, що Св. Апостол Андрій проповідував віру
Христову також і в Скифії, цебто й на тій землі, що споконвіку заселює її народ
український. З бігом часу переказ цей набирав собі все більше реальних ознак і в кінці
перейшов у ціле оповідання про найперший початок Церкви Української.

Це оповідання про апостола Андрія 8, як основоположника Церкви
Української, попало пізніш і в наш давній Літопис, а вже звідси воно поширилося по най-

рівніших давніх писаннях. Я приведу тут це оповідання з найстаршого Літопису
Лаврентієвого 9, перекладаючи його на теперішню мову.

«Дніпро тече джерелом до Понтійського моря, що зветься Руським (цебто
Українським); кажуть, що цим морем навчав був святий Андрій, брат Петрів.
Коли Андрій навчав у Синопі10, він прибув до Корсуня 11 і тут довідався, що
далеко від міста знаходиться гирло Дніпрове. Захотів він піти до Риму, а тому

прибув до Дніпрового гирла, а звідти пішов 12
уверх Дніпром. Трапилося так, що

Андрій прибув (до одного місця й спинився тут переночувати) під горами на березі.
А вранці він устав та й каже до своїх учнів: «Чи бачите ви Гори он ті? На Горах
тих засяє ласка Божа; тут постане місто велике, й Бог побудує багато церков». І
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зійшов Андрій на ті гори, поблагословив їх, поставив хреста і, помолившеся Богу,

зліз з гори тієї, а тут пізніше постав Київ.

І поплив Андрій уверх Дніпром. Прийшов до Слов ян, де тепер Новгород,

побачив там людей та звичай їхній, як вони миються та паряться, і дивувався з

них. Звідти пішов він у землю Варягів і прийшов до Риму; тут він розповів, де

навчав та що бачив. Він казав: «Дивні речі бачив я в землі слов янській, як там

проходив; бачив я лазні дерев яні, люди натоплять їх вельми, роздягнуться,
обіллють себе кислим квасом, візьмуть молоденькі різочки (березові віники) та й

б ють самі себе, і до того доб ються, що вилазять насилу живі; але обіллються

холодною водою й знову оживають; і це вони роблять постійно, ніхто їх на те не

силує, але самі себе мучать, і ніби це їм миття, а не биття». Слухачі дивувалися;

а Андрій, побувавши в Римі, вернувся до Синопу» 13.

Ось так розповідає нам найстарший т. зв. Лаврентіїв Літопис 1377 р. про
постання Церкви Української. Отож, як бачимо, плив Дніпром Апостол Андрій,
спинився на Київських горах, поблагословив їх і лишив тут свого Хреста. Таким
чином Церква Українська веде свій початок від самого Апостола, й правдиво зветься

Церквою Первозванною. Це була велика патріотична думка, що панувала в Україні
з найдавнішого часу, до певної міри панує й тепер.

Але проти правдивости цього літописного оповідання віддавна вже поставав

цілий ряд учених, головно росіян, починаючи ще з відомого першого історика
церкви митрополита Платона; за ним уже й Карамзін про це оповідання

додавав: «Впрочем, люди знающие сомневаются въ истине сего Андреева путешествия»
(I, ст. 17). Знаний російський історик церкви проф. Є. Голубинський піддав це

оповідання надзвичайно суворій критиці («История Русской Церкви», т. І, М.
1901 р., ст. 19 34).

Справді, приглянувшися уважно до цього оповідання, твердять скептики,

бачимо, що це ніби пізніша вставка до Літопису. їхати з Херсонеса (чи Корсуня)
до Риму через Київ та Новгород, це все одно, каже Голубинський, як би

їхати з Петрограду на Москву через Одесу, бо ж ця'дорога до Риму через землю

Варягів в 50 раз довша за звичайну Чорним морем. Твердячи так, учені не хотять

стати на правдивий грунт: Ап. Андрій вибрав собі таку дорогу навмисне: в цілях
Христової проповіді. Перша частина оповідання благословення Київських гір
видержана в дусі апостольськім, але ж частина друга парня в лазнях й

оповідання про це ап. Андрія в Римі якось не відповідає гідності апостольської праці.

До того додають ще, що за Апостольського часу земля наша була невідомою

пустинею, яка лежала за межами відомого світу, що була вона повна найрізніших
страхіть. «Зачем бы пошел въ эту неведомую пустыню Апостол Андрей», питав

проф. Голубинський. «Он мог пойти в нее только тогда, когда бы у него не было

дела в черте самаго тогдапшяго мира, и было свободное время ходить по пустыням.

Но это, как всякий знает, было вовсе не так 14. Если бы вести Апостола в Русь
нарочно, то нужно было бы вести его для проповеди Христианства людям, а не для
благословения необитаемых гор» 15.

Літописне оповідання про Апостола Андрія це, може, й пізніша вставка до
нашого найдавнішого Літопису, вставка, яких немало тут 16. А що це так,

твердеть дослідники, про це свідчить той факт, що автор Початкового Літопису не

знав ще нашого переказу про Ап. Андрія; так, у Лаврентієвім (Діонісієвім)
кодексі під 6491 (983) р. читаємо, що в землі нашій не суть Апостоли учили», «те-

ломъ Апостоли не суть еде были» 17. В іншому місці літописець розказує, що власне

нашим учителем віри Христової мав бути Апостол Павло; під час 6406 (898) р. тут
читаємо: «Словенську языку учитель єсть Андроникъ Апостолъ, въ Моравы бо хо-

дилъ, и Апостолъ Павелъ училъ ту; ту бо єсть Илюрикъ, его же доходилъ Апос-

толъ Павелъ, ту бо беша Словене первое. Темже и Словеньску языку учитель есть

Павелъ, отъ него же языка и мы есмо, Русь, темъ же и намъ, Руси, учитель єсть

Павелъ, понеже училъ есть языкъ Словенескъ и иоставилъ есть епископа н

наместника по себе Андроника Словеньску языку». Щоб не було сумніву в цім,
літописець ще додає: «А Словеньскый языкъ и Рускый одно есть, отъ Варять бо про-
звашаяся Русью, а первое беша Словене 18. На це все можна сказати, що ці
твердження літописця також пізніша вставка19. Крім цього преп. Нестор у своїм
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Житті св. Бориса та Гліба рішуче заявляє, що «Руська сторона (цебто Україна) ні

від кого не чула слова про Господа Ісуса Христа», що «до Русів (укранців) не

ходили Апостоли, і ніхто їм не проповідував слова Божого». Як бачимо, вже в

старовину змагалися за правдивість нашого оповідання, але воно таки було.
Звідки ж узялося це величне оповідання про початок Церкви Української?

Може це справді плід буйної фантазії якогось давнього гарячого патріота
українського? Ні, приглянувшися ближче до всієї цієї справи, бачимо, що оповідання це,

прикрашене в подробицях, має реальну правдиву основу.

Апостол Андрій ще з віку Апостольського вважався основоположником церкви

Костянтинопольської; греки взагалі рано почали збирати найрізніші оповідання про

Ап. Андрія. Боротьба Царгородської Церкви з Римською за авторитет розпочалася

рано; Церква Римська твердила, що її заснував Ап. Петро, а це примусило й

греків пильніш зайнятися своєю археологією й зібрати все, що можна було, про
Ап. Андрія, як свого основоположника. І греки справді зібрали дуже багато най-

різніших оповідань про св. Андрія Первозванного.
Ось ці грецькі перекази, з найдавнішого часу починаючи, в один голос свідчать,

що Ап. Андрій проповідував Євангелію і в далекій варварській Скифії. Найперше
оповідання про це подає нам батько церковної історії, Єпископ Кесарії
Палестинської, Євсевій Памфил (помер у 340 році); він у своїй «Церковній Історії» (кн. III,

розд. І) пише, що «святі Апостоли й учні Спасителя нашого розпорошилися були
по всьому світові (для науки про Христа). Фомі, як каже переказ, випала доля йти

в Парфію, Андрію в Скифію, Івану в Азію, де він жив і помер в Ефесі20. До
цього Євсевій додає ще, що про це слово в слово розповідає Ориген у III томі

яснень на книгу Буття. Як бачимо, переказ про те, що Ап. Андрій навчав про
Христа в Скифії, сягає найдавнішого часу, може, ще віку Апостольського, а в IV віці
його вже записано. Пізніш поставали інші перекази, додавалися різні подробиці;
такі перекази, напр., ченця Єпифанія, що жив у к. VIII поч. IX в., Метафраста
X в. і ін.

Дуже цікаве оповідання ченця Єпифанія. Він розказує, що Ап. Андрій відбув

три подорожі, обійшов західне побережжя Малої Азії, південне побережжя
Понту (Чорного моря) і доходив аж до Іверії, а за третю подорож обійшов східне та
північне побережжя Чорного моря, побував у Босфорі, чи Керчі, в Херсоні та

Феодосії. Єпифаній розказує, що все це він писав на основі писань давніх церковних
письменників: крім цього, він сам обійшов усе побережжя Чорного моря, від

Синопу до Босфору, Херсонесу та Феодосії; скрізь вислуховував він місцеві
оповідання про Апостола Андрія, на свої очі бачив церкви, хрести, образи св. Андрія, скрізь
він розпитував, зібрав і записав назви учнів Андрія, що були першими
Єпископами Церков, які заснував Апостол21. І ось на основі цього Єпифанієвого оповідання
переконуємося, що вже в його час скрізь існували думка й перекази про те, що
Ап. Андрій проповідував по північних (українських) берегах Чорного моря.

Отже, встановлюється факт, що Апостол Андрій таки справді проповідував
Євангелію по берегах Чорного моря, того моря, що здавнини «словеться Русское

море». І справді, знаємо, що в цих містах уже з кінця І віку відоме було
християнство. Так, давній переказ розповідає, що десь наприкінці 1-го віку імператор Траян
заслав був до Херсонесу, на північний берег Чорного моря, Єпископа Римського*

Климента; св. Климент, прибувши до Херсонесу, застав тут до двох тисяч

християн, що працювали в каменоломнях; своєю проповіддю св. Климент побільшив це

число22. Саме св. Письмо (І Петр І, І) свідчить про християнство за вік
Апостольський в Понті, на південному березі Чорного моря, зараз же проти Тавриди 23, ще
мала з Понтом постійні зносини.

Таким чином підтверджується давній переказ про те, що Апостол Андрій
проповідував у Скифії, а земля наших предків була власне в цій Скифії, як про це

свідчить і наш найдавніший Літопис 24. З найдавнішого часу були в нас найжва-
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ВІШІ зносини з тими грецькими колоніями, що були по північному березі Чорного»

моря; ми торгували тоді з цими греками, і самі ці греки часто заходили Дніпром»

далеко вглиб до нашої землі, про що виразно свідчать нам археологічні знахідки.

Навіть надмірні скептики, що не вірять зовсім оповіданню про Ап. Андрія, не

можуть відкинути того, що Ап. Андрій міг проповідувати предкам нашим, бодай тим,

що по торгових справах бували в грецьких колоніях на північному березі Чорного
моря.

Трудно сказати, як далеко на північ підіймався Ап. Андрій. Йому припало

проповідувати й скифам, і цілком можливо, що Апостол справді плив Дніпром, але

як далеко? Трудно допускати, що Андрій міг побувати навіть у Києві; Греки
звичайно пливли Дніпром тільки до порогів, до м. Олександрівського, за пороги ж

плисти не відважувались. Отож, таки не виключається можливість, що Ап. Андрій
підіймався нашим Дніпром бодай до порогів і бодай тут навчав віри наших пред?

ків. Але Ап. Андрій мав цілі поширення християнства, тому міг пливсти Дніпром
і до Києва.

Що віра Христова ширилася й поміж скифами, про це виразно свідчить нам

оповідання про трьох мучеників Інна, Рима й Пінна, що записане в Минології

імператора Василя II (976 1025 рр.) під 26 січня. В сім оповіданні читаємо, що ці

мученики були родом «з Скифії, з північної сторони»; вони були учнями Ап.

Андрія й продовжували навчати скифів і багатьох охрестили; але правитель варварів

схватив їх і віддав на муку. Тоді була люта зима, річки позамерзали так, що ними

їздили; святих прив язали до високих полін, що були в воді, і там вони й

замерзли25. Де могла бути така люта зима, щоб аж річки позамерзали? Безумовно, десь
далі на північ26. Отже, як бачимо, Ап. Андрій мав навіть своїх учнів поміж

скифами, і мученики Інна, Рима й Пінна це найперші українські святі, яких і

згадуємо 20 січня.

Все досі сказане переконує нас у тім, що на самій землі українській Апостол

Андрій був, проповідував тут науку Христову і мав своїх учнів. Цілком можливо^

що вже від часу Ап. Андрія християнство ніколи й не переводилося в нас, але

постійно мало більше чи менше число своїх прихильників. Ось поміж цими

давніми християнами й зберігалося оповідання про Ап. Андрія, що проповідував у землі

скифській. Пізніш, коли число християн збільшилося в нашій землі, коли зносини

з греками етали ще жвавішими, тоді в нас почали ширитися й грецькі оповідання

про Ап. Андрія, і з бігом часу витворилося в нас те оповідання про початок нашої

Церкви, що його пізніш вставлено в Літопис.

Коли саме склалося оповідання про прихід до Києва Ап. Андрія й коли його

вставлено до Літопису, точно сказати не можемо. Але вже в XI віці пам ять про»
Ап. Андрія була такою великою, що князь Всеволод р. 1086тго вибудував у Києві

Церкву на честь Ап. Андрія (а р. 1089-го постала й друга Андріївська Церква
в ПереяславіВ7.

Треба сказати, що на перших порах греки, заволодівши нашою Церквою, таки

часом добре їй дошкулювали: верховна церковна влада наша, митрополит тоді все

був тільки з греків. Ці греки часом звисока ставилися до нас, лише все грецьке

вважали за добре. Звичайно, для патріотично настроєних верств наших це було
мало приємне, і дуже рано в нас проти грецького верховенства підіймався протест,,
який часом кінчався навіть тим, що митрополитом ставав у нас свій таки

українець (напр. митрополити Іларіон та Климент). Греки дуже величалися, що
основоположником їхньої Церкви був Апостол Андрій. І ось, на мою думку, щоб трохи
збити цю грецьку пиху, й постає в нас уже детальне оповідання про Ап. Андрія,
як приходив він до Києва й поблагословив тутешні Гори, цебто поклав початок

нашій Церкві. Отож виходило, що Ап. Андрій заснував не тільки Церкву Царго-
родську, але й Українську. Національна гордість була задоволена.

Правда, можливе ще й таке вияснення, що оповідання про Ап. Андрія
піддержували й самі греки, щоб показати, що Русь-Україна ще з Апостольських часів

входила до Патріярхату Апостола Андрія, до Костянтинополя. Отже, Костянтино-
піль і Русь це один Патріярхат, на основі Канонів II. 2 і IV. 28.

Але в цей час постали вже тертя між Києвом та Новгородом. Новгород був
цілком в ієрархічній залежності від Києва, єпископа для Новгорода вибирали в

Києві, висвячували й посилали туди. Це, звичайно, не подобалося Новгороду, і вій*
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шукав випадна, щоб звільнитися з-під української влади. Як знаємо, за князя Ізя-

слава Мстиславовича, з невідомих причин, українці зробили церковну революцію,

обрали собі Митрополитом таки свого високоосвіченого Климента, що й був
Митрополитом, з перервами, майже дев ять літ (1147 1155). Єпископ Новгородський
Нифонт не визнав Митрополита Климента; а коли р. 1155-го гору взяли таки греки,

що скинули Климента, тоді Нифонта нагородили за вірність званням

Архиепископа, і з того часу Новгородська Церква сама собі вибирала єпископа, а Київ лише

благословляв їх28. Усе це, звичайно, посіяло ворожнечу поміж Києвом та

Новгородом.

Як ми бачили, оповідання літописне про приїзд Ап. Андрія до Києва має ще й

продовження, другу частину це оповідання про дерев яні лазні, які Ап. Андрій
бачив у Новгороді. Ця друга частина дуже мало в яжеться з першою і своїм

характером є просто насмішка на новгородців, ось, мовляв, у нас, українців, був
Ап. Андрій і поблагословив наші Гори, а в вас лише посміявся з вашої парні в

лазнях. І, мабуть, правдива думка проф. Голубинського, що бачить у цій другій
половині оповідання «осмьяніе Новгорода», бо ж наші землі в давнину любили

сміятися одна з одної, і наскладали одна про одну багато всяких насмішливих оповідань

та приказок29. А сварка єп. Нифонта з уитр. Климентом до всього цього тільки

підлила масла.

Ось усі ці причини могли послужити на те, щоб давній переказ про проповідь
у нашій землі Ап. Андрія переробити на ширше оповідання, а до того хтось додав

ще й памфлета на новгородців 30. Усе це й увійшло до нашого давнього Літопису.

Звичайно, літописне оповідання про Ап. Андрія не подобалося новгородцям і
взагалі московцям. І ось, десь у XVI віці, за митрополита Макарія постає нова

новгородська редакція цього оповідання. Нове оповідання розказує, що Ап. Андрій
з-під Києва «пошелъ по Днъпру вверхъ до Ловати; и пришедъ, бла*ослови мъсто,

идъже нынъ Новгородъ, а людіє съдяще подлъ озера Ильменя, и также къ учени-
камъ рече, яко будетъ зде градъ великъ и Церкви Божественная многи».31 Згадки
про лазні вже нема. Національна гордість новгородців, хоч пізно, і хоч просто

переробленням київського оповідання, проте була задоволена.

Але цього мало. Постала нова легенда, й її записано в Степенну Книгу за

митр. Макарія; легенда оповідає, що, прибувши до Слов янської землі, де тепер

Новгород, Ап. Андрій «пребысть здъсь нъкоторое время, проповъдывалъ Слово Бо-

жіє, водрузилъ и оставилъ свой желзъ въ веси, нарицаємой Грузинъ» 32. Українців
тут було побито: в них Ап. Андрій поблагословив лише самі-но порожні Гори та

тільки Хреста поставив, а ось у нас, новгородців, проповідував він слово людям і

лишив навіть свого жезла, який і зберігається в Андріївській Церкві села Грузина...
Пішли далі. Появилася легенда, що Ап. Андрій подорожував по Ладозькому

озері, був на одному острові й полишив там свого жезла, а його учні заклали тут Ва-
лаамського монастиря...

Всі ці легенди глибоко пішли в народ, стали переказами патріотичними, і
ними часто послуговувалися там, де треба було зазначити, що Церква веде початок

від Апостольського віку. Так, відомий Арсеній Суханов, під час своєї подорожі по

Сходу і під час своїх диспутів з греками, коли ті настоювали, що треба в усьому

слухатися їх, просто відповів їм: «Мы крещеніе пріяли отъ Апостола Андрея,
когда онъ, по вознесеній Господа, приде въ Византію и оттуда пойде Чернымъ моремъ
до Днепра и Днепромъ вверх до Кієва...» Ще простіш зрозумів ці оповідання цар
Іван Грозний. Коли р. 1580-го Грозного нахиляв на унію єзуїт Антоній Поссевін,
цар відповів йому: «Ми віру свою прийняли на початку християнства, коли Андрій,
брат Апостола Петра, приходив у ці землі, щоб пройти до Риму. Таким чином ми
в Москві прийняли християнство того саме часу, як ви в Італії..

Зазначу ще тут, що року 1589 Московська Церква стала п ятим Патріярхатом
у світі, а своє право на Патріярхію основувала головно на тому, що її

основоположником був Апостол Андрій, використала право Церкви Української.
Коли на Москві оповідання про Ап. Андрія стали такими популярними, то

нема чого й зазначити, що в нас, в Україні, ці оповідання ввесь час були живими,
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бо ж бодай у південних наших землях таки бував Ап. Андрій. За XVI XVIII віки

ці оповідання в нас в Україні надзвичайно ширяться, і думку про те, що Ап.

Андрій це основоположник Церкви Української, цю думку знаходимо по всіх більших

богословських творах українських. На Київськім соборі 1621 р. постановили:

«Св. Апостол Андрій це перший Архиепископ Костянтинопольський, патріярх
Вселенський і Апостол Український; на Київських Горах стояли ноги його, й очі
його Україну бачили, а уста благословляли, і насіння Віри він у нас насадив...

Воістину Україна нічим не менша від інших східніх народів, бо і в ній

проповідував Апостол» 35. Цього Канона нашої Церкви жоден Собор не відкинув і досьогод-

ні. А коли р. 1654-го митрополит Київський Сильвестер Косів стрічав московських

бояр, він говорив їм, що в особі його вітає бояр св. Андрій Первозванний, що на

цім місці прозвістив блиск великої Божої слави36.
Маємо ще й інші перекази про Ап. Андрія; напр. про стопи Ап. Андрія, що

відбилися на великім камені на березі моря коло Херсона; маємо оповідання про те,

що Дніпровий Неяситецький поріг звався Андріївським, бо тут пробував Ап.

Андрій, коли проходив до Києва; в Києві й тепер поширені перекази про Андрієвого

Хреста, що його поставив на Горі сам Апостол, і Хреста цього навіть показують у

Андрієвій Церкві.
І інші народи часом претендують на те, що в них також перебував Ап.

Андрій; так, уже в IX в. склалося оповідання грузинське, що Ап. Андрій проповідував
у Грузії, і це цілком можливе; в XVII в. постала легенда навіть у Польщі, ніби
Ап. Андрій проповідував і в них, бо ж у давнину до Скифії належали й поляки37.

Така доля нашого оповідання про Ап. Андрія Первозванного, як

основоположника Церкви Української. Чи ж справді можна рахувати Ап. Андрія садівничим

християнства в нас в Україні? Я такої думки, що безумовно можна. Апостол Андрій
безумовно був і проповідував на нашій землі, можливо, що плив і нашим Дніпром,
тільки не знаємо, як високо він підіймався, не знаємо, чи справді побував він у Києві.
Але для визначення Церкви Української Церквою Первозванною досить і того, що

Ап. Андрій дійсно був на нашій землі, дійсно навчав в Україні Слова Божого.
І ті найперші християни, що їх навернув був до Христа св. Андрій, уже ніколи

не переводилися в нас в Україні аж до офіційного охрещення її за князя

Володимира року 988-го.

ХРИСТИЯНСТВО
СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ДО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА

Коли саме окремі українські племена, що й у давнину жили приблизно на тих

самих землях, де й тепер живуть, що жили т. званим родовим устроєм, коли ці
наші племена зорганізувалися в правильну державу, цього точно сказати не можемо.

Наш давній Літопис, під 862 р., розказує, як до Києва підійшли два Варяги,
Аскольд та Дир, і заволоділи Києвом та землею Полян, що платили дань Хозарам.
Звичайно, процес перетворення родової та племінної України на державну не

відбувся так просто та скоро, як про це пише наш літописець; процес цей мусів бути
довгим, мав тривати щонайменше 100 150 років і не міг відбутися так легко, як то-

здавалося літописцеві. Українська держава постала в Києві десь наприкінці VII
або на початку VIII-го віку. Перші князі безумовно були своїми, не захожими

чужинцями (народні перекази звуть їх Києм, Щеком та Хоривом), але про них ми

нічого не знаємо. Взагалі, про початки української державності до половини ІХ-го>

століття певних відомостей у нас дуже мало.

Звичайно, з того часу, як постала більш-менш організована українська
держава, вона мусіла в тій чи іншій мірі зареагувати й на християнство, ту нову віру,
що поволі, але міцно й невпинно завойовувала Європу та сунула також і на Схід.
Коли християнство й до того, як ми бачили, було вже в Україні, то тепер воно
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чинає ширитися тут усе більше та міцніше. Отож давні перекази оповідають, що
вже Аскольд і Дир, князі українські, охрестилися й прийняли до себе навіть

єпископа.

Наш Літопис про це розповідає так. Року 866-го пішли Аскольд та Дир на

лодках на Грецію й обложили Царгород. Цесар грецький Михаїл якраз вів тоді війну
з Сарацинами і в Царгороді не був. Вернувшися спішно до Царгороду, цесар цілу
ніч щиро молився Богові з патріярхом Фотієм у церкві Влахернської Богородиці.
Потім Патріярх виніс ризу Богородиці й омочив її в морі; і сталося чудо: зараз

постала буря, «безбожних Руси корабля смяте», кораблі потопилися, і мало з цих

українських напасників вернулося додому38. Так розказує літописець; про

хрещення він нічого не каже.

Але про охрещення Русів розказують грецькі джерела. Так, патріярх Фотій у
своїм окружнім Листі, в § 35 пише про це так: «І не тільки цей народ (болгари)

перше нечестя змінив на віру Христову, але й так звані Русси, що перевищують

усіх жорстокістю та скверновбивством; вони поневолили всіх кругом себе, а через

це впали в гордість і підняли руки навіть проти Римської держави; але тепер

навіть ці Русси перемінили еллинську й нечестиву науку, якої перше держалися, на

чисту й непідроблену віру християнську і з любов ю стали підданими та друзями

нашими, замість грабувати нас і замість мати проти нас зухвалість, що недавно

було. І так розгорілося в них бажання та ревність до віри, що прийняли вони

єпископа й пастиря, і поважають християн з великою пильністю та усердям» 39.

Костянтин Порфиророджений у своїм творі «Василь Македонянин», № 97

розповідає ще докладніш про це найперше охрещення Руссів.
«І народ Руссів, пише він, войовничий та безбожний, цар Василь щедрими

подарками золота, та срібла, та шовкових одеж нахилив до переговорів, уговорив
їх охреститися й зробив так, що вони прийняли архиепископа, якого поставив

патріярх Ігнатій. Коли прибув архиепископ до цього народу, його добре прийняли.
Князь цього народу, скликавши зібрання, радився з старшими, які міцно трималися

старої своєї віри. Обмірковуючи свою віру й віру християн, князь питає

архиепископа, чого саме буде їх навчати. Архиепископ показав їм Євангелію і розказав про

деякі чудеса Спасителя нашого. Русси зараз же відповіли: «Коли й ми не

побачимо якогось чуда, а особливо такого, як про юнаків у печі, то зовсім тобі не

повіримо й не будемо слухати твоїх слів». Русси настоювали, щоб кинути в огонь

Євангелію, якщо вона не згорить, тоді прийняти хрещення. «І кинули в піч огненну

святу Євангелію. Через деякий час, як у печі потухло, знайшли там святу книгу

цілою. Побачивши це, здивовані чудом варвари вже без вагання почали

хреститися» 40.

Так оповідають грецькі джерела про напад та про найперше охрещення

Руссів; було це десь року 860-го, як розказує наш літописець. Грецькі пам ятки

нічого не кажуть про Аскольда й Дира, бо ж вони прибули до Києва тільки р. 862-го,
отже не могли брати участи в нападі на Царгород; пізніше наш літописець
поплутав події, і цей похід переніс на Аскольда та Дира.

Але хто були оті Русси, що все ж таки р. 860-го напали на Царгород, а потім

охрестилися? Трудно допустити, щоб це були київські Поляни, бо ж про їх

охрещення певне знав би і записав би до Літопису наш літописець, але він про це
зовсім мовчить. Дослідники думають (напр. Є. Голубинський), що були це скоріш ті
Русси (якесь українське плем я), що жили по берегах Чорного моря.

Чорне море здавна звалося морем Руським, певне тому, що жили тут Русси.

Ці Русси дуже рано прийняли християнство й мали досить високу культуру; так,

коли первоучитель слов янський Костянтин (Кирило), подорожуючи до Хазар,
спинився в Херсоні десь 860-го року, він «обретъ же ту Євангеліє и Псалтырь,
русскими письмены писано, и человека «обретъ, глаголюща тою беседою» 41. Знаємо,
крім цього, що в Тмутороканських Руссів справді дуже рано був окремий єпископ.

Аскольд і Дир 20 років княжили в Києві (862 882), були в зносинах з

греками, і безумовно при них почало ширитися в більших розмірах християнство. Про
це говорить і те, що на могилі Аскольда якийсь Ольма збудував церкву св.

Миколи.
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За князя українського Ігоря (913 945) християнство вже значно поширилося

як у самому Києві, так і по Україні. Ігор під кінець життя свого два рази ходив

на греків: в році 941 і в році 944-ім. Для нас особливо цікавий цей другий похід,

Ігор склав з греками р. 944 (а в нашім Літопису договора цього записано під

945 р.) мирового договора, надзвичайно цікавого й важливого для історії
християнства в Україні. Договора цього наш літописець записав з оригіналу43, певне

слово в слово, а це ще збільшує вагу цього документу.

Посли князя Ігоря склали договора з грецькими царями Романом,
Костянтином і Степаном; українська сторона в цім документі ось так клянеться, що буде
його виконувати: «А хто з Руської (української) сторони осмілиться порушити
цього договора (таку любов), то охрещені («єлико ихъ крещенье прияли суть») нехай

приймуть пімсту від Бога Вседержителя та засудження на погибіль у цей вік і в

вік будучий; а неохрещені щоб не мали помочі ні від Бога, ні від Перуна, щоб
щити їх не охороняли, і нехай погинуть від мечів своїх, від стріл і від іншої зброї
своєї», і щоб були вони рабами в цей рік і в вік будучий».

В другім місці тут читаємо: «А коли збігця не знайдуть, нехай присягають наші

християни руські (українські) по вірі своїй, а не християни по закону

свойому» 44.
В кінці цього договору читаємо: «А ми, скільки нас є охрещених, клялися

церквою святого Іллі «въ сборней» церкві, при чеснім хресті й писанні цьому, клялися

берегти все, що тут написано, і нічого не порушити; а хто порушить це з боку
нашого, чи князь, чи хто інший, хрещений чи не хрещений, щоб не мали вони

помочі від Бога, щоб був той рабом у цей вік і в вік будучий, і нехай буде заколений

своєю зброєю. А неохрещена Русь нехай покладе щити свої та мечі наголо,
обручі свої й іншу зброю, і нехай клянеться берегти все, про що написано в договорі
цім, від Ігоря, від усіх бояр і від усього народу українського («отъ страны Рус-
кия») 45.

В кінці літописець наш оповідає, що Ігореві посли вернулися в Київ з

послами грецькими; ці грецькі посли мали доглянути, щоб князь та бояри присягли

виконувати договора 46. «На другий день покликав Ігор послів і прийшов на горбок

(холм), де стояв Перун, і поклав зброю свою, щити й золото, і присягнув Ігор і

люди його, скільки було поганої Руси; а охрещена Русь присягала в церкві святого

Іллі, що над Ручаєм; це була «сборная» церква, бо багато з варягів були
християни» 47.

З документу цього ясно бачимо, що християнство вже надзвичайно широко

пішло по Україні, так широко, що тепер з ним уже не ховаються. Ціла партія при
княжому дворі була християнською, і то була партія постільки міцна, що князь

відкрито мусів визнавати її. Більше того, князь змушений визнати християн

рівноправною стороною навіть у своїм писанім договорі з греками. Ще більше,

охрещена Русь у договорі пишеться першою, а не охрещена згадується другою, а до
того про цю неохрещену Русь в акті говориться навіть з певного погордою. Все це
не могло статися відразу, для такого стану християнства в Україні мав пройти
певний час. У всякому разі, вже на 944 р. (бодай на якийсь час) християнство стало

в Україні рівноправною вірою з старою державною українською вірою.
Як знаємо, тривку державність в Україні поклали Русси, чуже плем я

Норманів; ось ці Нормани (жили вони на землях теперешньої Швеції та Норвегії),
захопили силою Україну й стали панувати над нею. Князі українські звичайно були
з цього зайшлого племені Русь, що свою назву, може, накинули й нашій землі

(Руссю в давнину звалася головно теперешня Київщина). На службі в цих князів було

дуже багато своїх Норманів чи Варягів, які почували себе тут зовсім як удома.

Але дуже скоро всі ці Варяги почали українізуватися, і вже через декілька
поколінь вони не виглядали в нас чужаками.

Багато Варягів служили в грецькому війську, і багато їх тут і охрестилися; в

Царгороді була навіть окрема церква св. Іллі для цих військових Варягів. Але
коли Варяги запосіли Україну, коли вони стали тут пануючим класом, то багато

військових Норманів потягли з Греції на службу своїх, бо ж тут, в Україні, служба
в своїх князів оплачувалася ліпше. Звичайно, багато з цих військових Варягів
були вже християнами, і таким чином побільшувався християнський елемент в
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Україні, а з часом побільшився настільки, що під кінець правління Ігоревого хри-

втиянська партія користувалася вже такою силою, що її визнано було навіть

офіційно в державнім акті. Мало того, за прикладом царгородським ці Варяги (про
них літописець каже: «мнози бо беша Варязи хрестеяне») заснували собі в Києві

навіть церкву св. Іллі (десь край Хрещатика, а не на Подолі). Церкву цю Літопис

зве «сборною», може, парафіяльною, не домовою49; а коли розуміти цей вираз
«сборная» за «соборная» в пізнішому розумінні, то треба було б визнати, що в

Києві була тоді не одна церква.

А чи не був християнином сам князь Ігор? Ні. Літопис виразно каже про

нього, що він присягнув Перуну. При тодішньому політичному стані Ігор не

посмів би відкрито стати християнином. Він був ще досить чужий в Україні, і тому

демонструвати тут нову віру він не посмів, це було б занадто неполітично.

Велика більшість народу міцно трималася тоді своєї споконвічної віри (церква зве їх

поганством) і не дозволила б, щоб князь її міняв цю віру на іншу. Але в той час

християнство вже вперто сунуло на Схід, а з ним була зв язана й певна культура,

значно вища від культури своєї. Бажання перейняти цю західню, чи грецьку

культуру звичайно вело й до прийняття християнства.
І справді, бачимо, що християнство приймають у нас в Україні спершу тільки

вищі класи, а до народу воно йде дуже поволі. І нічого неможливого немає в

предположены!, що князь Ігор, не маючи змоги з державних поглядів стали відкритим
християнином, усе-таки був християнином потаємним; цим би й оправдувалася та

велика його терпимість, яку він виявляє до християн. Партія християнська в Києві

була тоді вже сильною, а чи ж вона не попильнувала перетягнути на свій бік

також і самого князя Ігоря? Жінка Ігорева, княгиня Ольга, що визначалася

великим розумом, була вже християнкою, чи ж вона не могла вговорити й чоловіка

свого стати також християнином?
Отож, як бачимо, вже за князя Ігоря християнство пустило міцне й широке

коріння в нас в Україні.

Першою відкритою християнкою, про яку зберегла нам звістку історія, була
княгиня Ольга, жінка Ігорева.

Це була жінка міцної волі й великого розуму; була вона дочкою якогось

Варяга. Наш Літопис розповідає, що р. 903-го привели цю Ольгу з Пскова до Ігоря,
і вона стала жінкою князя.

Як Ольга могла стати християнкою? Серед Ігоревої дружини, як бачили ми

вище, було вже багато християн, часом і дуже впливових, ось вони й вговорили

Ольгу кинути стару віру й стати християнкою. На початку Ольга була християнкою
тільки з переконання; охреститися відкрито вона довго не зважилась, бо, як

жінка князя, а потім (Ігор помер 945 р.) як регентша за малого Святослава, вона му-

сіла додержуватися віри того народу, на чолі якого стояла; державний політичний
розум не дозволяв їй охреститися прилюдно.

Але коли Святослав підріс і коли правити Україною стали й інші люди, Ольга

могла вже й охреститися. І знаємо, що вона й справді так зробила. Але коли вона

охрестилася й де саме, цього точно не знаємо.

Правда, наш Літопис про все це розповідає докладно. Року 955-го поїхала

Ольга до Царгороду, до царя Костянтина; той дивувався її красі та розуму й захотів

оженитися з нею. Але Ольга забажала перше охреститися, і щоб хрещеним
батьком її був сам Костянтин. І патріярх її охрестив. Коли ж цар настоював, щоб таки

одружитися з Ольгою, та насмішкувато відповіла йому: «Чи ж закон християнський
дозволяє батькові одружитися з дочкою?» Обманений Костянтин тільки й відповів
на це: «Переклюкала мя єси, Ольго»...50 Отже, як бачимо, Ольга охрестилася в Цар-
городі, року 955. Про те саме, що Ольга охрестилася в Царгороді, оповідають і
двоякі інші літописці, як грецькі, так і західні, хоч і подають інші роки хрещення.

Але трудно погодитися з цим простим оповіданням нашого літописця; до того

ж оповідання це занадто вже пахне місцевим патріотизмом. Костянтин Порфиро-
рідний, що приймав у себе княгиню Ольгу, написав книжку: «Про звичаї або
церемонії Візантійського двору»; в цій книжці він докладно розповідає, як р.957-го
прийнято при дворі княгиню Ольгу, й ані словом нічого не згадує, як вона
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охрестилася. А коли б Ольга справді охрестилася в Царгороді, чи вже ж би цар ані

слова не згадав про це? Мало того, Костянтин описує прибуття княгині Ольги, як

уже охрещеної, з нею прибув навіть її священик Григорій5І. Усе це каже про

теє, що Ольга не могла охреститися в Царгороді.
Але десь же вона охрестилася. Скоріш треба припустити, що княгиня Ольга

охрестилася таки в себе в Києві, бо ж тут, як ми знаємо, було вже досить грунту

для цього. їхати за хрещенням аж до далекого Царгороду було зайвим, коли це

легко можна було зробити й удома, у своїх власних священиків. А до Царгороду

Ольга їздила вже християнкою, їздила в якихось інших державних справах, а мо-

же, й погостити в грецького царя, який шукав зближення з неспокійною й

сильною Україною. І саме хрещення Ольги певніше відбулося десь року 954-го, як про

те оповідає нам чернець Яків.

. Цей же чернець пише, що Ольга, вернувшися з Царгороду додому, «требищя
сокруши». Звичайно, це перебільшення, вона не посміла б зробити цього

понищити ідолів прилюдно, бо це для народу її було б великим блюзнірством. Але

все ж таки Ольга вже проявляла себе відкрито, як християнка; деякі відомості

говорять, що вона будувала навіть якісь церкви, і цьому напевне можна вірити.

Західні літописці оповідають нам, що року 959-го княгиня Ольга посилала на

Захід до короля німецького Оттона І якесь посольство. Ці літописці розказують,
ніби Олена (так звалася Ольга по хрещенні) просила собі Єпископа та

Священиків. Оттон охоче послав р. 961-го в Україну Єпископа Адальберта; але виявилося,

що посольство Ольжине приходило «лживо», як скаржиться західний літописець,
бо р. 962-го «вернувся назад Єп. Адальберт, бо не мав успіху в тім, за чим його

послано, бо бачив працю свою зайвою; як вертався він, деяких товаришів його вбито,
а сам він насилу втік» 52.

Чого приходило до царя Оттона це Ольжине посольство, не відомо нам; наш

літописець про це ані пари з уст. Літопис Гільдесгеймський (кінця Х-го віку)

розповідає про це так: «Прийшли до короля Оттона посли Руського народу й просили

його, щоб він послав до них одного з своїх Єпископів, який показав би їм дорогу

правдиву, і говорили, що хотять покинути своє язицтво й прийняти Християнську
Віру. Король послухався і послав до них Єпископа Віри Католицької Адальберта,
але вони, як показав кінець справи, в усьому набрехали» 53.

Отже, як бачимо, західні літописи говорять, що Ольга посилала до Оттона

просити собі Єпископа. На цій основі католицькі письменники твердять, ніби Ольгу

охрестили католики. Але на це нема жодних підстав, бо Ольга тоді була вже

безумовно охрещеною. Треба думати, що Ольга, може, й посилала до Оттона

посольство в невідомій нам справі, а Оттон, відомий, як завзятий насадитель

християнства серед Слов ян, хотів скористати з випадку і проти бажання Ольги
настирливо послав-таки в Україну свого непрошеного Єпископа; але Єпископ цей, як

розказують літописи, змушений був утікати з України, нічого не зробивши. Де ж тут

охрещення Ольги в Католицтво?
Ольга померла р. 969-го в глибокій старості (десь маючи 70 75 років);

поховали її як християнку; умираючи, «заповедала Ольга не творити тризны над

собою, бе бо имущи презвитеръ, сей похорони блаженную Ольгу» 54. Пізніш
княгиню Ольгу канонізовано, але коли саме не відомо; здається, що в домонгольську

добу вона була вже святою.

Певне, ще дуже сильна була стара українська віра, коли син християнських

батьків Ігоря та Ольги, князь Святослав таки не пристав до християнства.

Літописець наш розповідав, що княгиня Ольга не раз вговорювала сина свого

охреститися, але той і слухати цього не хотів. Часто говорила Ольга синові: «Я, сину мій,
пізнала Бога й радію; коли ти пізнаєш Його, радітимеш». Але, Святослав не

слухався матері й відповідав: «Як же я один зможу перемінити віру? Таж з того буде
сміятися дружина...» А мати настоювала: «Коли ти охрестишся, те саме зроблять
і всі...» 55

Але нічого не помогло; Святослав дуже любив стару свою віру, і не мав

найменшої охоти міняти її на нову. Проте й за його правління християнство потроху
таки ширилося; у всякому разі, ніякого гоніння на християн Святослав ніколи не
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підіймав. Літописець свідчить нам, що за Святослава «аще кто хотяше хреститися,

не браняху, но ругахуся тому» 56. Це значить, що за Святослава все-таки перевагу

при князі давали не християнам. Лицарю по вдачі, Святославу не сиділося в

Києві, постійно бував він у походах, де склав укінці й голову свою, а чи ж при

такому житті мав би він охоту до нової віри, що забороняла якраз ці криваві походи

його? В Києві сиділа собі мати Ольга, і тут, певне, християнство таки ширилося. Але

сам князь рішуче й з переконання свого стояв на стороні старої віри; те саме,

певне, робило й його найближче оточення, хоч хреститися нікому не заборонялося 57,
з охрещеного тільки часом глузували.

Року 972-го загинув князь Святослав від руки Печенігів; на Київський престол
сів його син Ярополк; але не надовго, р. 980-го його вбив брат Володимир і

відняв великокняжий престол. Який був стан християнства за Ярополка нічого

певного не знаємо; треба тільки догадуватись, що кн. Ольга виховала сина таким, що

він не заважав розвитку й поширенню християнства; у всякому разі стан

християнства за Ярополка погіршати не міг.

Коли була церква в Києві, то були в ній і Богослужения; але якою мовою? В

варязькій церкві в Царгороді Служби правили або мовою грецькою, або мовою

готською, яку Варяги розуміли легко. Те саме, звичайно, могло бути й у Києві. Але

можна припустити, що коли св. брати Кирило та Мефодій завели іншим слов янам

Богослужения живою тоді слов янською мовою, то це Богослужения, спорадично,
могло достатися й до Києва, коли не під кінець ІХ-го віку, то вже в X віці. А
св. Кирило, як знаємо, заходив і на південь наших земель.

Принесло в Україні це початкове християнство й певну грамотність; так, у

договорі з греками з 944 року наказано, щоб українські купці приходили до греків
не з самими княжими печатками, а вже з писаними грамотами, в яких про них

має бути прописане все потрібне; а коли так, то це значить, що в Україні в той

час уміли вже писати.

Християнство сунуло з Заходу на Схід все більше та більше, захоплюючи

потроху й Україну. Наші зносини тодішні з Заходом постійно були жвавими, а

вони все показували нам блиск зовнішньої західньої культури, що була міцно
зв язана з християнством. В Україні помалу назрівала думка завести й у себе

християнство, а з ним і цю західню культуру; але для цього треба було зломити великий

спротив українського народу, що міцно стояв за свою батьківську віру. Думка
заведення християнства в Україні в другій половині Х-го віку стає вже питанням

часу, не було тільки здібної на це людини. Але скоро й людина ця знайшлася,

це був князь Володимир, син того самого Святослава, що так любив ще стару віру
батьків своїх.

22. II. 1925. Львів.

1 Стаття ця написана 22.11. 1925, а видрукувана була в «Духовній бесіді»,
Варшава, 1925, ч. 9 11.

2 Головніша література: Голубинский Е.: История Русской Церкви, т. 1, доба І,
М., 1901 р., вид. 2 Митр. Макарий: История Русской Церкви, вид. З, т. 1, Спб.
1889 р. Летопись по Лаврентиевскому списку, вид. З, Спб. 1897 р. Пархоменко
Вл.: Три центра древнейшей Руси, «Известия», 1913 р., кн. 2. Пархоменко Вл., Три
момента начальной истории русского христианства, «Известия», 1913 р., кн. 4.

Пархоменко Вл.: К истории начального христианства на Руси, «Известия», 1914 р.,
кн. 3. Аничков Е. В., Язычество и древняя Русь, Спб., 1914 р. Дуже цікаві ще
ось ці дві праці Пархоменка Вл., але я скористатися з них не міг: «Христианство
Руси до Владимира Св. («Вера и Разум», 1912 р., №№ 9 10); «Начало
христианства Руси, очеркь изь истории Руси IX X вв», Полтава, 1913 р. Приселков М. Д.:
Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X XII вв., Спб. 1913 р.

3 Голубинский Е.: История Русской Церкви, том 1, вид. 2, М., 1901 р., ст. 31 32.
4 Там же, ст. 16.
5 Там же, ст. 8 9.
б~7 Летопись по Лаврентиевскому списку, Спб., 1897 р., ст. 12.
8 Головніша література: Василевский: Русско-Византийские отрывки. Хождение

апостола Андрея в стране Мирмидонян, «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1877 р., кн. 1 і 2.

Малишевский Ив.: Сказание о посещении Русской страны апостолом Андреем,

«Владимирский Сборник в память 900-летия крещения России», Київ, 1888 р., ст. 1 51.
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Петровский С.: Сказания об апостольской проповеди по северо-восточному

Черноморскому побережью, Одесса, 1898 р. Др. Иван Франко: Апокрифи і легенди, т. III,
ст. XLII XLIV, 126 255.

9 Ліпше б цей Літопис звати Діонисієвим, бо справою його писання кермував
українець єпископ Діонисій.

10 Місто на південнім березі Чорного моря.
11 Це Херсонес Таврійський.
12 Поплив. А може, й пішов з проповіддю Слова Божого.
13 Летопись по Лаврентиевскому списку, Спб., 1897 р., ст. 7 8.
14 Е. Голубинский: История Русской Церкви, т. 1, перша половина тому, 1901 р.,

ст. 29.
15 Там само, ст. 22.
16 Проф. А. А. Шахматов: Разыскания о древнейших русских летописных

сводах. Спб., 1908 р., гл. IV.
17 Видання 1891 р., ст. 81.
18 Видання 1891 р., ст. 27.
19 Пор. відповідні місця у Шахматова: Разыскания.
20 И. Малышевский: Сказание о посещении Русской страны св. Апостолом

Андреем, див. «Владимирский Сборник», 1888 р., ст. 1.
21 Малышевский И., ст. 8 9.
22 Там само, ст. 50.
23 Малышевский, ст. 50.
24 Див. Лаврент. Літопис, ст. 12 за вид. 1897 р.
25 Ив. Малышевский, ст. 10 11; Е. Голубинский, ст. 30 31.
26 Є. Голубинський, ст. 31 32, все-таки відносить це до південного Криму.
27 Є. Голубинський, ст. 25; Малишевський, ст. 30.
28 1в. Малишевський, ст. 31 35.
29 Исторія Церкви, т. 1, вид. 2, ст. 25.
30 Мушу тут підкреслити, що автор колись популярної в Україні «Истории

Руссов» приймає цей Новгород за український Новгород-Сіверський, куди Ап. Андрій
попав Десною; див. вид. 1846 р., ст. 4.

31 3 Тверського Літопису.
32 Малишевський, ст. 37 39.
33 Митроп. Макарий: История Русской Церкви, т. 1, вид. 3, ст. 195 200.
34 Малишевський, ст. 41.

35 Памятники Врем. Ком., т. 1, 264 265; Київ, 1845 р.
36 И. И. Малышевский, ст. 44.
37 Є. Голубинський, ст. 32.
38 За дивне спасіння від нападу греки почали з того часу величати

Богородицю новою піснею: «Взбранной воєводі побідительная». Правда, прив язують цю
пісню й до іншого нападу.

39 Окружний Лист Фотія видруковано в Зборі листів Фотія, вид. Монтакуція,
Лондон, 1651 р., ст. 58.

40 Є. Голубинський: Исторія Церкви, т. 1, ст. 51 52.
41 Дослідники припускають, що ці Євангелія та Псалтир були готські, але це

не так.

42 Див. Є. Голубинський, ст. 47 49.
43 В Літопису договір цей розпочинається реченням: «Равно другаго Све-

щанья», це невдалий переклад грецького традиційного на початку грамот виразу:

ison ton prototypoy, цебто згідно з оригіналом, або відпис з оригіналу. А це
'

показує, що літописець справді подає нам вірну копію цього документу.
44 Літописець по Лаврентієвому списку. Спб. 1897 р., ст. 46 47.
45 Там само, ст. 48.
46 Там само, ст. 52.
47 Лаврентіїв Літопис, ст.>52 53.
48 М. Д. Приселков («Очерки по церковно-политической истории..») навіть

думає, що Ігор переговорював оце з Візантією про умови заведення ієрархії в Україні,
ст. 6. Але це перебільшення.

49 В. Пархоменко (в «Известиях» 1913 р., кн. 4, ст. 374 375) назву цієї
церкви св. Іллі ставить у зв язок з тодішніми жидівськими впливами, через Хазар
та Тмуторокань; це натягнене пояснення, простіше пояснювати царгородським

впливом, де Варяги мали собі також церкву св. Іллі.
50 Лаврентіїв Літопис під р. 955, ст. 59 60.
51 Є. Голубинський, ст. 101.
52 Є. Голубинський: История Русской Церкви, т. 1, ч. 1, ст. 103. М., 1901.
53 Там само, ст. 103.
54 Лаврентіїв Літопис, р. 969, ст. 66.
55 Там само, ст. 61.
56 Там само, ст. 61.
57 М. Д. Приселков: Очерки, проте думає, що Святослав ходив на Болгарію, щоб

дістати звідти ієрархію для впорядкування церковних справ у Києві (ст. 15 16);
але все життя Святослава само промовляє проти такої думки.
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ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ

Від перекладача:

Слово Іларіона («Про Закон і про Благодать»), першого українця на Престолі
Київської Митрополії (в роках 1051 1054), широко відомий і прославлений твір

XI століття, але повний текст його відомий переважно спеціалістам, і то в його

староукраїнському оригіналі. Ширшим кругам громадянства цей твір відомий тільки
своєю назвою та деякими цитатами його коротких уривків. Проте він був
предметом широкого зацікавлення, а то й наслідування протягом століть. Згідно з Н. Н.

Розовим *, Слово Іларіона дійшло до нас у понад сорока різних списках. На Заході

повний кириличний текст Слова, із супровідною статтею Н. Н. Розова,

ленінградського вченого, був опублікований у чеському філологічному збірнику «Сла-

вія», річник XXXII, 1963 р. (Там воно закінчується Символом Віри і коротким
коментарем на нього.) Року 1969 цей же текст, але гражданкою, був передрукований
в Англії, у збірнику вибраних староруських текстів з XI до XVI століть**. З цьо-

го-то тексту зроблено наш український переклад. Позначення цитованих у Слові

місць Св. Письма редакторів збірника «А Historical Russian Reader», з деякими

уточненнями нашими.

Вересень, 1932
С. Ярмусь

ми вже не називаємося ідолопоклонниками, а християнами; не залишаємося

І далі безнадійними, але надіємося на життя вічне. І вже капища сатанин-

*
ського не будуємо, а споруджуємо церкви Христові; вже більше один одного

не приносимо в жертву бісам, але Христос приноситься в жертву за нас і став

приємною жертвою Богу й Отцю. І вже більше, споживаючи жертвенну кров, не

погибаємо, але причащаючись Пречистої Крові Христової, спасаємось.

Добрий Бог наш усіх кінців світу і нас не забув; захотів і спас нас, і де

правдивого розуміння привів. Спустошеною і сухою була земля наша, ідольський

жар висушував її, але несподівано потекло джерело євангельське, напоїло всю

землю нашу, як прорік Ісаїя: «Заб є джерелом вода тим, що ходять у безодні, а

безодня стане болотом, і з сухої землі джерело води потече» (Ісаїя 35:6 7).
А ми сліпими були, і світла правди не бачили, й блудили в омані ідольській, і

глухі були до спасенної науки; але Бог помилував нас і засяяло нам світло

розуміння, бо ми пізнали Його, згідно з пророцтвом: «Тоді відкриються очі сліпим і вуха

* Николай Н. Розов. Синодальний список сочинений Илариона русскаго
писателя XI в., Slavia, Rocnik XXXII, Praha, 1963.

** A Historical Russian Reader A Selection of Texts from the Eleventh to the
Sixteenth. Centuries, edited by John Tennell and Dimitri Obolensky, Oxford, at the
Clarendon Press, 1969.
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глухих почують» (Ісаїя 35:5). І нам, що блукали шляхами погибелі, що

наслідували бісів, а дороги, що веде до життя, не знали, при чому й німими були язики

наші; бо ми молилися ідолам, а не Богу своєму і Творцю, нас навістило чолові-

колюбство Боже, і вже більше не ходимо за бісами, але ясно прославляємо Христа

Бога нашого, згідно з пророцтвом: «Тоді кривий скочить, як олень, і ясним стане

язик занімілих» (Ісаїя 35:6).
І ми, що були як звірі та тварини, не розуміючі ні правиці, ні лівиці, і до

земного прив язаних, і ні трошки про небесне не турбуючихся, до нас послав

Господь заповіді, що ведуть до вічного життя, згідно з прореченим Ісаєю: «І станеться

в день цей, говорить Господь, встановлю їм заповіт з птицями небесними і зві-

рями земними, і скажу не Моїм людям: Люди, ви Мої; а ті скажуть Мені: Ти єси

Господь Бог наш!» (Ісаїя 2:20, 23).
І так, чужими бувши (ми. С. Я.), людьми Божими назвалися, і ворогами

бувши, дітьми Його прозвалися; і вже не по-юдейському знеславляємо, а

по-християнському благословляємо; не кричимо, щоб розіп яти, а щоб Розп ятому
поклонитися. Не розпинаємо Спасителя, але до Нього руки простягаємо; не пробиваємо
ребер Його, а п ємо з них джерело нетління; не тридцять срібняків вимагаємо за

Нього, але один одного и вже життя наше Йому поручаемо; не затаюємо

Його воскресения, а по всіх своїх домах взиваємо: Христос воскрес із мертвих! Не

кажемо, що Його вкрали, але що вознісся і там буде; не невіруємо, а як Петро
промовляємо до Нього: Ти єси Христос, Син Бога Живого! І з Фомою: Господь наш і

Бог Ти єси! А з розбійником: Пом яни нас, Господи, в Царстві Своїм!

І так, віруючи в Нього і придержуючись предань Святих Отців Семи Соборів
(Вселенських. С. Я.), молимо Бога ще й ще поспішити й наставити нас на

стежку заповідей Його. І сповнилося сказане про наш народ: «Відкриє Господь силу

Свою Святу перед всіми народами, і побачать усі кінці землі спасіння Бога

нашого» (Ісаїя 52:10). А також Ісаїне: «Кожна долина наповниться, а кожна гора і під-

горок вирівняється, і кривина вирівняється, а острі дороги стануть гладкими, і

з явиться Слава Господня, і все тілесне побачить спасіння Бога нашого» (Ісаїя 40:4

5). І Даниїл каже: «Всі люди, племена і народи будуть служити Йому» (Даниїл
7:14). І Давид: «Нехай Тебе вихваляють народи, і нехай зрадуються і звеселяться

всі народи» (Пс. 66:4 6). І: «Всі народи, заплещіть в долоні і кликніть до Бога
голосом радості, бо Господь вишній і страшний, Цар великий всієї землі» (Пс. 46:2

3). А також: «Співайте Богові нашому, співайте, співайте Цареві нашому, співайте,
бо Бог це Цар всієї землі, співайте розумно; воцарився Бог над народами»

(Пс. 46:7 9). І: «Вся земля нехай поклониться й співає Тобі, нехай же співає

Імені Твоєму, Вишній» (Пс. 65:4). І: «Прославляйте Бога, всі народи, і вихваляйте

Його, всі люди». І ще: «Від сходу до заходу прославляється Ім я Господнє; Господь

вищий над усі народи, над небесами Слава Його» (Пс. 112:4). «Як ім я Твоє, Боже,

так і хвала Твоя по кінці землі» (Пс. 47:11). «Вислухай нас, Боже, Спасителю наш,
надіє всіх кінців землі, і тих, що в морях далеких» (Пс. 85:6). І: «Нехай пізнаємо
на землі дорогу Твою і в усіх народах спасіння Твоє». І: «Царі земні і всі люди,

князі і всі судді земні, юнаки і діви, старі з юнаками нехай хвалять ім я Господнє»

(Пс. 148:11 13). Ісаїя: «Послухайте Мене, люди Мої, говорить Господь, і царі,

прислухайтеся до Мене, бо вийде від Мене Закон і Суд Мій на світло народам.
Наближається скоро Правда Моя і вийде як світло Спасіння Моє. Мене очікують острови,
і на силу Мою краї уповають» (Ісаїя 51:4 5).

Хвалить же похвальними голосами Римська країна Петра й Павла, що через

них увірувала в Ісуса Христа, Сина Божого; Азія, Ефес і Патм Івана Богослова;

Індія Фому, Єгипет Марка; всі краї, міста і люди шанують і прославляють

кожне свого учителя, що їх навчив Православної Віри. Похвалім же і ми, по силі

нашій, малими похвалами, великі і дивні діла доконавшого нашого учителя й

наставника, великого кагана нашої землі Володимира, внука старого Ігоря, а сина

славного Святослава, що в свій час, володіючи мужністю і хоробрістю,
прославилися в багатьох країнах, а перемогами й силою пригадуються ще й нині і славляться.

Не в убогій бо й невідомій землі вони володіли, а в руській, про яку знають і чу-

вають всі чотири кінці землі. Цей славний від славних народився, благородний від
благородних, каган наш Володимир, він возріс і укріпився з дитячої молодості, все
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більше мужнів, кріпкістю і силою звершався, мужністю і розумом багатів, і став

єдиновладним своєї землі, покоривши їй довколишні країни, одні миром, а

інші мечем.

І так, коли він жив у дні свої й землею своєю управляв правдою, мужністю і

розумом (розсудком. С. Я.), на нього зійшло навіщення Всевишнього, на нього

споглянуло всемилостиве око благого Бога і просвітився розум у серці його, щоб

зрозуміти суєту ідольської омани та шукати Єдиного Бога, що сотворив усе

творіння, видиме й невидиме. Він завжди чував про благовірну землю грецьку, що була

Христолюбива і сильна вірою; як-то там шанують Єдиного Бога в Тройці і Йому

поклоняються; як-то там у них діються сильні чудеса і знамена; як там церкви

переповнені людьми; як усі міста благовірні; всі в молитвах перебувають, всі перед

Богом стоять. І слухаючи про це, він зажадав серцем і запалав духом, щоб самому

стати християнином і всій землі його.

Володимир і його народ

Роздягнувся, отже, каган наш і з одягом старої людини скинув усе тлінне,

отряс порох невірства, і вліз у святу купіль, і народився від Духа й води. В Христа
охрестився, в Христа зодягнувся, і вийшов з купелі одівшися в чистоту, ставши

сином нетління, сином воскресения й прийняв ім я вічне, назване на роди й роди:

Василій, яким уписався в книгу життя, у вишнім місці й нетліннім Єрусалимі.
(Василій хресне ім я Володимира. С. Я.).

Коли це сталося, він не задоволився тільки самим цим подвигом, не за це

тільки він виявляв перебуваючу в ньому любов до Бога, а віддався дальшим подвигам,
веліючи по всій своїй землі хреститися в ім я Отця і Сина і Святого Духа, і ясно

і многоголосно по всіх містах прославляти Святу Тройцю, і всім стати

Християнами малим і великим, рабам і вільним, молодим і старим, боярам і простим,

багатим і вбогим. І ні один не противився його благочестивому повелінню. І якщо не

з любові, то із страху перед даним те повеління всі хрестилися. Бо його благовір я

пов язувалося з владою.

І так в один час уся наша земля прославила Христа з Отцем і Святим Духом.

Тоді почав туман ідольський від нас відходити, а появлялася зоря благовір я; тоді
тьма бісослуження згинула і євангельське слово нашу землю освітило; капища

розвалилися, а ставилися церкви; ідоли розпадалися, а появлялися ікони святих;
біси повтікали, хрест міста освічує. Пастирі словесних овець Христових, єпископи,
ставши перед святим престолом, Жертву Безкровну приносять, священики й

диякони і ввесь клирос святі церкви прикрасили й у величність зодягнули.
Апостольська труба і євангельський грім усі міста облунали; фіміям, піднесений Богові,
повітря освятив; манастирі по горах стали; чорноризці появились; мужі і жони,

малі й великі, всі люди церкви наповняють і, славлячи, промовляють: Єдин Свят,

Єдин Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Христос переміг, Христос
опанував, Христос воцарився, Христос прославився. Великий Ти, Господи, і дивні
діла Твої. Боже наш, слава Тобі!

Похвальні оклики Іларіона
Як же тебе похвалимо, всечесний і найславніший серед земних владик, пре-

мужественний (преславний. С. Я.) Василіє? Як надивуємося твоєю добротою, крі-
постю та силою? Яку вдячність віддамо тобі, бо ж через тебе ми пізнали Господа,
а ідольської омани позбулися; бо ж через твоє повеління Христос прославляється
по всій землі твоїй! Або що скажемо тобі, христолюбне? Друже (слуго? С. Я.)
правди, місце розуміння, гніздо милостині, як ти ввірував? Як запалав ти

любов ю Христовою? Як в тебе вселився розум, вищий розуму мудреців земних, щоб
Невидимого возлюбити і турбуватися про небесне? Як ти знайшов Христа? Як

віддався Йому?
Скажи нам, слугам твоїм, скажи, учителю наш: звідки до тебе дійшов запах

Святого Духа? Звідки ти випив пам ять про солодку чашу життя майбутнього?
Звідки ти вкусив (пересвідчився. С. Я.) і пізнав, що Господь Добрий? Чи не
бачив ти Христа, чи не слідував за Ним? Як же ти став учеником Його? Інші
бачили Його, не ввірували, а ти не бачивши, увірував. Воістину на тобі було
блаженство Господа Ісуса, проречене до Фоми: «Блаженні ті, що не бачили, а ввірували»
(Ів. 20:29). Тому-то сміливо й безсумнівно взиваємо до тебе:
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О, блаженний, яким тебе Сам Спаситель назвав! Блаженний ти, що ввірував у

Нього і не посумнівався про Нього, згідно зо словом Його правдомовним: «І

блаженний, хто не посумнівався через Мене» (Мт. 11:6). Ті, що знали Закон і

Пророків, розп яли Його; ти ж ні Закону, ні Пророків не визнавав, розп ятому
поклонився. Як тобі відкрилося серце? Як увійшов у тебе страх Божий? Як до тебе

пристала любов Його?

Не бачив ти апостола, що прийшов би в землю твою, що убогістю своєю і

наготою, голодом і спрагою наклонив би на смирення серце твоє. Не бачив ти бісів,
що вигонилися іменем Ісуса Христа; хворих, які вздоровлялися; німих, що
починали говорити; як огонь обертався на холод, або як мертві вставали: не бачивши

всього того, як ти ввірував?
Дивне чудо! Інші царі та володарі, бачивши, як усе це ставалося від Святих

мужів, не вірили, а скоріше на муки й терпіння віддавали їх. Ти ж, блаженний, без

усього того прийшов до Христа, тільки завдяки доброму розумінню й остроумності
зрозумів, що тільки Бог є єдиним творцем невидимого й видимого, небесного й

земного, і що Він ради спасіння послав на світ Сина Свого улюбленого.
І все це обдумавши, ти ввійшов у Святу купіль, що іншим видається

безумством. Тобі ж у цьому сила Божа вбачалася. Через те, хто ж оповість про твою

велику нічну милостиню і денну щедрість, що ти їх творив убогим, сиротам, хворим,

повинним, вдовам і всім, хто потребував милостині? Чув бо ти слово, сказане Да-
ииїлом Навуходоносоров!: «Порада моя нехай стане тобі, царю Навуходоносоре, до

вподоби. Очисти гріхи свої милостинею і несправедливість свою щедрістю до

'вбогих» (Даниїл 4:24).
Те, що ти чув, Славний, не залишав сказане на сказаному, а завершував ділом:

просячим давав, нагих зодягав, спраглих і голодних насичував, хворим

подавав усяку потіху, задовженим прощав, невільних пускав на волю. Твоя

щедрість і милість ще й сьогодні згадуються між людьми, а ще більше перед Богом

і ангелами Його. Заради того ти став возлюблений милостю Бога й набув сміливість
до Нього, як вічний слуга Христа. Тут стають у пригоді сказані слова: «Милосердя
стає вище над суд» (Якова 2:13), і милостиня людини, як ознака її. Вірне бо
слово Самого Господа: «Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть» (Мт. 5:7).

Але ясніше й правдивіше свідчення про тебе наведемо із Святого Писання,
сказане Ап. Яковом, що той, хто «наверне грішника з неправедної дороги його, той
спасе душу від смерти й покриє багато гріхів» (Якова 5:20). Якщо така нагорода

від Доброго Бога тільки за одну навернену людину, то яке спасіння заслужить,
о Василію, яке гріховне обтяження скине навернувший не одну людину від
облуди ідольської омани, ні десяти, ні всього міста, а всю країну оцю?

Сам Христос Спаситель показує і запевняє нас, якої слави і чести ти

сподобився в небесах, коли каже: «Хто визнає Мене перед людьми, того і Я визнаю

перед Отцем Моїм, що на небесах» (Мт. 10:32). Якщо таке визнання від Христа перед
Богом здобуває той, що ісповідує Його перед людьми, скільки ж ти здобудеш
похвали від Нього, не тільки визнавши, що Христос є Сином Божим, але ісповідувавши
і віру Його встановивши не в однім соборі (громаді. С, Я.), але по всій своїй

землі, і церкви Христові поставив, і служения Йому завів!

Радуйся, Подобниче Константина,
в ділах і наслідді твоїм!

Подобниче ти великого Константина, рівноумний, рівнохристолюбний, рівноио-
шанний ти до слуг Його! Той з святими Отцями Нікейського Собору закон людям

встановляв; а ти з новими нашими отцями єпископами збираючись часто, з

великим смиренням нараджувався, як то серед тих новопізнавших Господа людей
закон встановити. Той серед греків і римлян Царство Богові підкорив; а ти в

Русі. Тепер уже як у них, так і в нас Христос Царем визнається. Той з матір ю своєю,

Еленою, Хрест з Єрусалиму принісши, по всьому своєму світі розіслав, щоб віру
скріпити; а ти з твоєю бабою Ольгою принісши хрест від Нового Єрусалиму, Кон-

стантинограда, по всій своїй землі розставив для утвердження віри. Тому-то ти

подібний йому, і з ним Господь учинив тебе достойним єдиної слави і честі на

небесах ради твого благовір я, яке ти мав за життя свого.
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Гарна слава благовір ю твоєму, о блаженниче, Свята Церква Святої

Богородиці Марії (Десятинна Церква. С. Я.), яку ти спорудив на правовірній основі, де

ж твоє славне тіло нині спочиває, ожидаючи архангельської труби. Дуже добра і

вірна слава син твій Георгій (Юрій-Ярослав Мудрий. С. Я.), що Господь

учинив його наслідником твого володіння, що не нарушує твого уставу (ладу. С. Я.),
але утверджує його, не зменшує встановленого твоїм благовір ям, а ще більше

додаючи до нього, не говорить а діє і недокінчене тобою докінчує, як Соломон

після Давида; бо й Дім Божий великий, святої Його Премудрості (церкву Св.

Софії. С. Я.) збудував на святість і освячення міста твого, якого окрасив усякими

окрасами, золотом і серебром і дорогоцінним камінням, чесним посудом, чим церква

величається й славиться по всіх довколишніх країнах; і іншої такої не

знаходиться на всій півночі земній від сходу до заходу. А славний город твій Київ

величчю як вінцем обложив, а людей твоїх і город передав Святій Всеславній і скорій

на поміч християнам Святій Богородиці, Якій і церкву на великих воротах

(Золоті Ворота. С. Я.) збудував в ім я першого Господнього свята Святого

Благовіщення. І так, як Архангел два привітання дівиці, нехай дається городові цьому. Як до
Неї бо (було сказано. С. Я.) «радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!» (Лк. 1:28);
так і городові; «Радуйся, благодатний городе, Господь з тобою!»

Встань же, о чесна Голово, із гробу свого, встань і отряси сон! Ти бо не вмер,
а спиш до загального встання усіх. Встань, ти не вмер, тобі ж бо не личить

умирати, увірувавшому в Христа життя всьому світові. Отряси сон, піднеси очі і

подивись, якої честі тебе Господь там сподобив, і на землі не безпам ятним залишив

синам твоїм. Встань, подивись на чадо (сина. С. Я.) своє Георгія, подивись на

утробу свою, подивись на милого свого; подивись на того, що його Господь вивів

із чересл твоїх; подивись на того, що окрашує престіл землі твоєї, і возрадуйся і
возвеселися. До того ж подивись і на благовірну сноху (невістку. С. Я.) свою

Ірину (жінка Ярослава. С. Я.); подивись і на внуків своїх і правнуків, як

живуть, як їх береже Господь, як благовір я зберігають по заповіті твоєму, як до

святих церков учащають, як прославляють Христа, як поклоняються Імені Його.

Подивися і на город, як він сяє величністю; подивися на церкви процвітаючі;
подивися на Християнство розростаюче; подивися на город іконами святими

освічений і ясніючий, і фіміямом повитий, і похвалами божественними і піснями

святими оспівуваний. І все це побачивши, возрадуйся і возвеселися і похвали Доброго
Бога, що є творцем усього того. Дивись же, якщо не тілом, то духом. Тобі все це

показує Господь, щоб ти цим радувався і веселився, бо твоє вірне осіяння не

висушене жаром невірства, але розплоджене дощем Божої допомоги, є багатоплідним.

Радуйся між владиками, Апостоле, що не мертві тіла воскрешає, але душі
наші мертві, що були умертвлені недугою ідольського служения, воскресив! Тобою бо
ми обоготворились і Життя Христа пізнали; ми були скорчені від бісовської
омани, і тобою вирівнялися і на путь життя вийшли; сліпими були від бісовської
омани, і тобою випростовувалися сердечними очима, осліплені незнанням, і тобою

прозріли світло трисонячного Божества; німими були, і тобою заговорили і нині вже

малі й великі прославляємо Одноістотну Тройцю.
Радуйся, учителю наш і наставнику благовір я! Ти був зодягнений правдою і

кріпостю підперезаний, обутий істиною, вінчаний розумінням і милостивістю, як

перстенем і спорудою золотою окрашений. Ти був, о чесна Голово, нагим

одіжжю, ти був голодним накормлювачем; спраглим охолодженням утроби; ти був
вдовицям помічником, ти був подорожнім пристановищем, ти був бездомним
захистом, ти був скривдженим заступником, бідним збагаченням. За таке

добродійство та інше прийняв нагороду на небесах, добро ж бо наготував Бог тим, що
люблять Його.

І прозрінням солодкого Його Обличчя насолоджуючись, помолися за землю

свою і за людей, що над ними так благовірно володів, щоб зберігав їх у мирі й

благовір ю, переданим тобою, і нехай прославляється в ньому правовір я, і нехай кле-
неться все єретицтво, і нехай охороняє їх Господь від усякої війни і полону, від

голоду і всякої біди та утисків. Найбільше ж молися за сина свого, благовірного
кагана нашого Георгія (Ярослава Мудрого. С. Я.), щоб у мирі й у здоров ї він міг
пучину (пропасть) життя переплисти і в пристановище небсного захисту бе-

зушкідно кораблем душевним пристати, з вірою збереженою, і з багатством добрих
діл; і нехибно даних йому Богом людей провадячи, стати з тобою безсоромно по-
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ред Престолом Вседержителя Бога і за турботи про охорону людей Його прийняти

від Нього нетлінний вінець слави зо всіма праведними, що потрудилися Його ради.

Молитва Іларіона за народ

Оцим же, Владико Царю і Боже наш, високий і славний Чоловіколюбче, що

подаєш за труди славу і честь і що твориш учасниками Свого Царства, пом яни,

яко Благий, і нас, немічних Твоїх, бо Твоє ім я Чоловіколюбець. Якщо добрих
діл і не маємо, але ради великої Своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди Твої і

вівці пастви Твоєї й отара, яку Ти недавно почав пасти, витягнувши від гибелі ідоло-

служення.
Пастирю Добрий, що кладеш душу за вівці (Ів. 10:14 15)! Не остав нас, хоч

ще й далі блудимо; не відкинь нас, хоч ще далі грішимо перед Тобою, як ті ново-

куплені раби, що нічим не догоджують господареві своєму. Незважаючи, що стадо

мале, промов до нас: «Не бійся, мале стадо, що Бог ваш Небесний благозволив

дати вам Царство» (Лк. 12:32). Багатий милістю і добрий щедротами! Ти, що обіцяв

прийняти тих, що каються, й очікуєш навернення грішних, не пам ятай багатьох

гріхів наших, прийми нас, що звертаємося до Тебе; загладь рукописання провин

наших, прикороти гнів, яким ми розгнівали Тебе, Чоловіколюбче! Ти бо єси Господь,

Владика і Творець, і в Тобі спочиває влада, чи нам жити, чи умерти.

Відложи гнів, Милостивий, хоч і достойні ми його за гріхи наші; оминай нас

випробуванням, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми (Пс. 142:2).
Ми люди Твої, Тебе шукаємо, до Тебе припадаємо, Тебе благаємо. Ми згрішили і

зла натворили; не виконували і не творили того, що Ти заповідав нам (Даниїл

9:5). Земними бувши, до земного склонилися і лиха натворили перед лицем Слави

Твоєї, тілесним похотям віддавшися, поневолили себе гріхами й турботами
життєвими; стали втікачами від свого Владики, убогі на добрі діла, окаянні заради
злого життя (нашого. С. Я.). Каємося, просимо, молимось. Каємся у злих ділах

наших; просимо, щоб Ти послав Свій страх у серця наші; молимось, щоб на

Страшному Суді Ти помилував нас. Спаси, зглянься, пробач, навісти, змилосердься,

помилуй. Твої бо ми, Твоє творіння і діло рук Твоїх. Бо якщо на беззаконня

будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть (Пс. 129:3)? І якщо віддаси

кожному по ділах його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від

Тебе; бо в Тебе милість і велике визволення (Пс. 129:7). І душі наші в руках

Твоїх, і дихання наше у волі Твоїй. Задля того ж умилостивления Твого до нас, ми в

добрі перебуваємо. Якщо ж з гнівом споглянеш на нас, щезнемо як рання роса. Не

встоїться бо порох проти бурі, а ми проти гніву Твого. Але як творіння, ми від Со-

творителя милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї (Пс. 50:1).
Все бо добре для нас від Тебе. Все ж неправедне від нас до Тебе. Всі бо ми

відхилилися, і всі разом відкинені були (Пс. 13:3); нема бо між нами ні одного, хто

дбав би про небесне і подвизався б, але всі турбуємося про земне, всі в турботах
життєвих. Бо нема вже побожного на землі (Пс. 11:1), не Ти оставляєш і забуваєш
нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося. Тому-то й

побоюємося, що й з нами поступиш, як з Єрусалимом, що оставив Тебе і не схотів

ходити дорогою Твоєю. Але не вчини нам, як їм, по ділах наших, і не по гріхах
наших віддай нам. Будь терпеливим до нас, і ще довго потерпи; спини полум я гніву
Твого, що розвивається на нас, рабів Твоїх; Сам настав нас на Правду Твою,
навчаючи нас творити волю Твою, бо Ти єси Бог наш (Пс. 142:10), а ми люди Твої>
Твоя частка. Твоє насліддя. Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого, не

наслідуємо якогось неправдивого пророка і не придержуємося єретичної науки. Але

призиваємо Тебе, Істинного Бога, і до Тебе, живучого на Небесах, наші очі

підносимо; до Тебе руки наші простягаємо і молимось:

Прости нам, як Благий і Чоловіколюбець; помилуй нас, що кличеш грішників
до покаяння; і на Страшному Суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе,,
але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І поки царить

спокій, не наводь на нас напастей спокуси; не віддай нас в руки чужинців, щоб не

назвався город Твій містом уполонених, а паства Твоя захожими на не своїй

землі; щоб не говорили країни: «Де ж Бог їх?»

Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, огню, потопу, щоб не

відстали від віри нетверді вірою.
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Мало карай нас, а багато милуй; мало насилай на нас язви, а милостиво

зціляй нас; менше опечалюй нас, а скоріше возрадуй. Бо наше єство не може довго

переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але будь тихим до нас і змилосердься,

бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тим-то продовжи милість Твою на

людей Твоїх; війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокой, голодних насити,

володарів наших учини грізними для інших країн, бояр умудри, міста розшири.

Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і молодих спаси;

невільних, заполонених, засланих, подорожуючих і плаваючих, ув язнених, у голоді,

спразі й наготі, всіх помилуй, усіх потіши, всіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну й

душевну молитвами й умоленням Пречистої Твоєї Матері і Святих Небесних Сил,

Предтечі Твого й Хрестителя Івана, Апостолів, Пророків, Мучеників, Преподобних
4 молитвами всіх Святих.

Змилосердься на нас і помилуй нас, щоб ми бережені Твоєю милістю в єдності

Віри, совокупно й радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з

Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю Неподільну, Єдинобожественну, Царствуючу на

небесах і на землі, Ангелами й людьми, видимим і невидимим творінням, нині і
і повсякчасно і на віки вічні. Амінь.

Святі рівноапостольні першовчителі й просвітники слов ян брати Кирило та

Мефодій народилися в грецькому місті Солуні. Мефодій, як воїн, напевно, був
правителем Болгарського князівства, затим, прийнявши чернечий сан, оселився в

одному з монастирів на горі Олімп.
Костянтин здобув освіту у кращих учителів Константинополя, зокрема у

Фотія, майбутнього патріарха. За обдарування та різнобічні пізнання сучасники
назвали Кирила Мудрим. Згодом він перебирається із столиці Візантії до монастиря, де
уже жив Мефодій.

Вони взяли на себе важкий послух нести слово істини людям. Якось
тримаючи шлях до хазар, Кирило та Мефодій зупинилися у Корсуні, де в чудесний
спосіб сподобили мощі священномученика Климента, а Костянтин віднайшов
Євангеліє та Псалтир, писані «руськими письменами», а також русина, котрий говорив
мовою руською, і від нього перейняв її.

Прочувши про освіченість і мудрість братів, моравський князь Ростислав
запросив їх пропагувати слово Боже мовою слов ян. Вони дали згоду.

Разом з братом Святим Мефодієм та учнями Гораздом, Климентом, Саввою,
Наумом і Ангаляром святий Костянтин уклав слов янську абетку, здійснив у 863 р.
переклад Єзангелія, Апостола, Псалтирі та вибраних Божих служб.

Розповідь про слов янських просвітителів-братів Кирила та Мефодія читайте
в одному із випусків «Українського богослова».

(До другої сторінки обкладинки)
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