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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

ІСТ0Р|1К 
УКРАЇНИ-РУСЙ

Петро ЮПОЧКО

У
країнська історична наука, незважаючи на довгочасні несприятли
ві умови для свого розвитку, дала світові плеяду видатних вчених— М. 
Максимовича, М. Костомарова, М. Драгоманова, В. Антоновича, І. Франка, 
Д. Яворницького... Чільне місце в цьому списку, 

безперечно, посідає М. Грушевський. Глибина методологічного осягнен
ня українського історичного процесу, джерелознавча грунтовність напи
саних праць, широка гуманітарна ерудиція принесли йому європейські 
визнання, поставили в ряд наШ іош ш и^М ориків світу.

Іїоходив М. С. Гр'ушев/ський з Давньої, (відомої з XVIII ст.) свяще- 
ницькбҐ’ родини Трушів* (їїізніїпе ‘;Г$уШевіських) з Чигирикіцини* Ц щ  
МА&.дриход ,в с. Лісники під.Києвом,,батько був «професорові» перея<^ 
лавсько-полтавськоь таикиївської семінарій, потім директором народних 
шкіл. Народився майбутній історик 17 вересня 1866 р. за старим стилем 
у м. Холм, дитинство провів у, Слдврдооді та Вла^икавк^зі,. учився 
одній із тифліських гімназій. В и щ у  освіту здобув у КиІВсько|іу',унівеі1- 
ситет10'( .̂(','БЬлодймй(І|^д^0'Ш ^вчі^Ш ^м[<:і наставником був відомий 
український історик, професор Д .,З- Андонович. Уже на третьому курсі' 
М. Грушевський розпочав свою першу велику роботу «На$ійс історії* 
Київської землі від Ніеі5¥! Ярослава:до • кіііця XIV -ст.». У 1891 р, праця 
з ’явилася друком і була удостоєна вченою радою університету золотої 
медалі. Критика відзначила прекрасне знання джерел, здатність дб  
критичного аналізу історичних концепцій/дослідницький.талант автора. 
Д руга1 велика'1 робота «БарСВке стйрос1,в(£ Історичні Нариси» (1894)- 
так само написана в студентські роки, стала магістерською дисертацією 
МОЛОДОГО вченого. > ,

За рекомендацією В. Б. Аццщфича того ж  року М, Сі .Грушевський 
посів кафедру історії Східної Європи у  Львівському університеті. Тро
хи згодом стає ще & редактором Записок Наукового товариства ім. Шев
ченка. У 1897  р. М. С. ГрушЄвськЬго' обирають головою Наукового то
вариства (м. Шевченка,, яке він ^Волюватиме до 1914 р., докладаючи 
багато зусиль для налагодження* культурних зв’язків між «австрійсь
кою» і «російською» Україною. Це^ зрозуміло, не знаходило підтримки 
ні цісарського австрійського уряду, ні поляків — як пануючої на той 
час нації в Галичцні, Обртоювання-україцськоІ національної іде ї при
несло М. С. Грушевському^ багато неприємностей. Ш гр постійно; кри
тикували в польських газетах', вимагали .усунутий Ш сади в унігіеіщ- 
теті і навіть віддати до суду. Одночасно вислойліІШли відверте невдо
волення М. С. Грушевським і «москвофільські» та «слов’янофільські» 
діячі, докоряючи йому зд  український,'сепаратизм. " ^

Маніфест 1905 р. деіцо змінив ситуацію в Росії і дозволив 
М. ,С.. Гр^ш^ц^кр^у.'розгорнути ац дан у діяльність у Великій Україні. 
Переконавшись, що в Ґаличині не виявляють активного інтересу до  
проблем усієї України;ТстбіЖ  ддМіїд&і*багато зусиль для того, щоб 
перевести деякі' видання до Києва. Тут відкривається філія львівської 
книгарні НТШ, сЮдй переїЖзЩйкіТь^деякі* молоді галицькі дослідники.
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У 1907 р. Грушевський- організовує: Українське наукове товариство в 
Києві і стає його першим головою, розподіляючи аж до 191$ р: свою 
діяльність між Наддніпрянщиною та Галичиною, і і 1

Тим часом у Львові розгорнули кампанію, спрямовану на усунення 
М. С. Грушевського з посади голови Наукового товариства ім. Шевченка, 
провідниками якої виступили Шухевич, Левицький тапТомашівський. 
Історика звинувачували ;в неправильній оцінці галицького громадського 
життя, деспотичних методах керівництва. Попри все, хоч і незначною 
більшістю, але М. С. Грушевський був-таіки обраний головою: НТШ, 
проте майже всіх його співробітників забалотували; На знак протесту 
М. С. Грушевський подав у  відставку з посади голови. НТШ (1 квітня 
1914 р.) і відмовився (на 116-му томі) від редагування Записок НТШ. 
Мав намір також залишити й кафедру в Львівському університеті', щоб 
уже повністю, перебратися до Києва. ї і 1 ’ '

Перша світоваг війна затримала здійснення цього наміру. Шлях до 
Києва проліг через Австрію та Італію* і тільки в листопаді 1914 р. 
М. С. Грушевський з сім’єю: дістався до Києва. Але в Києві М. С. Гру- 
шевського Заарештували. Його звинуватили в «австрофільстві» і 
в 1915 р. засудили до сибірського заслання. Газета «Новое время» іро
нізувала вм овляв, петербурзьким знайомим вченого вдалося -вста
вити в.слово «сибірське» літеру «М», і його вислала тільки здо Симбір- 
сщса./Тут &  Грушевський ж и в  до осені 1915 р. Російська академія 
наук, членом-кореспондентом якої ній був з 1910 р., виклопотала йому 
дозвіл на перрїзд д о  Казані, а потім і до Москви. , г.:; х  ■

Після Лютневої революції М. С .; Грушевський повертається до 
Києва, де його авторитет:був тоді надзвичайно високий. :Не випадково 
саме М. С. Трушевському випало очолити Центральну', раду і 14 міся
ців вести напружену боротьбу;, за найширшу політичну і націо
нально-культурну автономію України на1 засадах федералізму. Політич
ні конкуренти дорікали М. С. Грушевському за<>певну обмеженість його 
програми, але той факт, що навіть її не вдалося реалізувати, свідчить 
про політичний реалізм керівника Центр альноїради, розуміння ситуаг 
ції, що склаласЯі; «Російська демократія і Тимчасовий Центральний 
.уряд,— писав у 1917 р. М. С. Грушевський,— після першихг актів рево
люційного братання, поставились підозріло і неприхильно- до політич
них українських домагань, до організації Центральної ради, ї ї  про
грами». • Тимчасовий уряд; по суті* так і не визнав автономіЬ України.

В часи гетьманщини. Мі С. Грушевський змушений був перебувати 
у  підпіллі, а в 1919 реем ігр увати  за- кордон, і;він до 1924 р. жив у 
Празі, Берліні,: Відні, Женеві, Пародій Брав участь в:організації ча
сописів ?«Схі дна* врропа»,-«Борітеся, поборете», «Наш стяг», організував 
У’ Відні » Український соціологічний.інститут,-У 1923 р..М.<Є:і Грунїіівсь- 
кого обирають членом Всеукраїнської Академії наукр до/якоїнсвого 
часу він відмовився вступити через негативне ставлення , до гетьмансь
кої влади і розходження у політичних поглядах з окремими фундато
рами академії.

У 1924 р. М. С. Грушевський повернувся в Україну. Колишні одно
думці, і не тільки в еміграції, засудили цей крок, розцінивши його як 
намагання вченого піти наспівпрацю  з радянською владбю. Треба 
сказати, що М. С. Грушевський і сам • розумів двбзкачнїсїь СЙогсР ста
новища. У відкритб&у листі до Голови Раднаркому України Х. Т  - Ра- 
ковського писав, що «його хочуть бачити не в іншій ролі, Як слу&бЬвця 
одного з комісаріатів» (ВУАН була в системі НаркоМосу України). 
Наголошував на небезпеці радянської бюрократії, яка на Зразок старої 
російської, «зависно підтримуючи свою монополію власти { кормління, 
пильнує, щоб все проходило через ЇТ руки». Вимагав • відмови '«пар
тійної^ диктатури» ’в науці, мав плани реорганізації ВІ^АН ]на ‘ Засадах 
самостійності і неиідпорядкованості ■ СОЮЗНІЙ академії. Але головним 
було для нього завершити працю свого Жйття«ІСгоріЮ Українй-Русй», 
інші капітальні- роботи. Н е все із задуманого вдалось'реалізувати; 'ЙЛе
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треба визнати, що для історичної науки повернення; М. С. Грушевського 
а Україну :було надзвичайно корисним. Він створює кафедру україн
ської історії, при якій розгорнули роботу- Комісія порайонного вивчен
ня; України, Археографічна комісія* експедиції якої провели велику 
дослідницьку роботу в Харкові, Чернігові, Запоріжжі, Вінниці, Кате
ринославі, Житомирі М. С. Гру шевський домігся відновлення квар
тальних^ (згодом двомісячника) «Україна», який редагував, налагодив 
широку видавничу діяльність. За його редакцією вийшли «Український 
археографічний збірник», «Пам’ятки українського письменства»* «Київ 
та його околиці в історії і пам’яіках»: та ін. Було розроблено план ви
дання праць М. Костомарова, програму розшуку та повернення виве
зених з  України архівних матеріалів.

У 1929 р. М. Є. Грушевського обирають дійсним членом Академії 
наук СРСР. На жаль, у рідній Україні жити і працювати йому стає 
дедалі складніше. Після безуспішних спроб втягнути вченого у полі
тичну діяльність та його відмови від співпраці з партійним керівницт
вом розпочалася активна кампанія цькування вченого. Історику все 
•частіше й частіше пригадують його політичне минуле. П. Чубар, у  від
повідь на вимогу збільшити асигнування на дослідження історії Украї
ни, зауважив: «Чого це Центральна рада заворушилася*;.» Д . Затон-
ський у статті «Матеріали до українського національного питання»
відзначав, що українська культура формується «фактично не руками
Грушевських, Вінниченків», а руками червоногвардійців, які іноді пе
реносили на українську мову свою зневаїу до зрадників революції. На
статтю М. С.< Грушевського «Початки громадянства (генетична соціо
логія)» з’явилась розгромна рецензія і А. Річицького.

У 1925 р. М. С. Грушевський порушив питання про перевидання 
«Історії України-Руси». Укрголовнаука ніби й підтримала вченого, 
проте постановила «відкласти це до відповідного моменту», який насту
пив, як бачимо, тільки в наш час. > <•

Невдовзі в Україні розпочалася кампанія боротьби з  інтеліген
цією. Не обминула вона і М. С. Грушевського. Органи державної без
пеки «викрили» так званий «Український національний центр», на чолі 
якого «поставили» М. С. Грушевського: У 1931 р. його заарештували, 
і на допитах у  Харкові він. визнав висунуті звинувачення. Проте в 
Москві М. О. Грушевський відмовився від своїх свідчень. НКВС зму
шений був 'звілньити вченого, але: в Україну його вже не пустили. Фак
тично це було заслання, повна ізоляція від України*

У 1934 р. М. С. Грушевський раптово помер— у Кисловодську, піс
ля незначної операції.)’ З взнаютьлрепресій дочка Грушевського Катери
на і брат Олександр. В Україні терміново створюється міф пре 
М  С. Грушевського як заклятого ворога українського народу. Наукова 
спадщина вченого опинилася під забороною* його праці було передано 
до спецхранів. ■ • п

* * *
■ • ! Ч • ' V! ; .

Можна стверджувати, що постатей такого масштабу, як М. С. Гру- 
шевеький, небагато не лише в українській, але й у; світовій науці. Його 
перу належить майже дві тисячі наукових праць.-Серед них— «Історія 
України-Руси» в десяти томах, «Історія української літератури» в 
п’яти томах, «Київська Русь» у двох томах/ «Історія українського ко
зацтва» у  двох томах. і

Очевидно, вже в університеті почала формуватися історіографічна 
концепція М. С. Грушевського. Посідаючи кафедру в Львівському уні
верситеті, вчений в 1897 р. вперше дав теоретичне обгрунтування, свого 
творчого кредо. Як дослідники він ставив завдання боротися заради 
«здорового, плодотворного скептицизму, який веде за собою' синтетичну 
роботу». Через десять років у статті «Звичайна схема «руської історії»
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й і справа раціонального укладу східного слов’янства» М.’ С. Грушевсь- 
кий теоретично обгрунтував схему самостійного українського іеторич- 
ного процесу. .

* Треба сказати, що українські дослідники приступили-до розробки
самостійної схеми історичного процесу ще на початку’ХІХ^ст., але під 
тиском офіційної російської ) історичної школи змушені* були відмови
тись від подальшого обгрунтування своїх наукових поглядів; Після на
ціональної. кризи 60-х років XIX ст. М. Драгоманов порадив українсь
ким, історикам зосередити увагу на виданні джерел до минулого Украї
ни і розробку окремих питань історії. М. С. Гру шевський вже у ранніх 
працях рішуче виступив проти такого дослідницького принципу.

Особливе місце в-схемі М. С. Грушевського відводилося проблемі 
етнічного розвитку українського народу. Як відомо, згідно з  теорією Пого- 
діна та його послідовників Київську Русь створили великоруські племе
на, які після монголо-татарського розгрому відійшли на північ і північ
ний схід, а їх місце у другій половині XIII і XIV ст; зайняли українці, 
які прийшли з Прикарпаття. Набула поширення і теза про те/ що 
українське «плем’я» є частиною російського.

М. С. Гру шевський виступив із спростуванням обох цих теорій, 
підкреслюючи, що спроба нівелювати українське минуле російським 
історичним процесом не має наукового підгрунтя. Український' народ 
має на своїй землі глибоке коріння, а його минуле і культура нації 
становлять органічно-самостійне явище. Безпосередній генетичний зв’я
зок українців з руською народністю робить їх прямими спадкоємцями 
києво-руської спадщини.

Етногенетична схема М. С. Грушевського не в усіх ланках обгрун
тована однаково глибоко і переконливо. Окремі ї ї  положення виклика
ли заперечення з  боку не лише російських, а й українських дослідни
ків. Так, І. Я. Франко не схилявся вбачати в антах IV—'VII ст. винятко
во українців. Анти були предками всього древньоруського народу, в 
тому числі північно-східного племені .в’ятичів/ Подальші дослідження 
показали, що етногенетична концепція М. С. Грушевського справді 
страждає певним спрощенням, заперечує проміжні планки етнічного роз
витку східнослов’янських народів, зокрема й існування давньоруської 
народності. І все ж  слід відзначити, що етногенетична1 схема М. С. Гру
шевського стала видатним явищем української та російської історіо
графії. Сучасники називали її «спробою ідеологічної революції»,' яка 
утвердила глибокий історизм українського народу/ його'рівнорядніеть 
з народом російським. Це; зрештою, змушена була визнати, і марксист
ська історична наука 30-х років XX ст. На жаль, у  :50-^80-Ті ірокй* на
шого століття теоретичний постулат рівності трьох СХІДНОСЯОВі’ЯНСЬКИХ 
народів трансформувався на практиці в російський пріоритет; Вважа
лось цілком природним починати історію Росії від Київської Русі. Про1- 
те великою політичною крамолою вважалося стверджувати таке щодо 
історії України. Звичайно, відповідні настановні імпульси'>щодо цього 
виходили із Москви, але мусимо взяти значну д о л ю в и н и і на себе. 
Таких несправедливо образливих характеристик М. С. Грушевського 
(«творець націоная-фашистської концепції України», «жрець зоологіч
ного націоналізму», «запеклий ворог українського народу» та ін.), 
якими рясніють праці багатьохукраїнських1 горе-історнків і партійних 
ідеологів,^російська історіографія зуміла уникнути. • <-*•

Треба сказати, що М. С. Грушевеькому нерідко приписувалися 
«гріхи», яких він не мав. Йдеться, зокрема, про оцінку міжкнязівських 
стосунків, на Русі, які послідовники єтногЄКєтичних побудов схильні 
були трактувати з . позицій міжетнічних зіткнень. «Українські» Київ 
й Південна Русь протиставляються «російським» Володимиру і Північ
но-Східній Русі. Тінь цього спрощеного розуміння несправедливо падає 
і на М. С. Грушевського. «Не можна, думається мені,— писав історик,—  
вбачати в розоренні Києва і прояв народної боротьби, помети Києву 
підлеглих: племен за його гегемонію, централізаційну політику». '

5



^Відомий історик не виводив міжкнязівські чвари на Русі за рамки 
елементарної боротьби за владу. «Суздальські кнцзі, нащадки молод
шого Мономаховича —- Юрія, осівши в Поволжі, навмисно драгнули ще 
більше підірвати Київ, щоб його князі не мали значення, а їм щоб 
бути першими! КНЯЗЯМИ». .* і

М. С. Грушевський відійшов від традиційного, викладу, української 
(у тому, числі і слов’яно-руської) історіі як генеалогічно-династичної, 
хоч,, звичайно, це обійшов цих питань увагою. Вони розроблені <в «Істо
рії.України-Руси».з вичерпною повнотою. Це стосується і часів Київсь
кої Русі, і,,.рівною мірою, козацько-гетьманської епохи.. Проте головну 
увагу М. С* Грушевський приділяв питанням українського історичного 
процесу, проблемам етнічного, політичного,: економічного і культурного 
розвитку. Основним лейтмотивом його творчості була ідея народницт
ва, безкласової природи української нації. М.. С. Грушевський заявив 
свою концепцію вже в першій великій роботі ««Історія Київської зем
лі^. «Де проносилась/татарська гроза,— писав історик,— там. багатії 
страждали і сильно; В результаті багатий клас розорявся, занепадав і 
зливався із загальною масою земства». За Грушевським, відбувалось 
соціальне, нівелювання, яке сприяло демократизації суспільних .відно
син, що знаходило собі опору в устрої демократичної общини:!Пізніше 
у статті «Рсдобрждение России и , украинский вопрос» історик відзна- 
Нцв, що «Україна,,належить до категорії народностей демократичних, 
л історичні, умови звели її національний склад майже виключно до-де
мосу, причому, головним чином демосу селянського, землеробського».

При обранні М. С. Гру шевського академіком АЦі СРЄР саме ця 
теза ставилась йому заслугу.марксистськими- методологами* які вба- 
чалн ц  ній визнання .народних мас вирішальним, фактором історичного 
процесу, х о ч і  непокоїлися ігноруванням Грушевським такого- поняття, 
як класовий антагонізм. ' Г

Народництво М. С. Гру шевського йшло від М. І. Костомарова, який 
у «Кнцзі буття українського: народу» провів ідею виключної демокра
тичності українців, які не знали ні класів, н і соціальних суперечностей, 
а, гнобило Дх виключно панство неукраїнського походження: литовці, 
ПОЛИКИ, турки, росіяни. V , і і:;.. . І: - V -

, Явище, відзначене М. Д. Костомаровим, а згодом і Мі С. Грущевсь- 
кц^і спрцедЬмало місце в Україні, хоч-і не в такому (абсолютизовано
му вигляді і.нр на всіх етапах Лї. історії. Щодо самої, оцінки,- то вона 
помилкова.. Відсутність соціально.;структурованого суспільства,: елітар- 
но-інтелектуальноїл його частини — д е  не-досягнення, а (- ш видш етра- 
гедія народуг. Рівність у рабстві й злигоднях} не може (Вважатися ідеа
лом здорового* суспільства; , і . > чі: - і. і

Велике* ; місце в працях Мн<С. Грушевського посідає проблема 
української, державності. Вів: рішуче відкинув ідею державного запози
чення, відображену в літописних.версшх^про;варязько-норманське>і ха
зарське; завоювання - східних, слов'ян;.Які наголоіііує історик,-«державний 
елемент вві прийшов ззовні,--.а ((розвинувсь-в історичних умовах-'життя 
самої.ЛОЛЯНСЬКОЇ о б щ и н и У І ;  ... о- /і .
. ! . Суспільнотлолітичний ЛадмРусі Х І--Х ІІІ ст. уявлявся ,М. С.- Гру- 

шевському системою «автономних,,.незалежних земель-князівств, зв’я- 
занвхг(йдністюлДинастії (доідевної міри також й -єдністю дружини) : й 
традицією давнішньої* приналежності до  одноїу • Руської- держави». На 
відміну від<фі. Іщ Костомарова.) який Стверджував федеративну* форму 
руеької державцоїнСгруктурн. М. С. Грушевський вважав, що «вся по
літична система давньої, і Вусі; це виробила певних Ь скристалізованих 
форм, не вийшовши.з стану фармуванн&і боротьби різнорідних*чинник 
ків» («Історія'УкраїНи-Руси», Т. ЦІ, С. 207). п • ■ • П

Більшою структурною конкретністю,, вважав ісгЬрик/(відзначався 
політичний-устрій- окремих -земель-князівств, щ о ’мав.діархічний харак
тер,, З  одного боку, цргромада; в її  іеуверенними:правав<їи і органом (на
родоправства-^ вічем, з інщого— князь з дружиною іічиновним апа-



ратом. На. півдні Русі перевага була за князем,; який «зоставався- #лао* 
ТИВНМ ГОСПОДареМ В іуправІ зеМЛІ». ‘і іік;: ; ; і

,М. С. Гру шевський першим обгрунтував історично-неперервний про  ̂
цес українського життям починаючи від Київської Русі через- Галицькою 
Волинську державу, аж ;до і.Гетьманщикш .(Зовнішні умови (монголо- 
татарське поневолення, завоювання українських земель Литвою*  ̂та 
Польщею, московська -зверхність) створювали велйкі • труднощі для 
цього розвою; призводили до розчленування території України* але ^  
могли перервати державнотворчих устремлінь« і традицій. »• ».і;< ; . п

Особливе місце історик відводив козаччині, генетично споріднюючи 
її  .з бродництвом часів і Київської Русі. У другій половині XVI от., ̂ вва
жав М. Є. Грушевський, козаччина вдобуває високій. громадський -авто* 
ритет і стає визначною політичною силою, котра усвідомлює свою на
ціональну рольЛз регіонального низового дніпровського і Східно-україн
ського явища воно стає явищем всеукраїнським. Козаки розгортаійть 
боротьбу проти польського поневолення України, її покатоличення, 
знаходять, широку підтримку, народних мас, разом з православними 
братствами у Львові, Острозі, Перемишлі, Луцьку, Кирвіпта інших 
містах України стимулюють національно-культурне відродження^;;.;;

З кінця XVI польський уряд» змушений був -визнати; козаччину 
як чинник суспільного життя, і «як - державну структуру Українй. Націо
нально-визвольна війна під проводом Богдана. Хмельницького дістала 
високу оцінку Мь С.: Гру шевського,- який вважав, що «за Переяславською 
угодою «Україна^ мала права осібної держави, зовсім самостійної, авто* 
номної, тільки ізв^язаної особою >царя8;!Московщиною». На жзльг вже 
при. Б.-Хмельницькому «Москва дивилася на Україну, як на новий-прц» 
буток свого царства і хотіла міцною взяти в свої руки»'. ЦЄ добре розумів 
вождь Визвольної війни; 1648— 1654; рр., в ще більше— його наступим» 
ки, при яких українську автономію сильно обмежив> царський; уряди 
Це було -морально'ю-.підставою для багатьох гетьманівгшукатн для 
України* інших союзників. Руйнування Запорозької Січі і і-скасування 
Гетьманщини, здійснене Катериною II .в порушення всіх статей Перем 
яславської угоди, завершило тривалу перебудову українського устрою  
на московський лад і, по -суті*; покінчило з українською >державиішо. 
М. С. Грушевський констатував, що «українське громадянство «мовчки 
прийняло скасування старого устрою», а «панство забувало свою стару 
Гетьманщину... давні змагання до вольності і політичних прав і захо
дилося клопотатись довколо «чинів та жаловання». Так «даремно пі
шли всі великі змагання, жертви і подвиги для визволення народу 
українського, потоки крові своєї і чужої, пролитої -для свободи іг'віль
ності .України», і. :і і ;<. /  ; . '••>!•• - і " ! ' . ’ '

-г Ідеалом суспільного'устрою України для М. СіїіГруфевськогоїбув 
демократичний федералізм з широкими правами місцевих громадищ 
виборністю органі^ управління. Йому (особливо імпонувала* конституція 
Пилипа « Орлика, в якій історик вбачав зачатки парламентського «устрої# 
з регулярним функціонуванням «генеральних рад» і підзвітністю їм  
гетььіака* • -■ ” ■"< ' &■

■ Чільне місце; в/творчості М.' С. Гру шевського посідала; - тема .хрие*
тиянства, ■ яке відіграло велику-роль у  поступі руського суспільства. 
Визначивши факти зайняття ; Київської митрополичої кафедри, руськими 
ієрархами, М. С. Грушевський не. схилявся трактувати >:це іік прояі 
тенденції до націоналізації церковного, управління: «Давня практика 
присилання митрополита а Царгорода без всякого, порозуміння з рудо  
кими князями» свідчила, що «в сих часах на Руси у загаду не було оце 
змагань--до якоїсь більшої самостійності віцерковних справах». іон 

Тенденції до певної самостійності Руської православної ієрархії 
визначились, згідно з істориком, лише в другій половині ХШ-^ХФУ.ст.*, 
хоч у  судженнях з-цього питання у  М. С. Грушевського спостерігають
ся деякі суперечності, особливо коли мова йде про те/ ЩО МОНГОЛЬСЬКИЙ 
період обірвав ієрархічні традиції Києва. Роз’їзди митрополитів Кирин
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ла,, Максима, Петра і. Феогноста вчений пов'язував з  пошуками нових,, 
більш почесних місць для митрополичої- резиденцій Проте в іншому 
місці «М. С. ^рушевєький погоджується З ТИМ,: що митрополичою кафед- 
рою усіх східних земель в: цей час залишався Київ.

. Переселення/ митрополитів! до Володимира^натКлязьмі, а пізніше 
і перенесення сюдн кафедри; не призвело* до повної втрати церковного 
значення Києва.Константинопольський патріархату даючи дозвіл, на 
Володимирську митрополичу кафедру, зазначає, «щоб Київ, якщо він 
виявиться цілим, .був власним престолом і першим- сідалищем архи- 
ереЙСЬКИМ». V ! І;

У .часи відродження України в XVI—XVII стд на чому, справедливо 
наголошував М. С.іГру шевський, Руська православна церква стала од
ним-з надійних гарантів збереження українсько-пруської національної 
ідентичності. 1 важлива роль в цьому процесі./належала відновленій 
у 1630 р. Київській православній митрополії.

: Окремо варто зупинитись на джерелознавчих аспектах праць 
М. С. Грушевського, зокрема «Історії Українн-Руси». Вражає величез
на бібліографічна ерудиція історика. Його блискучі покажчики, під
рядкові роз'яснення, літописні екскурси почасти доводяться до рівня 
самостійного дослідження. .У володінні архівним документальним мате
ріалом М. С., Грушевський не мав собі рівних. Він був обізнаний з  ар
хівами України, Росії; Польщі, Австрії, Угорщини, Німеччини, де  ви
явив і науково Опрацював велику кількість першоджерел, окремі з яких 
відомі зараз тільки завдяки працям українського вченого. Широко ви
користовував вчений у своїх дослідженнях й археологічні матеріали, 
причому не як ілюстрації, а як повноцінні історичні джерела. Науко
вий авторитет М. С. Грушевського здобув широко європейське визнан
ня. Навіть його опоненти були змушені визнати за ним почесне звання 
першого історика України.

У численних критичних оглядах головна праця М. С. Грушевського 
«Історія України-Руси» визначається як основа української історичної 
науки, невичерпне джерело національно-політичного і культурного са
мопізнання і самоусвідомлення народу. Вона, як і інші історичні праці 
видатного вченого, значною мірою визначила - місце українців, в сім’ї 
європейських народів.

ч

М. С. Гру шевський впродовж усього життя постійно дбав не лише 
про український зміст, але і українську форму історичних досліджень. 
В автобіографії Нін писав, що «під впливом оповідань^ батька, що за
ховав тепле прив'язання до всього-; українського — мови, пісні, тради
ції, у  менезбудилось і усвідомилося національне: українське почутті». 
У Тифліській гімназії з запалом читав все, що міг дістати про рідну 
землю. У 1899 р. у Києві мав відбутися черговий археологічний; з'їзд. 
М. С. Гру шевський ставить питання про дозвіл зачитати деякі рефера
ти українською мовою. Вимога М. С. Грушевського, як і слід було че
кати, не знайшла розуміння ні з боку чиновників, ні з  боку організато
рів з'їзду. Тоді він видрукував ЗО українських рефератів у двох: томах 
Записок Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

У 1905 - р. М. С. Грушевський звертається з  листом де міністра 
внутрішніх справ.царської Росії з вимогою скасувати заборону, н а д р у 
кування українських книжок. Цього разу його акція була більш успіш
ною. Спеціальна комісія Академії ::наук Росії -на чолі а академіками 
О.-Шахматовим і Ф. Коршем Підготувала відповідні рекомендації щодо 
відміни такої заборони. . , •’

М. С. Грушевський послідовно створював наукові структури, орга
нізовував друковані органи,-які утверджували українськуімову в сфері 
наукгі. Особлива роль в цьому належала Львівському Науковому това-і
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рнству ім. Шевченка, яке під проводам М. С. Грушевського пере
творилося із організації любителів науки в справжню Українську Ака
демію наук, а також організованому істориком Українському науково
му товариству у Києві.

Одним із важливих чинників реалізації української національної 
ідеї стала монументальна праця М. С. Грушевського «Історія україн
ської літератури». В присвяті, що передує їй, історик висловив поба
жання «українському народові показати себе таИи&Г же сильним в д і-  
лі, яким показав себе у  слові». Всупереч твердженням багатьох російсь
ких філологів, які зводили українську мову до діалектної говірки, він 
показав могутню силу українського художнього й поетичного слова, яке 
сягало своїми коріннями глибини віків.

Ще в гімназичні роки М. С. Грушевський почав займатись літера
турними вправами: писав вірші, прозу. У. 1884 р. він надсилає свої 
юнацькі твори Із. Нечую^Щвицькому, який підтримав ■ початківця. 
М. С. Грушевський мріяв стати українським літератором і вченим. Друге 
покликання стало головним. Після реводюціМ905 р. М .С. Грушевський 
повернувся до захопЛейняь юності, але писав літературні твори час від  
часу, коли охоплювало бажання поділитись настроями, образами, гад
ками, які не міг дати у  наукових працях. У 1928 р. вийшла збірка ху
дожніх творів історика, що здобула досить високу оцінку критики. 
Відомий літературознавець Богдан Романенчук відзначав, що Михайло 
Грушевський якщо й був у літературі гостем, то ніяк не випадковим, 
а рідкісним.

Відома також широка публіцистична творчість М. С. Грушевського, 
яка відіграла визначну роль у процесі національного розвою українсь
кого народу. Вона якнайтісніше пов’язувалася з поточним громадським 
життям* мала далекосяжні наслідки, аж до сьогоднішніх днів включно, 
•бо у подіях, які переживає нині Україна, утверджуючи свою незалеж
ність, безперечно, є велика доля заслуги й великого просвітителя і бу-
дителя нації, істинного всеукраїнця Михайла Сергійовича Грушевсь
кого.

Киево-Могилянська академія. Худ. В. Бекань
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•пі Грудневими надвечір’ям 1943 рі відомййндослідник та' реставратор 
яам!яток архітектури Петро .Дмитрович Бцрановський у супроводі автора 
цих рядків приїхали до інещодавно; звільненого від фашистів Чернігова.

!Чернігів1 здавна славився своїми пам*ятками. Ми знали про розру
ху, заподіяну війною, але побачене кинуло нас у розпуку. Особливо 
П’ятницька церква. На місці цього храму, збудованого ще в домонголь- 
ський 'час, лежали купи каміння. Бомба влучила у західну частину 
церкви... Довго роздивлялися ми оголене мурування. Цегла, розчин, 
характер кладки свідчили, що ІГятницьку церкву споруджено в XII 
або на початку XIII ст., хоча конструкція та форми значно різнилися від 
добре досліджених у передвоєнний час давньоруських церков Черніго
ва, Києва та інших^цстДриднщров’я.

ігеркви вражала своєю стрімкістюі’ яку 
підкреслювали арки, швг трьом а.^орбгаїйщ рвалися ввись..;.

Кілька днів ми старанно ^бшряли руїни%ієї. пам’я |:ки!Ї3̂ ш и  на 
меті провести всі підготовчі роботи для настугіної^р^|танраЩ^У 

Незважаючи на поворпі^рудиой^^ .Петро 
кий наступного діта^і^ І* 4’. ^
П’ятниі^ькрї ...
нове і^ Д ^ и н ^ іііб д н р й а с  проводив Иапру 
в и р іи ф ^ ^ ш И Щ н І ч н |,д а р ^ Ш [й і; *

В
ложнцкщп|ґ
кий 
текту№  
полку їго] 

Ді 1 в

гої пі
ш .

)ПО-
__ сучасної реставрар-шцізі  ̂ _ 

і'Іі • маловідому ецїршку
о^цла<г^іза«г^си^. Ш ш ва о

Й||$96>2 $$ В в о д ж е 
ний з руїн ІГ я^ирьірй  «рам н е ^ в і і ф а і і е д ї ї м  Зразком древньорусь- 
кого зодчества ХГгст.^ яйКиішлівсь^а церква уКиєвЬ_Борнсоглібський 
собор у "Чернігові. Ці будови перегукувалися з романськими хра
мами Західної Європи. Саме прої це писав академік Б. Рибаков: «Русь 
XII століття була ніби співавтором створення розмаїття форм роман-
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ського стилю Європиіта Кавказу» ‘. Наявність профільованих пілястрів, 
таких характерних для готичної архітектури, деяка стрільчастість арок 
закоморта, пластика фасаду наближали П ’ятницьку церкву до готично! 
архітектури тих часів. І це виявлялось не тільки в декорі, зовнішніх 
формах, а й у чисто технічному рішенні. Так, будівничі перенесли 
основний тягар перекриття зі стін на стовпи. • Якщо фасади збу
дованих раніше споруд прикрашали тільки характерні для романського 
стилю аркатури, то будівничі П’ятницької церкви активно застосовува
ли орнаментальні фризи, сітчасті орнаменти та ін.
: Будова мала динамічний, підкреслено вертикальний характер,

зумовлений значною мірою стрільчастими арками перекриття, а також 
склепіння, яке потрійними арками виходило на чотири фасади. Бокові 
склепіння мали не традиційну напівкруглу, а чвертькруглу форму, що 
знову ж таки відрізняло її від романського і наближало до готичного 
стилю.

Іще одна характерна ознака П’ятницької церкви — об’ємна компо
зиція з нарощенням форм угору, що було чисто давньоруською будівни- 
чою традицією, яку мо^кна визначити як слов’янську композиційну ідею.

Русь була країною* лісів, у багатьох її містах і містечках будува
лися майже повністю дерев’яні зруби, перекриті «наметами», що нада
вало спорудам вигляду багатоповерхових будівель. Ця композиція з  
часом знайшла втілення у  Софії Київській, пізніше — в українській, 
російській та білоруській дерев’яній архітектурі.
’ У  Часи будівництва церкви — не тільки період творення «Слова о* 
полку Ігоревім», це й важкі роки князівських розбратів, невпинних на
вал половців... Але разом з  тим саме тоді почали бурхливо зростати 
руські міста, розвивалася торгівля з іншими країнами, ремісники ви
готовляли високоякісні ̂ ви^оби, а зодчі зйЬдили храми, в яких втілюва
лося прагнення до єдності Давньоруських земель. Це можна простежи
ти на пам’ятках, що дійшли до наших Часів, або на руїнах., відкритих 
археологами. Дослідження цих пам’яток переконливо свідчить* -що 
архітектура Русі кінця XII — першої половини XIН ст. була невід’ємною 
частиною всього світового архітектурного процесу. Руські зодчі, творчо 
опановуючи технічні та художні надбання тогочасних архітекторів за
хідних країн, розробляли свій яскравий і самобутній стиль. Іще на 
початку XX ст. А. В. ІДусєв відбудував з руїн церкву Василя в Овручі, 
зведену наприкінці XII ст. князем Рюриком Ростиславичем. Вона 
значно відрізняється від відомих споруд того часу і так само, як Михай
лівська церква в Смоленську, належить до нового архітектурного стилю, 
представленого рядом споруд у Смоленську, Києві, Чернігові, Новгоро
ді, Старій Рязані,, Новгороді-Сіцерському, Путивлі, Гродно, Вжищу— 
власне кажучи, майже у. всіх регіонах Київської Русі, Цікаво відзнача
ти,, що більшість цих споруд — не монастирські собори, а посадські церк
ви, які часто будувалися купецькими корпораціями, наприклад, П'ят- 
ницька церква в Новгороді зведена «заморськими купцями»,1 тогіто тими, 
хто торгував з заморськими країнами. П’ятницькі церкви в Чернігові 
та Смоленську також були побудовані на «торгах». Це ще раз засвід
чує наявність архітектурних взаємовпливів західноєвропейської та 
руської архітектури. Дослідники прийшли до висновку, що; в ХЦ і особ
ливо в XIII ст. у багатьох країнах світу складається, стиль, ознаками 
якого стає активна роль декору, його мальовничість, рельєфність і плас
тичність при зменшенні при цьому ролі ПЛОЩИНИ. Як пис^в А. Л. Якоб- 
сон, «цей стиль охопив всі країни Закавказзя, а також не менш яскраво 
виявився в архітектурі Візантії та Греції, південнослов’янських країн 
і Стародавньої Русі ...Важливо зазначити, що це було явище майже 
синхронне: новий живописний стиль почав складатися в XII столітті і 
остаточно сформувався в XIII—XIV століттях. Лише на Русі його роз
виток обірвала монгольська навала,»2.

У ЗО—80-х роках XII ст. на Русі склалося кілька місцевих регіо
нальних архітектурних шкіл: у Придніпров’ї цегляна архітектура
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Хрестово-купольних, здебільшого. однов.ерхих храмів; типу Кирилівської 
церкви у Київі, у Володимиро-Суздальській та Галицькій землях набу
ла розвитку архітектура білокам’яних храмів з різьбленим декором. 
Споруди західних та північних земель різнилися між собою. Проте в 
Кінці XII ст* відбувається інтеграційний процес, коли при всіх місцевих 
особливостях основні риси нового стилю стають домінуючими в усіх 
тогочасних будовах. Отже, є підстави вважати, що цей стиль стає «яви
щем стадіальним», так само як готика в Західній-Європі. Найяскра
віше новий стиль оформився в Києві -т- столиці давньоруської держави 
(як французька..готика в Парижі), звідси поширився на всі регіони

• ■. , . , і • і \ І * -і 1
Країни. В цей час у Києві зростали ї розбудовувалися ремісничі «поса
ди» і «кінці»,'-йа ринках вирувало1 торговельне життя. Дедалі вагомішу 
роль у житті 'столиці бідігравали міський люд та місцеве боярство; Посту
пово складалися умови длй виникнення боярсько-купецької республіки, 
кк то буЛб й ’Новгороді. Правда, у  ІСиєві Це ускладнювалося безпе- 
реррнймй1 сутичками мізк’ окремими князями різних династій.; Проте 
в‘ 1181 р: йредстанййкй двох відомих династій, що боролися за Київ)— 
Святос^кв Всеволодович чернігівський* та Ріорик Рбстйславич смолен
ський -^ домовйлйЬя про спільне володіння Києвом — очевидної,' за "зго
дою МіЬької'синьйорії, маєтки 1 якої на південь ДІД Києва найбільше 
страждали йід їюловецьких нападів і князівських чвар; РезИдейДію Свя
тослава став' новий княжий двір,': Що знаходився на' Копиревому кінці, 
а Рюрйк обрав’ Собі Бїлгород — стародавнє міЬТо за 20 км на захід від 
Києва (сучасне село БілґОродка Кйєво-СвятоШинського району). На 
Старому (ЯрЬсліавОвому) княжому дворі, мабуть; осіЛа київська «синь- 
йорія». Спільне правління Святослава і Рюрика, іцо тривало 15 років 
(1181—1194) було часами - порівняного спОкою: Припинилися княжі 
чвари, велася успішна боротьба з половцями. Цей Період' характери
зується розквітом Культури і Мистецтва — народжується «Слово о полку 
Ігоревім», споруджуються численні кам’яні храми, палаци. Літописці 
мають змогу зосередитися на хроніках. Певно, саме у цей часі було 
побудовано в центрі Київського дитинця винятково цікаву споруду, за
лишки якої досліджено в 1978 р .3 ї ї  стіни збереглися на висоту до



1,2 м, що дало можливість, добре дослідити споруду. Це була ротонда 
діаметром 20 м, стіни якої членували 16 могутніх пілястрів, у центрі 
знаходився круглий стовп діаметром 3,2 м. Характер мурування (так 
звана малоформатна плінфа на розчині вапняку та товченої цегли) та 
техніка) кладки підмурків безперечно свідчили, що ротонду збудовано 
у кінці XII — на початку XIII ст. В муруванні крім традиційної давньо
руської плінфи знаходилася також і так звана брусчата цегла, котра 
стане характерною для будівництва наступних століть. Перекриття ро
тонди спиралося на зовнішні стіни і внутрішній центральний стовп. Яке 
призначення мала споруда? В середньовічній архітектурі церкви нерід
ко будували за типом ротонди. Проте давньоруській архітектурі відо
ма лише одна ротондальна споруда в Смоленську, залишки якої було 
досліджено. Але її призначення остаточно не з ’ясовано —  одні схильні 
вважати, що то була школа Романа Ростиславича, інші вважають її  
військовим укріпленням 4.

Конструктивний тип споруди з одним стовпом посередині звався на 
Русі податним (наприклад, податі на другому; поверсі Софійського со
бору у Києві, Грановита палата у Москві та ін.). Київська ротонда — 
великий зал площею біля 100 квадратних метрів. Вхід до неї знахо
дився з північного сходу. Під час розкопок не було виявлено ні похо
вань, ні церковних речей. Все це дає підстави вважати сйоруду залом 
для якихось зборів. Можливо, це була перша київська ратуша, бо  час 
ї ї  побудови збігається з  періодом панування у Києві боярської «синьо- 
йорії» при двох князях. '

При дворах Святослава та Рюрика склалися культурні осередки, 
де працювали літописці, поети, художники. Саме при дворі Святослава 
Всеволодовича творилося «Слово о полку Ігоревім», а в Рюрика Рос
тиславича писав свої літописи ігумен Видубецького монастиря Мої- 
сей, який і розповів про будівництво підпірної стіни Видубецького мо
настиря. Це винятково цікавий матеріал про князя-замбвника і про 
виконавця робіт архітектора Петра Милоніга, майстра не' простого, а 
художника. 6  підстави вважати, що Петро Милоніг був Головним ви
конавцем споруд Нри дворі Рюрика Ростиславича, про якого літописець 
писав, що мав він «любов ненаситну о зданіям». Як вважав П. Д . Ба
ра новський, опинившись на початку XIII ст. у Чернігові, Рюрик забрав 
туди й Петра Милоніга, якому доручив звести П’ятницьку церкву А 
Щоправда, це тільки гіпотеза. Є підстави вважати Петра Милоніга бу
дівничим церкви Василя в Овручі, собору Апостолів у Бєлгороді* Ва- 
силівської церкви на Новому княжому дйорі у  Києві. Проте кожна з 
цих споруд при безперечній належності до нового стилю має багато 
власних рис, в чому трудно вбачати руку одного й того самого майстра.

Церква Василя з’явилась приблизно в 1190 р .,коли Рюрик Рос- 
тиславич приїжджав до Овруча — свого - феодального маєтку. Церкву 
будує «во ім’я своє» (християнське ім’я Рюрика було Василь). Церква 
перебила татарське лихолиття, але була зруйнована в : 134 і р. литов
ським князем ГЄдиміносом , а  згодом; руїну довершили литовське війсь
ко Вітовтаса й татари. Руїни церкви стояли аж до початку XX ст. Піс
ля Досліджень А: В. Щусева і П. П. Покришкіна в 1908-^1900 рр. церк
ву Василя було відбудовано в первісних формах* 'Це чотиристовпний 
хрестоВокупольний храм з тризакомарними завершеннями фасадів, ви
сокою главою, профільованими пілястрами, аркатурними поясами; дво
ма вежами із західної сторони. ' ;

Церкву Василя в Овручі можна вважати першою на Русі спорудою 
нового стилю. ' : 1 ■ ' •

Білгород (зараз село БіЛогородка під Києвой): відігравав Важливу 
роль у Жйтті Русі1. Це була міцна фортеця, побудована Володимиром 
в 991 р. Сюди сходилися шляхи з Волині і Галича, «в ляхи і угри»; 
Тут знаходилась резиденція Рюрика Ростиславича, і він будує в 
1195а ^ ц 97 рр4 на ї ї 1 території собор Апостолів. Руїкя собору дбслідЖу- 
йали В. В. Хвойка (1909), П. Ді ВарановсЬкий (1960), Г. Сі МєзЄн*-
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цева та Ю. С. Асєєвч(1966). Останні дослідження дали вичерпні ві
домості про архітектуру та художнє оформлення собору. Він був не 
просто красивим, а й длй тих часів новаторським. З а  планом він на
ближався до1 квадрату, тобто зодчий прагнув досягти центричності 
споруди, мав не одну, як було в ті часи, а три глави. Фасади і храму 
членували профільовані пілястри, а порталі мали і перспективний харак
тер з. керамічними профілями, близькими за формою до готичних гур
тів. Підлогаї в соборі була викладена з  кольорових поливних плиток, 
а фресковий, розпис у: східній частині виконувався по золотому фону. 
Центричний характер композиції, золоті фони ррзписів ніби перегуку
валися з  Софією Київською,;тобто відповідали давнім традиціям. :

Під 1197 р. в Іпатіївському літописі записано: «Тогогже лета создал 
великий боголюбивий князь Рюрик церковь. святого Василія, во ім’я 
своє, на Новом дворі. Священа бисть великим* священієм митрополітом 
Никифором і єпископом Білогородським і Юріївським єпископом. Міся
ця генваря Віпервий день». ,

Д е знаходився Новий двір, збудований князем Всеволодом Свято- 
славичем ,.у І|іВ1 р., в якому він і перебував до своєї смерті в 1194 р.? 
Дослідники Києва по-різному визначали це місце. У XII ст. дедалі біль
шого значеная набуває західна околиця Києва. Тут перед міськими во
ротами знаходився торг, до якого сходилися три головні вулиці, міста 
Ярослава. ЗаІГміськими укріпленнями об’єднувались дороги до Києва 
(місцевість звалася Дорогожичі), проходив . узвіз на Подол (Вознесен- 
ський узвіз). На Копиревому кінці (де зараз стоїть будинок Київського 
художнього інституту) ще у другій. половині XI ст. Ольгоричі збудува
ли Симонів монастир. Тут селився торговий люд, будувалися боярські 
двори. В 1Т21 р. на Копиревому;кінці звели церкву Івана.

. У 1878 р., професор О. Лашкарьов на пагорбі над Вознесенським 
узвозом (там, де зараз знаходиться лікарнц вчених) розкопав залишки 
невеликої церкви. Повторно ті залишки досліджував у 1949 р. професор 
М. К. Каргер 6. Це був невеликий (11,2X3,6 м) одноапсидний храм. 
Характер,мурування і цегла (малоформатна плінфа), як і форми бу
дівлі, свідчили про те, що храм побудовано в кінці XII ст. Азимут церк
ви показував, що закладку її здійснили зимою, у січні. Чо
му у такий незручний для будівництва час? Треба думати, що заклад
ку приурочили до дня святого Василя— патрона храму. Майже без 
сумніву можна говорити, що це Василівська церква на Вознесенському 
узвозі і саме тут знаходився Новий княжий двір і що тут читав князю 
Святославу Всеволодовичу «Слово о полку Ігоревім» ї ї  геніальний ав
тор. Невеликий ошатний храм з хорами для князя за типом і архітек
турою, відповідав вимогам домової княжої церкви; В Києві під час ар
хеологічних) розкопок були знайдені залишки кам'яних споруд кінця 
XII — першої половини XIII ст., зокрема храму на вул. Великій Жи
томирській (можливо, церква Микити),< споруди на вул. Волоській, фун
даменти невеликої церкви — може, каплиці боярської садиби на Несте- 
ровському провулку, досліджені П. П. Толочком у. 1967 р .7 У кінці 
XII — на початку XIII ст. не припинялася будівельна діяльність і Києво- 
Печерського монастиря, де зведено було міцні кам'яні стіни. Дослід
женнями, що проводилися в 1951 р. В. А. Богусевичем і автором цих 
рядків, було встановлено, що-стіни мали товщину 296 см і складалися 
з  двох паралельних стінок з малоформатної цегли (26X 20X 4 см), на 
вапняному, з домішкою товченої кераміки розчині, проміжок між ними 
забутовувався рваним камінням та уламками цегли. Висота стій, су
дячи з розвалів цегли, сягала п'яти-шести метрів.

Кам’яне будівництво в лаврі продовжувалося і в XIII ст. Сильний 
землетрус зруйнував у 1230 р. Успенський собор, але його швидко від
будували.

Певно, до печерської архітектурної школи належала ще одна 
київська церква XII — першої половини XIII ст. На південній околиці 
Києва, у мальовничому урочищі Церковщина засновник Печерського
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монастиря Ф еодосії | | ^ 2̂ Ц в |с р і^ . і^  $рД<|к £ ^ )Й р и в с я  у Гнилець- 
кнй монастир, підпорядкований лаврі. У  1980 р. р$їни Богородичної 
церкви розкопав ЬВ* * О . - Ц е , б у в  нередокийхрам (9,4Х9,6м), 
типовий у своїй забудові для кінця XII — початку XIII ст. Храм мав 
лише одну апсиду, йога отіни членували профільовані пілястри, а  вузькі 
бокові нефи свідчили про те, що завершення фасадів було не тризака- 
комарним, трилопаєним. У середині храму західні стовпи були кругли
ми, східні — хрещатими, тобто архітектура церкви- була характерною 
для стилю часів «Слова о полку Ігоревім». Очевидно,; останньою спору
дою цього стилю стйла Хрестовоздвиженська і церква, побудована в 
1215-р. князем Мстиславом. Мстиславичем на пагорб^ де, за  переказами» 
апостол Андрій Первозванний поставив хрест і возгласнв, пщпгут ви-- 
росте велике і славне місто. На цьому місці в різні часи будувалися, 
дерев’яні церкви, а їй-/1747+^1753; рр. за проектом .Растреллі; архітектор 
І. Ф.' Мічурін збудував сучасну; Андріївську церкйу. >

)тАрхітектурних пам’яток кінця XII — цершоїі половини ХШ; ст/ на- 
лічується кілька десятків майже в усіх.. регіонах .ідавньої..Русі;чНаяв* 
ність багатьох самобутніх рис у  цих будовах дає підстави говорити про 
давньоруський стиль, п еквівалентний готиці. Це,  ̂зокрема, перенесення 
основного тягаря конструкцій перекриття зі стін- на зовнішні .офавпи* 
поява профільованих пілястрів та порталів, багата пластика, зовнішньо^ 
го декору. Проте талант митців, прагнення до синтезулчотириетовпного 
плану, що йшов від візантійських традицій хреогокупольних.споруд, із 
словенською композиційною^ ідеєю^ робили цей 1 стиль явищем давньо-, 
руської архітектури, збагаченої тогочасними досягненнями європейсь
кого зодчества. "

Чимало вже написано про значення, яке архітектурний стиль і епо- 
хин«Слова о . полку Ігоревім» справив на подальше * формування! рис 
архітектури східнослов’янських народі». У цьому ще р а з. цереконуємоп 
сй, знайомлячись в тогочасним зодчеством Киева  ̂ Чернігова, Овруча; 
з прекрасною П’ятницькою церквою над-Сеймом, яку.--підняв, з руїн
Пеі^ЯГ ДМИТРОВИЧ БараНОВСЬКИЙ. ! / / ; -я .* і, .ц-:Т

- -■ • Гі В.'! ..V.: • • . . ’! • г- Г :

-1 Живбйноь Аомонгольской руси.^М., 1974.— С. 9! ! /.
9 Якобсон А. :Л. Кзпаіальрое нсследованве, (рецеденр) // Искусягво^Щ О—,

‘ ^ТіоровдькиЙ І  И ,  ТолШсо П/П. .київська Ротонді;// Арііеслоі&'І&ійаг 'дІЇйЙ- 
дкення ІРйатбр1али.-4*К.» 1979.*—С /90^-103; »• •; (ЗГ-е-. - , 7 7 ’ :
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ДОЛ| АКАДЕМІКА
Фрагменти із щоденника м .  Слабченка: > ‘ ■ ч . 11 , <-■

Л . і;

иття і доля академіка,\ Всеукраїнської Академії наук Михайла 
: Єлисейовича Слабченка досить показові — в них відбилися проб

леми української інтелігенції першої половини XX ст. Талант, 
знання, досвід, науковий доробок, любов до України принесли вченому 
і патріоту не славу і визнання, а Голгофу Соловків. ?

Народився майбутній; академік 9 липня 1882; р. на Нерубайських 
хуторах неподалік Одеси, в родині каменяра.У шість років-він уже по
чав працювати — погоничем, візником, а з десяти кроків «вже сам різав 
КаМІННЯ». ’ ч • 'і ■ і ■ '/■ .

Навчався в народній та духовній школах, семінарії, звідки його 
вигнали за непослух. Після цього-працював з «босяками» в порту, в 
пароплавній пральні, палітурні. І! водночас готувався скласти екстер
ном іспитизагімназичний курс.

У 1903 р. М. Є: Слабченко стає студентом Новоросійського універ
ситету. Він учився сім років на історично-філологічному Та юридично
му факультетах, за цей час його кілька разів виключали за революцій
ну діяльність^ Чі!.і; .г і

У студентські роки визначилися та сформувалися і громадсько-по
літична позиція Слабченка, і його зацікавленість науковою/, і його 
людська особистість. «На вдачу я, запальний, різкий, прямолінійний й 
не виношу брехні,— писав вія про себе;-—Насмішливий, гострий на 
язик і мнітельний, не виношу «общих мест», стараюсь йти -своїм шля- 
хом і говорити чужі слова не люблю», н

Це був чоловік пристрасний, емоційний, .часом занадто категорич
ний, що можна трактувати і як нетерпимість, і як незалежність, з 
ним не завжди легко було близьким. Тож і сімейне його життя не вда
лося — з дружиною розлучився, хоча всю силу любові переніс на сина 
Тараса. Але поряд з цим в ньому жили не просто любов до літератури, 
театру, музики, а й тонкий мистецький смак, вміння професійно оціни
ти художнє явище.

У студентські роки М. Є. Слабченко жив у вихорі політичної бо
ротьби, наполегливо шукав своє місце в лавах борців за щастя україн
ського народу. Спочатку мав контакти з РСДРП, потім став членом 
РУП, з  1906 р. він активний діяч УСДРП, в лавах якої перебував аж  
до середини 1918 р. Як член товариств «Просвіта» і «Українська хата» 
брав участь в українському культурницькому русі. Саме тоді 
М. Є. Слабченко захопився ідеєю заснування в університеті україно
знавчих кафедр, реалізація якої у 20-ті роки стала головним напрямом 
його науково-організаційної діяльності.

Ще в студентські роки під керівництвом академіка І. А. Линни- 
ченка М. Є. Слабченко обрав головною темою своїх студій вивчення со
ціально-економічної та політико-правової історії Гетьманщини. 
У 1906 р. за працю «Крестьянский вопрос в законодательной комиссии 
Єкатерини II» студент Михайло Слабченко отримав срібну медаль, а 
в 1908 р. його робота «Малорусский полк в административном и хо- 
зяйственном отношении» була відзначена золотою медаллю.

У 1909 р. М. Є. Слабченко надсилає декілька статей до Історичної 
секції Українського наукового товариства у Києві, яку очолює 
М. С. Гру шевський. Вони сподобалися відомому вченому, і він запро
понував студенту стати постійним кореспондентом «Записок УНТ». 
Зав’язалось листування. Проте несподівано з ініціативи М. С. Грушев- 
ського усі стосунки були розірвані, а статті повернуті автору. Виявило
ся, що Михайло Сергійович почув від когось про негативне висловлю
вання про нього М. Є. Слабченка... Цей епізод боляче вразив молодого 
дослідника, який все життя пам’ятав цей інцидент, не міг вибачити 
маститому вченому образи.
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Після закінчення в 1910 р. університету М.і Є. Слабченко .здав до  
друку монографію «Опнтьі по истории права Малороссии XVII н 
XVIII вв.», його залишили професорським стипендіатом при універси
теті. Невдовзі ван отримує наукове відрядження до Парижа, де слухає 
лекції в університеті, удосконалює знання мов, але не стоїть осторонь 
і від політики. Зблизився з українцями-емігрантами, брав участь у  
роботі Міжнародного товариства недержавних народів, спілкувався а 
французькими соціалістами. Мабуть, саме з цих причин М...Є. Слаб- 
ченка було відкликано з Франції і віддано на рік у солдати.

Після служби шін працює в органах державного контролю, водно
час готується дог магістерських іспитів. Але перша світова війна кину
ла Михайла Слабченка в окопи. За роки війни він пройшов, шлях від 
прапорщика; до капітана, командира батальону, був поранений, конту
жений, мав нагороди. ; п

В армії, особливо після Лютневої революції, М. 6 . Слабченко як 
член УСДРП займався політичною агітацією,, брав безпосередню участь 
у роботі солдатських, офіцерських та українських Рад. М; Є. Слабчен
ко негативно ставився до політики Центральної ради, до Жовтневого 
перевороту. Проте головним ворогом незалежної України вважав: не 
більшовиків, а «єдинонєделімщиків»*

М. Є. Слабченко'поєднує активну політичну діяльність з науко» 
вою. У виданнях Товариства ім. Шевченка, Харківського історичною 
філологічного, Одеського бібліографічного товариств, Полтавської 
археографічної комісії з'являються його розвідки. Виходить друком та
кож монографія «Протокол отпускньїх писем Генеральной Канцелярии».

Повернувшись після демобілізації до Одеси, М. Є.: Слабченко опи
нився у  вихорі політичної боротьби. Займаючи лівоцентристські пози
ції, друкується в революційних газетах, розробляє на пропозицію біль
шовика П. І. Старостіна проект організації Червоного козацтва. Пррте 
антиукраїнський терор, розв'язаний М. А. Муравйовим, великодержав
ницькі настрої одеських більшовиків остудили більшовицькі пориван
ня М. Є. Слабченка.

Повернувшись до Одеси, він розгорнув культурно-просвітницьку 
діяльність— очолив міську учительську спілку, працював , у  шкільній 
комісії міської української ради, шкільній повітовій раді, сприяв від
криттю в Одесі українських, польських, єврейських шкіл. Був одним з  
організаторів та викладачем губернських вчительських курсів, брав 
участь у  заснуванні української книгозбірні, українських інститутів пог 
зашкільної освіти та театрального, працював у  комісії по реорганіза
ції вищої школи, складав нові програми з  суспільних наук для вузів.

Навесні 1919 р. М. Є. Слабченка мобілізують до Червоної Армії, 
але служити він не став і подався додому, через що мав перші «кон
такти» з  ЧК. Повернувшись до окупованої денікінцями Одеси, знову 
потрапляє за грати. І знову мобілізація. Цього разу в білу армію, 
звідки він теж «накивав н'ятами». Між призовами до армій, втечами 
та в’язницями встиг попрацювати в гімназії, редакціях газет, різних 
установах.

У 1918 р. за допомогою Д . І. Багалія у харківському кооператив
ному видавництві «Союз» опублікував монографію «Судівництво в 
Україні XVII—XVIII ст.», надрукував в Одесі курс лекцій про централь
ні установи Гетьманщини, а також низку науково-популярних статей 
з історії, історіографії, суспільствознавства. М. Є. Слабченка! заочно 
обирають доцентом Київського, Кам'янець-Подільського, Новоросійсь
кого університетів, пропонують роботу в УАН. Проте він міцно «прики
пів» до Одеси, де з 1920 р. працює приват-доцентом на кафедрі ро
сійської історії університету.

Саме й цей час відбулась складна, проте значною мірою типова для 
частини старої української інтелігенції психологічна еволюція 
М. Є. Слабченка, приголомшеного перемогою більшовиків. Він прагне 
створити і перед владою, і перед громадськістю свій новий імідж <аполі-
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тичноїллюдини,1 яку відтепер цікавить виключно наука. Тільки україні
зація дещо поліпшила його настрій, хоч М . Є. Слабченко чудово розу
мів ілюзорність наданого шансу для Національного відродження.

20-ті роки виявилися і найбільш плідними для вченого. Працюючи 
професором кафедри історії України в університеті; він читає лекції- 
також в інститутах Гуманітарно-суспільному, Народної освіти/ Архео
логічному, Театральному, Позашкільної освіти. ' и н: .

-  Багато зробив М. Є. Слабченко і для того, щоб перетворити Одесу 
у  справжній науковий центр. Він бере участь-у створенні комісії крає
знавства при ВУАН, Одеського • наукового - товариства при ВУАН, 
Одеського краевого історичного архіву, ряду музеїв. Завдяки 
М* Є. Олабченку в; місті створюється і функціонує’ у 1927— 1930' рр. 
Одеська філія Харківської науково-дослідної кафедри історії українсь
кої культури ім. Д . І. Багалія. <

За десятиріччя відносно спокійної наукової праці М;« Є. Слабченко 
надрукував 13 монографій,- 27 великих наукових статей, 4 курси лекцій 
та учбових ' посібників, майже; 200 заміток,1 оглядів/ рецензій, був ре
дактором шести наукових збірників, співробітничав з комісіями по ви
вченню історії західноруського їта українського* права; Археологічною 
та Історії Степової України, складанню біографічного словника) ви
датних діячів України, вивчення народного господарства України. 
М ' 6 . Слабченко намагався створити новий синтетичний курс історії 
України на основі марксистської методології, яка б була альтернатив
ною концепції М. С. Грушевсвкого.  ̂ г

’ Наукова діяльність'М. Є. Слабченка здобула високу оцінку. Він 
удостоївся премії ВУАН, у 1928 р; здобув "ступінь доктора наук,1 а з 
1929 р. став дійсним членом Всеукраїнської Академії наук*

В творчому доробку академіка — праці з історії науки, історіогра
ф ії/ письменства, сільського господарства; Проте ^головною справою 
його життя< єталп дослідження з історії права та економіки Гетьманщи
ни та Запорожжя XVII—ХУИІ от. Він автор «Монографій «Малорус^ 
ский полк в административном и хозяйственном отношдяии» (1909)/ 
«Опити" по писторни- права Малороссии XVII и ХУІІІ нв.> "(1911), 
«Центральние-учреждения; Украйни XVII—XVIII ст.» (1918), «Су- 
дівннцтво :на Україні XVII—XVIII ст.» '(,1919) та капітальної п’яти
томної праці «Организация хозяйства-Украйни от Хмельниччини до 
мнрбвой-  войнн» (1922— 1928)-. » М ;: Є'. Слабченко ; вважався кращим 
знавцем соціально-економічної історії Запорожжя періодуглісля Пере
яславської (радні З  ним радились’ М. П.'ьВасиленко та М. С. Тру шевсь
кий стосовно і принципів видання Архіву Коша Запорозької Січі. Але 
»Є"Всі наукові і  життєві плайи академіка-здійснились/ 20 січня 1930 р. 
його було-•притягнуто до слідства у оправі СВУ/ позбавлено волі на 
шість років з пораженням у правах на два роки/ Президій ВУАН по
збавила вченого звання академіка. Майже шість років провів- україн
ський історик: на сумнозвісних Соловках. а навесні 1936 р. його пере
вели на -хїмкомбінат «Апатити» в м.іКіровськ (зараз Мурманська об
ласть).

Звільнили -М. Є. Слабченка напередодні війни. Правда, без права 
повернення в Україну. Він вчителював у селах Астраханської області. 
В кінці 1942 р. з’явилася друком остання його наукова праця «Про 
ложное сообщение о предлетописной Руси». » г

У* 1947 »рр Михайло Єлисейович спробував повернутися" до Києва. 
Зустрічався з Головним вченим секретарем АН УРСР та директором 
Інституту історії О: О. Касименком. Як і слід було чекати; в академії 
місця йому не знайшлося. Запропонували колишньому академіку;місце 
вчителя географії в одній із сільських шкіл Київщини.

• Невдовзі 'М: Є. "Слабченко спробував влаштуватися в Одесі, проте
і в місті своєї'юності не поталанило. Останні) роки життя викладав 
французьку мову в Первомайську Миколаївської області, жив досить 
самотньо. Там він1 і помер у 1953 р. і
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Подаємо фрагменти злцоденника М. Є.Слабченка за 1927 р., який 
зберігається в Центральному науковому архіві АН України (ф. 257 
«Колекція документів Ячених України, репресованих у  30г—40-х та 50-х 
роках»). Збережено правопис та особливості тексту)оригіналу.

2.1. Новий * рік пройшов і дуж е скучно. Хтось приходив, грюкали, але я  
аг.:, не відчиняв;) Тільки й було того добра, щоні-го числа написав я

' ■ відзив про «СловшМ української] правн[ичої] мови», котрий 
-дум&ю послати до «Черв [оного] Шляху». [...] п і

•' і г . і! . і : [. : •' ' "Ні . ... \ !
3.1. Наслухався деяких страхів. Кажуть, що' Москву 'завалено / юдо

фобськими відозвами, щ о : на них є якісь контрвідозви за підписа
ми якихось «штивних євреїв»,) -котрі вимагають признання в Моск
ві єврейської мови!зждержавну й т. и. [«і] 0,1

 ̂ " •. т . , ч- , ко-: . .
6.1. Прибув1 з Київа . Герасименко1 [Володимир, Якович], привіз мені

книги. [...] Дорошкевич казав, що мої матеріали для; нього — 
просто справочна книга — як що, то він зараз, до мене^Сфремов, 
Филипович, Гаевський, Ясннський й ще хтось передавали; свої 
привітання. «Записками» нашими дуже цікавляться'й обурюються 
політикою шітани.що все напускається на м ене Ллє при всім тім 
мимохідь якось < вискочило з уст Вол. Як., що ставиться до мене 
Єфремов все-таки стримано. Груш [евський] М. якооь затих після 
того, як йому не пощастило вороже ставлення до себе:обмалювати 
й довести чистою змовою, де старенький Кримський мав би ви- 
дігравати ролю ніби..;;бомбометателя.  ̂ ' * лг.; ! ..

7;1. [...] Пришедши додому, застав1 кучу листів. В тому числі від Тка- 
’ ченка — фактотуми М. Грушевського. котрий пропонує забути про 

неприємности, заподіяні <мені в Київі, і  працювати разом з  
1М. Груш. Дав йому я різку відповідь, домовляючись припинення 
травлі мене зі сторони, вибачте, істориків, як О. Грушевськин, 
Гермайзе, Ф. Савченко чи Клименко, рішучого припинення гавкан
ня, бо вони паршивенькі шавки, які і в підметки мені не прида
дуться. Взяти участь в збірникові про Степову України згодився, 
але з  умовою вводу до редакції, тобто, щоб крім М. Груш, був 
ще я. Розуміється, лист викличе бурю невдоволення й лайок.

' г> : ' . . ■ и- '
8.1. Увечері тпішов до ілюзіону, а звідти на засідання ювілеййої комісії

Замнчковського. (...] Головою літературної комісії запропонував 
я зробити замісць від’їхавшого Микитенка Л. М. Гаккебуш, котра 
вже й раніш працювала з М и к и т е н к о м н а  тому погодились. 
Після того засідання'Гаккебуш запросила мене до себе наї шклян- 
ку чаю. Пішов. Був там завполітосвітою Шраменко, який грав на 
бандурі, Стах з жинкою, Ердмай й арт. Літвиненко«Вольгемут—  
Здоровенна жинка років 40 з  невеличкою стриженою Толовою, яка 
оДверто й, мало соромлячись, «ухажувала» за красивим Ердма- 
ном, що отеє збирається їхати до Єгипта. Ми з Стахом умовляли 
Василька, поставити «Співочі товариства» й«М акбет». Він з  тим 
погодився врешті. Балакали трохи про Ніковського, якого Василь
ко,’ видко, дуже любить. [...]

12.1 Увечері робив доповідь в історичній секції Наукового Товарист
ва. Після доповіли пішов з  Тарасиком на «Чіо-чіо-Сан». П’єса  
мало мені подобається, але декорації; гарні. Д уж е гарно співала 
Сироватська. В неї красивий драматичний сопрано, дуж е сильний. 
І грає вона дасить ладно, як, впрочім, і уся харьківська група, що 
прибула до нас. [...]



19.1. [...] По ожеледі, що стоїть вже кілька».день, й по скаженому вітру 
пішов до ШО, Де мав задоволення довідатись, що декан Лотапов 
чомусь пересунув мої лекції на завтра. Погнівавсь трохи та з 
пересердя пішов до ілюзіону на «Беню Крік», під яким заховано 
Мишку Япончика. Шумський в ролі Бені на Япончика мало похо- 
жий. Той справді скидавсь на японця. Не виявлено багато такого, 
що звязано з ім’ям сього панича. В нього була ціла армія злодіїв, 
котрі в кількості 3—4 тис. вели правильні бої. з поліцією, котра 
викочувала проти них кулемети й билася тоді з військами по кіль
ка день, штурмуючи окремі будинки по Мясоїдській, Картамишев- 
ській, Середній й др. вулицях. Сміливість воїнів Мишки Япончика 
була величезна. Вони, наприклад, під носом Петропавлівського 
участку зхопили одного надзірателя, що завідував розшуком, й 
увезли а собою, а за пару день знайдено було тільки його труп. 
Одеські євреї дивились на нього як на легендарну особу й бого
творили його, бо тільки його злодійська армія не припускала до 
погромів, котрі ось-ось готові були зірватись в Одесі. Напевно 
знаю, що полк Япрнчика лякались ревизовати. Коли він, той полк 
виступив з Одеси, то враз-же обібрав окраїну, через яку йшов.

«. Люде, що знали Япончика, говорили, що він таки заборонив своїй 
армії грабувати. Невдоволені солдати звернулись до нього: «а що- 
же мають їсти наші шмари (сожительки)?» Мишка одну мить по
думав і  сказав: «Шмари? Шмари можуть блатувати». Цікаво, що 
фільма йшла з російським текстом й що публіки було не так ба
гато. З великим інтересом дивиться «Беня Крік», але не думаю, 
щоб він мав успіх поза Одесою. .

23.1. [...] В «Працях Комісії [для виучування історії] західньо-русько- 
го та українського права» моя робота відбере десь аркушів не 
більше 10, думаю, що .й меньше. Грушевському се буде: сильно, не 
по душі. Опять залопоче про якусь демократію й т. ,і. Та демокра
тія взагалі вздор. Партія — се зрозуміло, а праздно-болтающа ін
телігенція, отойчЗ-ій, нікому непотрібний 3-ій елемент, все одна-

. ново не має за собою грунту. Прекраснодушіє, скромність — тільки
.и:.- ДЛЯ ЖИНОК ЦІкаВІ. І ОСЬ ЩО' ІНТереСНОі Т. ЗВ. ПОЛІТДІЯЩ гт- страш енн і

бабники,' а слава їх — наслідок трепання.язиками прекрасного по
ла. Демократія? Ось маємо зараз зовсім таки демократичний 
вздор в виді т. зв.. соціальної теорії карного права. Злочин, каже 
ся теорія*. є наслідок певного суспільства.. А висновок з  сього 
самий баранячий: злочинця не карати, бо, мовляв, суспільство вин
не. На ділі ж  повинно бути инше. Злочин треба карати самим су
ворим чином,, бо він зробленийіиа оте суспільство, ЩО ВИПЛОДИЛО 
той.злочин, треба оздоровлювати. Демократ від сього прийде в 
жах. Коли б зараз, скажім собі, трапив<щлпереворот, то Грушевсь- 
кий ізнову завів би якусь раду. То. дарма, що вона нікому і ні 

. для чого непотрібна, а завів би: він, бо він, той; М» Грушевський, 
не людина діла,'а болтун. Для мене самий захудалий «совєт» да
леко більш приємний за всяку, тобто .й за найкращу, раду,.бо він 
працюеі а не воздихає й т. и. Щоправда^е й. комуністи,, що ох як

1 люблять болтать/ Ну такі кінчають здебільшого зле, Взяти, на- 
• приклад, Стеклова, любителя «поговорить». Спіткнувсь. рреціті на 

бабц й викинули його з редакції «Известцй» за. «передовику». За
раз в парижському торгпредстві десь 2-м секретарем, г А чи не 
болтовня згубила Зинов’єва чи Троцького — типових інтелігентів? 

» Боятовняі От і Грушевський: такий же інтелігент. І чорт його знд, 
-> чим він . бере,'>коли відкинути, його нахабство й самопевность? 

Впрочім; І  везе йому. В У.А.Н. надто відомий його лист до велико
го князя Миколи Михайловича,. лист, що переховується в акаде- 

гміка Ольденбурга, де М. .Грушевський розкаювався в г своїх ук
раїнських прегрішеніях і обіцяв не тільки працювати ндгма|гушку-
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• Росію, але й зайнятись російською історією* І нічого. Другоіо зло- 
пали б, а йому зходить. О, в.нас взагалі багато Зходить з  рук. 
Взяти, наприклад, вчорашній виступ Бім-Бом в д^рж. цирку, котрі 
вели таку розмову: "«Від кого людина походить? *— Від малпи.— 
Як? І Калінін — м а л п а ? Я  говорю про всіх лю дейі— Значить,

< наша республіка е  державою малпи?» Гальорка ірже, а інтелі
генція в трибунах скромно підсміюється. [...]

? / ОМ •
24.1 [...] Тищенко зробив мені знимок з Леонтовича Ф. Вийшов зни-

< мок такий поганий, щ о сором й посилати. З  (Жуком М. з сього 
приводу не можна говорити — він за портрет заломить не менш

 ̂ . 25 крб/— сильно любить гроши. . Думав звернутись до Довженка, 
' той зробив би, але зараз дуж е переобтяжений роботою. Він дістав 

1-шу премію на фраки в-Торговій Палаті чи що І тепер погрузив- 
' ся в сю роботу, тим більш, що Вона його таки годує — П. Несте

ренко вижив його зі своєї'Школи,(1 щоб посадовити на його місце
• • ■. якогось родича. І хлопець — талановитий чоловік — мусить кида

тись на всі боки, ганяючись за шматком хліба. [...]
Увечері був на співах 1 хору Пігрова. Читав вступну лекцію 

композитор Козицький, з яким познайомився я. Він ще геть моло
дий чоловік— десь 33 літ. Блондин, мого росту, з величезними 
пальцями. Говорив тихо, запинаючись, 50 хвилин. Публіка слуха- 
ла-слухала, а потім почала перебивати його хлопками. Перебива
ли тричі й змусили покинути кон. І зря, бо музична характеристи
ка Леонтовича була дуже гарна. От тільки що до життєпису Леон
товича було сказано дуже мало й скомкано, особливо що до смер
те. А остання трапилась, за словами Кондрачука, винницького 
голови т-ва ім. Леонтовича так. Коли Леонтович в голодний рік 

1 жив на селі, до нього явився якийсь червоноармієць, котрий упев
няв Леонтовича, буцім разом з ним служив в Центральній’ раді. 
Просив в нього помочи. Леонтович сам нічо не ,мав, а пропонував 

^  ‘разом з ним піти до свого брата>—попа. Пішли. Впала ніч, й до- 
і велось зайти до знайомого попа. Там було піаніно. Леонтович грав 

щось ю дин до 12. Лягли спати. А на ранок знайшли Леонтовича 
застріленим, червоноармієць же зник. Хто він, що трапилось — і 

<’ дотепер невідомо. Коли я запитав Козицького, чому він так багато 
и спинявся на революційних заслугах Леонтовича, він одверто ска- 

! зав мені, що за останні часи пішов похід на Леонтовича, й тому 
'• і доводиться випинати революційні ̂ заслуги композитора. З  пісень 

’мейі подобалось: «Козака несуть»'— так і бачиш шествіє й плач 
1 Дівчини. Прекрасно виконав'хор «Над річкою-бережком»* де ви- 

• " - разно відчувався рух чумака, що пішов кудись в щалечинь, й спів 
замирав. В 2-ій частині чудово виконано було «Щедрик» й «Дуда
рик», котрий виконували аж 4 рази. Взагалі канон йї спів без 
слів — особливосте Леонтовичової музики — виконано було Пігро- 
ВНМ чуДОВО; [...] ■ ‘ ' • ■ * ' . г  11

Забув відмітити. Мій ІИ-ій том «Матеріалів» ; пішов 'На * рецен
зію 'д о  Рубача. Се страшно погано, бо Рубач відомий тим, що

• краДе чужий матеріал < і видає потім роботи за'свої. Вже ліпше 
•• РШцьКИй нехай дав би на рецензію Яворському^ чи лзому ж
• М. ГрушевськоМу, а не літераіурному злодію, ‘ о і

2б'ЛІ .Вчора1 був з Тарасиком на* ювілеї Замйчковського. Йшов «Міща- 
•' ’ 1 нйй-дворянин» Молієра, де ролю Ж урдена грав: Іван Едуардович, 

' як! дурник, як звичайиїсенький йолоп. Оформлення було Павлови
ча'1 виразно і під Ермйна, ал е— безталанно.'Неможливий,; як за
вжди, був Хорошун, орав, як скажений бик. Шикарний Осташев- 
ський. Добре грала Гаккебуш й Хуторна, але то були не францу- 

’ ! женкй, а наші баби. Добре співала Вольгемут; голос якої .покри- 
' * - вав паршивеньку орНестру. [...] 'V



6.ІІ. Над українізацією навісають .хмари. Затонсвкий на з ’їзді науко- 
. вих робітників заговорив так, що вже нічого й не розумієш. 

і ^Українізація, як виявляється» не'.-є дерусіфікація, А що ж  воно 
таце? Хіба нам;і треба корось иншого просвіщати в українські» 

.справі? Хіба треба .когось за шиворота тягти: до українського 
. язика чи що? Важко росіян українізувати? Нічого; подібного. На

впаки, коли руського змушують вчитись українського язика, »  
перший запротестую, бо не маємо права на такий вчинок. А ось 
коли; нашого селянина, покаліченого російщиною, ми не візьмемось 
вчити, то се буде сущим безобразіем. Затонський, положим, ніко- 

г ли не був прихильником української культури. В Камянціі; наприк
лад, ПІ920 р. іВін говорив публічно: «Что зто за украинская литера- 

.. ^тура с «садками вишневими коло кати й хрущами»? Йому просто 
й неможливо збагнути, в чім(.самегкультурне значення україніза
ції. На з’їзді наукових робітників той ж е Затонський пхнув-і дру
ге, що нащ.нзик ми мусимо зближувати до инших (І) язиків і 
особливо до російського. Т ак еє значить — продовження русифіка
ції! Що ж  се собі, думає, український Нар Ком Ос’у? Підштовхує 

. людей /До; націоналістичних вибриків і непорозумінь і  в той ж е  
-V. . час не дає собі в тому видимо звіту. В нас що ні Нар. Ком Ос’у, 

то тільки руками розводь? Гринько к чортам поламав, усяку освіту 
і  натворив нерозбериху; та неписьменство: (рос.,, бач, система ос
віти не соціалістична!),^ Шумський займався літературою, а не 
освітою, Затонський гне на >шлях русифікації.. Д о речи, останній 
щось їгвідносно літератури: паща література повинна; піднятись 

,до; російської* Коли-доДостоєвського.чи Толстого, то ніякими при- 
казами не піднімеш, якщо в нас нема своїх , Достоєвських і 
Толстих. К олиі до сучасної російської— то, очевидно, Затоцський 
зовсім не знає сучасної ні української, ні російської літератури, 
бо теперешня українська література не нижче за сучасну російсь
ку. Очевидно, діло -не в догонянню, а в зведенню української літе
ратури до задоволення домових потреб. ^Чудово, тов. Затовськнй. 
Єв. Бош наробила чимало лиха своїми вибриками, проти українсь
кого язика, а Затонський хоче: продовжити гл у пости.. [...]

В.статтях Ларіна, направлених проти українізації, і важна не 
; та сторона, що він виступа проти укрі. яз^ важніше друге* Він усю

ди посилається на доатеріяли, що передала йому «Правда», орган 
партії, ї ї  голівки. Очевидно, що російські керуючії трупи проти 
українізації, а не один Ларін. Та й навряд, щоб ;Дарін, посмів 
йти проти вирішень з’їздів один— на власну руку. За ним вся 

; опозиція та й, думаю, не тільки,, опозиція; Цікаво, й тс» що статті 
Ларіна дискусійні, але дискусій по суті в «Більшовику* зовсім не
ма. І се сімптоматично.

11.11 [...] З газет дізнався, що в Росії святкуються роковини Дущкина. 
Люблю я Пушкина і як світового поета, і як людину* Гарячий 
він був, але й одходчнвий. А саме дороге, що безпосередносте в 
нього було без кінця, завжди був як на. долоні. Н ехай часрм бував 
він смішний. Так що ж? Самі тупі люде тільки не бувають і сміш
ними, не роблять помилок й промахів. Чи був в нього стройний 
світогляд? От глупости! Такого питання і ставити не можна. Всіма 
такими' іштаннямимобовязана російська інтелігенція літературному 
дрянцу, яке звалось Бєлінським і яке не соромилось назвати Пуш- 
киїіа «просто неумньїм человеком». Яке міщанство! Пушкин і не 
удостоював бути розумним .чи глупим. Він «мислив і страждав» —  
того й досить.

ЗЛІЇ. Давненько не брався за. щоденник: стаю старим , і не встигаю 
проробити всього того, що треба зробити, а тут ще з щоденником
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водитись. [...] В «Більшовику Укра|ни»убез сумніву4 он\ як ір^зру- 
гано мене, і по совісти, правйлі&о. З Київом і Харьковом ніяк не 

~  * “тйаїіо пШґагодити зв'язків. Одне тільки приємно -—"в 1-й кнйзі«^Гер- 
воного Шляху» Багалій, пишучи про Грушевського Мнх., в кінці 
статті заговорив про мене, але за мною поставив Оглобліна і що 
неприємно — Гермайзе та признав, що ми ведем велетенську ро
боту на нових шляхах. Зате пропустив Яворського, котрий для 
науки в се^ к й  дещ ^ зр о б й . 4  ̂  ̂ у

7,1 .̂111, Довід^вря дрр те, що Байнцітейн веде проти мене ворожу лінію. 
ІЛ.З ТйнШів Витому він\де-кой£вдовідйв'з веЛикоїй. приємністю ’й «сяю

чим обличчям, що йому переказували впливові комуністи, що 
ІНО — цітадель укр. шовінізму й що звідти треба убрати і убе
руть таких панів, як я, Гордієвський, Волків й Музичка.

Вайнштейн особливо смакував, що на мені окошилась така 
мила міра. В чім мій шовінізм проявляється, я не знаю. Пере
віряючи самого себе по совісті, зовсім його не бачу. А що де-хто з 
викладачів веде русотянську лінію і таких більшість, то сього не 

. доять добачити. Таке убожество, як Добролюбський.наприклад, 
,Д) не хоче чути відповідей по .уцр.: «я прощу вас говорить, на лйде^ 
;,« ратурном русском язнке», каже студентам. [..,]

14»Щ.[,..] Несподівано дістав від Зеррва збірник його небпубліг 
(• ■ кййрних презій — додаток до «Камеци?. Зеррв якийсь аріятократ 

> .В) .нашій літературі: такого сряершіЄЦО?0; стиха» >я&..в цього та ще 
Я .* Рильського, я просто.це знадо ; і •< , . г; ■

16.ІІІ [...] Коли вже;менцдадуть,сцрШ?,УіДСЯкому разі,да^ен е  нік9- 
н».иі? л»;не звалювалось так багато гнецрлбмності; аідразу», ^  твдер, в 

біжучому році; рішуча робота , проти мєнЄі ЗІ, ;стрррди црр^УРН 
ілДо літературних .дісщдлінах, до.деой •профвоорін-ірторикійі. • цатирк 

-тП комсомольців поодиноких»-удари, сторони Явррр^кРго0® .ьЩпунт' 
;і з  доручення Матвія писар.-рвода рецрцзцрі'й^рушрвськргр^нрвдс^ 
чч;іНолення іКОмунІстір, про яко. Ц8Р££авувар. до- секрету, Дайнщтейн, 

наскок чи напівнаскок зд-стороцнчЙубача .на.з-Щ трм«Мдоеріадщ$, 
тдек .зі сгрррни акад, Маліщщеькрго,. брекнУ* зло.циха^льство з 

*бону Грущевіанців, дадщми на.Наукрве^оааадетво тг 89е „се може 
і . ^^рзразнтнсь ударом, від якого можу й нЄ|Щдндтрсь. ; і, 

к ..ї:• •; а :•> *. ^ , Пу^пї^сація, (та п е р е ^ с ^  |Паора ШЬІЕ(Л ^ Я а

.Н ! і ! г':»»л: !‘ .Ч Л і і ! .
\ ш ^ ' і -  „■ .«••"■/о .а  

•■ > {? '- :• % • ; г л  . : )■: < ;• ••••. г '.і • ’ • > : і. і . ..л •>«•;?,«і . . . и п г . і ч к и
..> '• \ • Г.іі ’ . .}/• •'{!.; '. •:» ■{•.'.(. <!;'•" • . «і 1 * і. •. г .«.<.>ґ | і; • і •'
: г> ї 'чЗ  І , Ч • і И ■' > . • ї? ІИ  . /. • /Л І ІЛ Г  і 1
• і М і '*і’. . ' • -по. • ?• - ...

і-'і і.іг.: 
:Кл »і’.: •':
•нг,

;о;і
• >г

:;іг.

Р Е П Р И Н Т Н І  В И Д А Н И Й  199Й— І991,рі>:
Ь
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ПОЕЗІЯ. ПРОЗА ■ ' • і є

1 І (;

ПОЕЗІЯ! ЛЮДМИЛИ 
СТАРИЦЬКОІ- ЧЕ РЙЯХІВСЬК ОІ

Л
юдмила Старицька-Черняхівська перебрала майже всі таланти 

свого бай к а Михайла Старицького— історичного белетриста, дра
матурга, перекладача, поета, ̂  мемуариста, громадського діяча, 

ї ї  перу належать драми «Аппій Клавдій», «Гетьман Дорошенко», 
«Іван Мазепа», «Милость Божа», повість «Діамантовий перстень» (про 
польське повстання 1830— 1831 рр: проти російського самодержавства). 
Вона допомагала батькові у  створенні романів: «Перед бурей», «Остан
ні орли», «Розбійник Кармелюк». Уже з цих назв стає очевидним, що 
історична тематика домінувала у  творчості київської письменниці та 
громадської діячки на терені української культури.

Нині зростає читацька цікавість до творчої спадщини ЛюДмилв 
Старицької-Черняхівської. З'явилися розвідки літературознавців про 
письменницю, видавництво «Веселка» познайомить читачів з іще не 
друкованЬк)' повістю «Діамантовий перстень», видавництво «Дніпро» 
готує книгу Людмили Старицької-Черняхівської, куди увійдуть ї ї  літе- 
ратурні твори, спогади про Миколу Лисенка, Лесю Українку, Володи
мира Самійленка, видатних діячів українського театру.

Нелегка доля випала письменниці. У січні 1930-го Людмилу Ми
хайлівну ¥а її  чоловіка Олександра Черняхівського заарештували. За  
кілька місяцю відбувається сумнозвісний сфальсифікований процес 
«Спідки визволення України», і обох засуджують на п’ять років ув'яз
нення Г три роки позбавлення прав. Згодом термін покарання було за 
мінено на умовний.

У 1938 р. було заарештовано дочку письменниці — Вероніку Чер- 
няхівську — перекладачку і поетесу. В тюрмі вона й загинула, а через 
три роки овдовіла Людмила Михайлівна знову потрапляє у  застінки, 
ї ї  звинувачують в «антирадянській діяльності» і в так званому «телят
нику» везуть до Казахстану. Дорогою Людмила Старицька-Черняхівсь
ка помирає. Дата її смерті та місце поховання невідомі.

Поетична спадщина Старицької-Черняхівської — це здебільшого 
переклади з Гейне, Лєрмонтова, Рилєєва, Надсона, революційних пісень 
«Варшав’янка» і «Далібдий марш революціонерів», лібретто західно
європейських опер, Значно менше оригінальних поезій. Як і в інших 
літературних жанрах, історичне підгрунтя, історичні дороговкази на
явні у поезіях Людмили Старицької-Черняхівської. Скажімо; вірш «Без 
свічок, без кадил і без співів сумних» навіяний забороною святкувати 
в Росії 100-річчя з тня народження Тараса Шевченка; монолог старого 
запорожця Андрія Нещадими з драматичного етюду «Останній сніп» —  
це реакція на руйнацію Запорозької Січі 1775 р.

Вірш «Хтось приніс мені нарцис...» створено у в’язниці. ‘Останній 
рядок його «Бо танцює Дорошенко!» потребує пояснення. У драмі 
«Гетьман Дорошенко» є сцена, коли головний герой, у безнадійному
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становищі наказує-гмузикам лщат̂ и, а с ^ ід е д ^ а н о к .  -«Ну ж, шпарче 
грай! Танцює Дброшенкб.^ Козак вмира. але не йде на ласку...» Це той 
дух, той настрій, щ о допомагай сильнимшатурам вистояти... £

Поезії «19-го лютого» і «Хтось приніс мені нарцис...» друкуються
вперше. ' ‘і' 1 ‘-у1 ' :

Без свічок, без кадил і без співівсумних 
Лиш в тяжкій, нерозважній журбі 
Возгласимо саміми в серцях мовчазних 
Вічну пам'ять, кобзарю, тобі!

Вічну пам’ять любови безмірній твоїй,
Вічну пам'ять пекучим сльозам, 
Вічну пам'ять душі, бездоганній, святій,
Вічну пам'ять безсмертним словам. ‘

І Заступниця всіх, всіх скорбящих, сумних,
Всіх знеможених гнітом важким 
Хай окриє тебе у  оселях ясних 
Омофором пречистим своїм! '

В храми ясні, святі нам не вільної війти^;
Нам не вільно в  палких молитвах <
Скарги-жалі сплести й хоч на хвилю знайти 
Відпочинок у.ревних сльозах.

. ,! ,М " , - . . , ЇҐ
Ми з глибоким жалем в катакомби підем 
І знайдем там братерські хрести. н '
Молитви в катакомбах палають вогнем 
І руйнують поганські світи! ' :

1914 рік

19-ГО ЛЮТОГО
За газетою замисливсь 
Пан вельм9^щи^^пос^уцорий> ^
І говорить сам до себе:
Я проект уклав чудовий.
Сорок п'ятий рік минає
Як знесли у нас кріпацтво, г 
А проте панують досі =
Гвалт, злодійство, розбишацтвцд.
Стогне люд в гіркій недолі, . тг . 1 
Хоч позбувсь уже кайдайів, 
А підтримує цю кривду 
Лиш нерівність наших станів. ... ї 
Треба рівність насадити, т,.
Щоб не було й хлопа й пана,
Щоб усім була однака 
•Від уряда правда й шана.
Геть-те ж  всякі (...),
ПОРІВНЯЙМО і і 

право,
Жити Й вмерти. ;/ • 

1906 рік
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А н д  р ій

М О Н О Л О Г А Н Д Р ІЯ Н Е ^ А Д И М И :<лт:г \ !и? їг:
з  драм вТ ^чн огр  етю д у  н а  одн> аяію 4«О станній :сніпо' но:
__ ,; и *«•♦«_ і" ! V і' •'**■ 1! :оП
Н е щ а д и м а  (дивиться на дитину). • а

Лежиш '
Мале, мале і безпорадне й кволе,
Але тобі вже стелеться життя
Шляхом широким, ясним і далеким... 
А м і Авж е шлях дійшов докраю.-Ох! и 
Ти кров а̂ ояі вітобі мо!]наді!^ .ь • « н
МоДі ,жаЛІу ;МОЄ ЖИТТЯ ІіВСЄ/ ; О ч Г . V/. І
Все чим я жйвгі чим ібо'лів, на-^тебе уч: і 
Все упованіе моє. Куди ж  
Підеш ти, .си^у?г Темнаі Темначдоля./.. і а  
Рости ж, живи та пам’яшай, щ6 ти ■! іЬ 
В творився; З сліз, .а .викохавсь:» руїні': ' Н 
Отчизни-ненькишашої^Охтох!^ии ч;• • •'Л!
Побитої й сплюндрованої дітьми 

.1  ворогом;ненатлим. Не Кґені̂  г : ' н.і і 
Вже бачитИ/ІїсФфийдепгає^Шоки жмг . Ь-: '
Що очі ці не згасли,. буду я>л .-ч-лио п» /.
Наступцям нашим списуват^ша спомин ■
Все, що колись тут коїлось, і як...
Як іМоєкалі'ДОдержаяи нрисяод? ; <і 
Занапастили ввесь веселий край, Л;

- Січ знищили/ нарід< весь»ошукали, >
Закатували Кальниша і
Все знищили... всі вольности, все право,
Всеіте/ йашімгми приеягалии; Окр»: ' 1'
ї  ПРИСЯГЛИ! ЖІ Та:'МОЖЄ’Зк хто хоч» гляне 
На* ці лисги/іта хто згадав .хто. «нг- . .;»Г 
И  зажуриться ’ й Заплаче, я к і журюся: / і 
І плачу я тут немощний, старий,
Нікому не потрібний і самотній,
Мов камінь той на битому шляху.

1917 рік
оютой т-№

ДОВІЧНА ЗИМА1 ' 11 !і
. МІЧІОЛ ■ ;.И’ " ’і лі' ■ . *?

На квітки первістні Мая,/п йч..і л ;л.>
На розкішну ярину , ’ -н
Темних хмар зловісна* зграя г : А 
Сипле білу пелену. , і п . ! - Ті ./ і

І квітки обваженілі Л г а • » ' •
Хилють зблідлеє ЧОЛО? : ' : >'0/
їх  морозом вжешрибило ЛІН!; :п • 
їх  снігами замело!» !і .г^ійиіпеи иГ.

Серце сумне, серцегхворе; ! і : г.бопї
Теж прибите налцвітуро »• <_■!. * - і ; ІП 
Необоре, тяжке горе г • !.‘Л> п .іїі 
Нищить силу молоду. 1 ЬДКП" : !ч;

Д е ж, життя, твой гіринада,1 VI 
Молоді, весняні СНИ? о .. і рлі 
Темно скрізь... на душу пада 
Сніг довічної зими... г

1896 рік
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В НЕБІ ВИСОКІМ4

В небі ви£бкйм,-|в фіа кита і^іростор и 
Зірка до зірки мигтить,’ л 
Сяютігтіромінням закрхані зорі, д  
Вічність їм; лице* за мить! л і

Ділить їх простер величин, безкрая, 
Інша судилась їм путь: 
їм  не діждати жаданного рая,— 
Різно в блакиті пливуть!

В світі холоднім, порожнім, байдуж ім ,; 
Серце до серцдгзррнтрь, . ;Г , 
,Серця.палають під прлум’ям дудам ,

, ̂  Вічністю лине) їм Мить! ■ , V :.; .
. ц а ^ іа іи ід  і и д д і у у д з г п і у ц ц , і

^  ВІЧНІСТЮ ЛИНЄі ЇМ Мить! ’ . . , V:. . .  
*.г<П :• ’.. .V тлпі ї * > ; \ч. ;.»*> ї •» ;»г 

<;-р Ділите ї х ; прсірва! безрдня, б^ь^ежна, 
; і : І Різні ЇХ; вабить мети,, і ,к . ; 

: ,нг.и;.і •• Кдиче д ал ек о ^  долн4 езмежна«.,,, _ -і /' - •
?т..мі.хо ,і:а , . В СВІТІ ЇМ ПОРУЧ НЄ ЙТ$ 

п и т №

р  ІСТОСЬ ПРЩІ^М^І'Н^РЦЦЯ^ ; 
, г ; т ,и І. ПУЯЄЧ0К КрНВаЛІЇч* . . Г-ч,;, пи,; , , ; Ж  с ! 
:• ■ • -гг-чо Д е с ь  щ ум р ть  зеленій ЛІС...С : ; ^ . ; .ЛГ|, ; •

■гірк.-: . .. іХлрпче, в $ г̂ (б е з  9$>ррття . , ; ІІШ. пг 
и . :,Л Промайнуть ЧУДНІ ЦІ;}рОЦИ,.; . ■

^ В е р н е л д а в  ТОбї.ЖИГГЯ- ••• 
. ;,лПочуТТЯ:Й ^МКЦ.глибокі. (|М,, ,Єл . 

Б о  Ж І МИ у,КЄЛЬЇ.ЦІЙ 
а , ичіімі г.Баним-Щ ^асчркмера^ ;;о<г 

. гіі. і > Браним Цррміні».ЗОЛОТИЙ,  ̂ м • ,„с ,„04*. 
. !ГІ ..Щ-Журитцсі, нам ..иедаба. ,.мн ;-,-іг(>г ; • 

Глянь — межа того життя 
Ш  <&> рй^ХЖ ^давнькр,, 

» н г ; н т » ; н ■'^ ^ а Д І ^ М е ^ З р ^ ; Г, 0 « о о - ... . »•'. ,,м , 
ІІ(ІЇА,п , , - Б р  ТАНЦЮЄ, Д орощ ^ш срі, 

^  (̂ В ^ І  Щ  Щ
' '  ‘Л* • ІН О ІГ /Ч г '- 'м  :



м ик олавін гйА но?ський

СЕВЕРИН
НАЛИВАЙКО

р о з д іл  з р о м а н у  .
• !• • • :: О  '■

< •(!. ; : " • •, \ ’’

П
рисохлі до вуличок, на одне-два віконечка, з плескатими глиняни
ми покрівлями, запорошені пилом мазанки; на їхніх покрівлях, на 
вируділих ряденцях, покраяйі на скибки, в’яляться дині; брунатні, 
зглинені ящірки зранку до вечора вигрівалися мійс тйми скибками, і 

самі вже динями пахли; глиняні криниці, а в них невідомо, чи голубіла 
коли вода; глиняні; в злежаних ж&утиках злиняло! шерсті, пустельні, 
покривулені вулички, вони, як і мазанки; ї& знали, навіщо вони б для 
чого; неприпнуті, неприв’язані кбзи, віслючки та собаки тинялися Оча
ковом скільки хотіли, куди хотіли І де заманеться, їхні облізлі, охлялі 
боки Світили ребрами скрізь. Неприкаяні і байдужі кози, віслючки і 
собаки доцвітали в фортеці ніби самі, ніби самі ї ї  й збудували. Хвос
тик за хвостиком, вони пленталися одне за одним, жували прокусані 
осами динячі шкірки, задивлялись на самітні акації, а їх на увесь Оча
ків росло штук дванадцять, не більше. Та де би кози, віслючки і соба
ки не нипали б не блукали, повсюдинаштовхувались на гармати і пра
пори. Зелені, з жовтою скибкою місяця; прйпори тоскно звисали з усьо
го: з ящіркових рудих покрівель, з фортечних глиняних башт, під яки
ми глибоко внизу жевріло Чорне море, а з другого боку темно дивилося 
гирло Дніпра. Здавалося, коли требіа, Но морю і пО Дніпру стріляли 
на баштах з гармат ті ж  самі кози; віслючки та собаки. Так само вони 
фарбували, а потім шили й розвішували' гуртом прапори, бо, як на 
перший погляд, в Очакові окрім козячого меканйя; віслючкового алала- 
кання й собачого скімлення нікого і не було.

Гармати, ядра і прапори чорніли та зелантлй й ца іншій стороні 
Очакова, з півночі, звідки до нього підступай степ. Він,3а лягав під Опа
ковим мовчки, і понад ним, як білі воли,, повільно скупали літні остан
ні хмари. 11

Та ось повітря над степом' напружилося, зробилась прозоро-скля
ним, і по нім наче хтось раз від раку ййчав подзеленькувати залізною  
паличкою. Пересохла земля, як до краіо напнута на бубон і шкіра, взя
лась таємничо дудніти, ніби ось-ось мала тріснути. Здалеку понад сте
пок зірвався1 вітер і поніс на О чакійсухізаячі бубки й пташине пір’я. 
Пересушені бубки затарабанили по червоних турецьких фесках очаків
ського гарнізону, його вивів за стіни фортеці ї ї  комендант, двобунчуж- 
ний паша Огли-Нуззет. Сипахи, тримаючи піддиблені вітром фески, по
зиркували на свого сераскира. Він виставив їх зустрічати з походу 
кримську орду і хана заскбрр; Й^тепйр вдни мусили мотати головами, 
ухилятися від летюч^'заїшйх^ кім’̂ х і^  Сердквсь, на себе й Огли-Нуз- 
зет, бо вітер, женучи Зі с т е д  птацШннГ »іотл^х, лбратикав йому в вуса 
пір’я, б тепер й о г ^ у б а  воррщ дйся над губкмйі ^к сірі перепели.

Огли-Нуззет диШувавсц  ̂ вчора хан Газі-Гірей
з Криму пішов через 0чаШгШа д а н а й ^ а -в ^ е  сьогодні скаче назад. 
Щось, мабуть, з ордою^в п$&>ду фапйлоЬцта; невідомо що.

Хана Газі-Гірея Огли^Нуззет ревно любив. Написані молодою ха
новою рукою вірші Огли-Нуззет шепотів навіть уві сні — так вони запали 
в душу. Газі-Гіреєві газелі й касиди танули на устах, як шербет, і, про* 
читавши їх лише раз,— вже хотілося любити і воювати. Одне паша не
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міг зрозуміти:-як великий татарський поет.ханзім енбм Гаві-Г ірей, що 
й спав наконі,  пе витягав з стремена ноги, міг писати такі божествеи* 
ні вірші?. З  війни у війну» топомагаючи султанові гнути Персію, то, 
як тепер, Габсбургів на Дунаї; а то й кидаючись у  набіги із ордою сам, 
не вилізаючи з Молдавії, Польщі; а особливо із України. Винуватець 
пожеж і крові, звідкіля у  нім бралася тиха молитва, щоб з кінчика' гу
сячого пера, заточеного; ятаганом, у відсвітах кізякового вогнища, ля> 
гають на папір золотими словами любові?.. Це до Огли-Нуззета ніяк 
не доходило! І він знав, що воно ніколи до нього й не дійде. І паша 
перестав тим давно перейматися, бо щоразу, від ніжної думки про те, 
що поезії Газі-Гірея захоплюють увесь правовірний світ, в його немо- 
лодій голові зачинало п’янко шуміти, як після випитого цеберка прося
ної бузи ...' • « ■

Із вітру, зі степу, з тремтливої биндочки, де небо і степ між сЬ- 
бою стулялися, повільно з’явились і . почали напливати крислаті во
лячі роги. Нерівними сизими хвилями вонйрозтяглися і розляглися &о 
небозводу. Чорними блішками з боків тієї волової в мареві череди за- 
цяпотіли на конях татари. Повітря натягнулося і забриніло до луску. 
Земля задудніла дужче.

Над волами, як паша й сподівався, кошлатими кожухами вивер
нулося до неба курище, і з нього ледь чутно захлюпав жіночий розпач. 
Настрій в Оглй-Нуззета розквітнув: хан Газі-Гірей повертався не в по
рожні, а йшов з ясиром... За волами від невІдОіиості й спраги ревли 
заслинені бугаї, корови і телиці. Збита ратйцями земля заліплювала 
худобі ніздрі та вії. Худоба оглядалася крі&ь пил на своїх хазяїв, та 
зів’ялі господарі мовчки перебирали ногами, витирали брилями чола, 
а їхні полонені плечі і руки опадали й звисали вздовж сорочок. їхнє 
око ловило степ. Воно ще хапало його, затягувало у зіниці, перемацу
вало кожну в степу бадилину, та марно — запорожці як вищезли! їх  
з-під неба як видуло, бо' хоч би один козак показав з  ковйли шапку чи 
шаблю! А ніце тобі йі душії.. Як пе чути було й Наливайка. Ну та вже 
добре — Наливайко йід них далеко, він за вітрами й могилами, він мкй 
скруту з поляками.' А де ж  подівалися низовйки-комишнйки? Йдуть 
полонені під самим носом у Запорозької Січі, і вже пахне Дйіпром, вже 
квенькають чайки, а там за Дніпром і Крй&...

За чоловіками на гарбах-котигах, на полудрабках, мажарах і на 
возах, на мішках з борошном, гречкою, на кату шах воску, дехто і з  
малюками, тулились жінки, молодиці, дівчата й монашки. Очі вони 
вже виїїлакали, і, .щоб,, не вмерти, почали співати. Для татар, що’ не 
спускали тривожцого ока з степу, було би краще, якби жінки квилили 
й голосили,'бо від їхніх, що млоїли серце, пісень заплакали і татари. 
Снуючи, поза гарбами і возами схудлими кіньми, татарські чамбули 
смоктали пахучі з нуликів стільники, мед стікав їм по ліктях на гриви 
коней, і * плакали. Чорноброві жінки сліпали, а кримчаки витирали на 
НМистих щоках медові, запилені сльози, ревли разом з бугаями,, та 
жаЯкув^ли, що доведеться жіцрк продара,ти; кого у Персію,,кого у  Ту
реччину, Вірменію, у Багдад чи. в Єгипет^ і (взяти за них добру копій
ку.1 ^ о ж е  хто й лишить соф цку при ртарі, а хто, молодший, й оженить
ся та буде мати собі з українкою домашню орду кріпкеньких діток- 
башпбузуків... . .... ,

Із тцрячею нукерін Газі-Гірей відірвався .від, тупотняви* рипіння й 
співу, на два польоти стріли. Самого Очакова, нидію ще не було, як де 
було, видно,— пронеси! пронеси! ..пронеси! — І запорожців,, та коли ви
глянула з-під хмар, мов ,бриндуша з-під снігу, очаківська мечеть.—  сер
це ханове потепліло. Газі-Гірей скочив з коня. Позлазили з  коней , ну- 
керц, витягли з-під чапанів килимки, простелили їх . під коліна Аі про
казали Аллаху хвалу і славу.. ?• . і , г

Хан молився :і шепотів: «Боже; звільни мою душу від мого війська! 
Набридло воно мені й остогидло,— вже не можу! .На Дунай до султа-
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на я не дійшов* Мусив повернутись, ,бо перестрів Жолкєвський, а ззаду 
оббіг Наливайко. Я рятувався, я перескочив Дністер назад й з  твоєю, 
ній Боже, Поміччю проскочив і Наливайка. І хоч знав і знаю, ідо втечі 
всоєї султан не простить, та був я, Боже, щасливий, що тікаю додому. 
Ажпні: лиш проскочили м и . Наливайка, як Мбє військо розшугнулося 
по. Україні. Моє нужденне, змалку голоднеча того й загребуще військо 
розскочилося за' ясирем!.. Господи, скільки ми вже тягли і корчили 
Україну! І вже б, здавалося, усе: пропала в попелі ця земля! Та минає 
рік-два, і знову -виростають на ній жінки, млини і худоба. І ми знову 
тягнемо з неї... Молюсь тобі, мій Аллах, і думаю, а коли не проститься 
нам .даром усе, що ми робимо із цією землею, і колись, не знаю коли, 
а> обернеться воно; нашим власним розором? Може,; колись,— не дай, 
Боже! — хтось отак само, як ми Україну, обдере, пожене й розжене по 
чужих землях і нас? І ми, розпорошені, прнівечені й озлоблені духом, 
будемо; жити поміж чужими людьми, ,наче той народ-сирота, і плакати 
та просилися до,ребе додому в Крим, а там ,#  а нашому місці і замість 
нас будуть сидіти вже інЩі люди... Не приведи, Милосердний, д о , цьо
го!*.»,- . '

, Поряд з мечеттю, на даху свого з білого черепашника нового бу
динку, під д^овковим, легким напиналом, де з моря Й'Дніпра стрічалися 
протяги і прохолода, , Огли-Нуззет власноруч частував хана. Хадим- 
ага — ханський доглядач за стравами на столі — безробіттю стовби
чивша простеленими килимами під фікусами й марно впрівав на сонці. 
ТІащд, своїми руками підросйв, ханові фельджани !з  кавою, курагу та 
-горішки, обвівав його віялом, бо стомлений, схрестивши на подушках 
яогй, Газі-Гірей, сидячи, .задрімав. Кругле й гладеньке, мов копито мо
лодого коня, обличчя Газі-Гірея‘ відкинулося на плечі, .посуворішало, 
-бо щось, 1 воно у дрімоті слухало і роздивлялось. Вітер з, Дніпра захо- 
дивсд сушихи. на,хановій губі крапельку кади, і коли досушив її до 
ледь помітної брунатної цяточки, Оглііг£іуззе£ мадиув, рукою хадим-азі, 
Щоб той тут де дихав. Хадим-ага перестав дихат^ й здимів на нижній 
двір* За килимами з просвіченими сонцем вухами зосталися лише агла- 
ни — рхорриш хановогр тіла., ,

'Паша визирнув з даху униз, д е , галайкала, й сіпалася у порту, пе
реправа. З верха свого будинку Огли-Нуззет бачив її  усю: під напру
женими бровами калгав І мурз, беїв і капйхйлків на сРЇгні, і сотні, і сотні 
плямкаючих водою очеретяних плотів та"; дЬЩйких сандалів заводилися 
іважковусі чоловіки. Вони оглядалися ще на Порожній коЗйцькЙй степ й, 
Зневірившись у іфихкій, останній даДії, відвертали від бтейу голови. 
?Ґе«ними п ік а м и  чоловіки клали нй і$уди хрести,’ Йупадй на хлюпот1 
ЛивГЬчеретянГ кладки. Згори з-під Напинал іа'!бачив Огли-Йуззет, як зби
ваються плисти ИукСри:’Вони впихали Штани, халати і малахаї в сак 
ви,—1 спіднього одягу нйЛ їиХ/не'було,— а вже потім чіплялися за/: кін
ські Хвости і гриви. Нукери Ш л и  плавом." Бачив, Огли-Йузз^т при бе- 
резі з Дворядовя'м'и веслами і галеру. На галері турецькі ма^ррсй прий
мали дітей, Що канючилЙ в мам вбдй. ЦЬлодйдь, дійч’ат і;;м6Йа1Шдй:;та- 
тарйлїх берегли, через стеИ за  Д ніпране гналй, а везли у Кргім ^їфним 
«орем. На лицях жінок^'молбдиіхь; їівчДт 4 Мойашоквже проступала 
загубленість. : ' ‘‘ ’ ‘ ; і

По шиї в воді татари та їхні коні, поруч з пливучими бугаями, во
лами; коровами, телицями, Сандалами і плотайи, з сидячими: на них 
полоненими і біля них ВарТоВимй, чорніючим,г; йк пїдхййрна> рїлЛя, ко
сяком рушили через Дніпро. Десять:Тисяч орди І коней; тридцять тйсяч 
худобин п’ятсот похнюплених бранців поволеньки заімлИлись впоперек 
плинучої’р ї к Н ; : ' • і,; ’’

По обидві ріки від паші з фортСЧННх мурій і башт в спину цій пере
праві сумними чорними жерлами дивилися очаківські гармати, кбзи, 
віслючки і собаки* Сипахи підіймали на мурах кухлі й тішилися бузою, 

і » П аш а: оглянувся — за ним стояв хан. Пасльонові ГазЬГіреєві очі



жмурилися „над розбурхавшу муравлищем, що борсалось і ревло, греб
ло ногами й руками, набирало в .роти і в вуха води й відпирхувалось за  
гривами і хвостами. > .

Господи!-гісказав хан і перевів, погляд на море. Перевів і за
ціпенів: з моря, припадаючи до води, як темні привиди, вихопилися, ко
зацькі чайки... Хан помертвів. Його пасльонові очі зробилися білими, а 
губи — біліші від ковили:

— Козаки! Запорожці! І не від степу, звідки ми їх чекали, а з мо
ря, звідки ми не чекали! Вони обхитрували мене! Во#и мене підпильну- 
вали! Тепер, коли моє війсїук  ̂ пливе, іфзпорадне, в Дніпрі,— вони ви
рубають нас до голови! . • V у,

— Не пропали!— крикнув Огли:Нуззет, й розштовхнувши за ки
лимами схапапуджених панських аглай», помчав крізь вітер на башти.

А сорок козацьких чайок, по двадцять і д о  тридцять запорожців у  
кожній, вже мерехтіли веслами навдер^йми орді. За гребінцями ско
лошканих хвиль, ховаючись поза ниші, чайки гострбГ.заходили попід 
ватер, відрізали орду від її  типчакового’^ереґа, деякого вона греблася. 
І хоч козацькі човни бігли проти цоди ч^вод^-проти них ніби і не було, 
бо чайки летіли неглибоко й низько. А коли , над їхніми невисокими 
щоглами, над козаками-,"випурхнуло іще й По вітрилу — чайки витяг
нулись, як стріли, и гоном-гоном погналися так, ̂ ЩО Дніпро перед ними 
скипів, затріпотів Й розступився. < Ч . /;§•

Татарські вартові на сандалах і  на •іілотф  заметушились біля не
вільників й загорлали до нукер!%-та. іШ сери'-ї^^йри* Лохлинаючись 
пінявим худобинйм лайном, борсаючи^ІЬерад 4буга|і^К9р!Й телиць і во
лів, нукери, пливучи за ^рий^Н- Г хвостами ^ а ^ м Й е т и л и :Д н іп р о  
ногами, кричали самі й н1е ^озбБЩ|ли, діро1 що ЩороЩ го^іопанйть до-

А козаки вже вюрйилишафді. /   ̂ •: .-Ч - Ч  “З
Раптом кілька ша&м§піш& чайок- закосили вітрилами : і '  подалися 

брф ь. галеру. Галері і л у ї ^ а  по :£ р ; з ґ^рйааі: Та хв&яШ , диму^Цяд- 
ра з црямовисного галернбгоь' борту козацькі. мокр^: чуби й осєлС&цї 
перелетіли, лише йробилпч дрої ^ІТриЛ. В поміч сип^яМ^'матросам за- 
шварщгіли ядраз  очаківЄьких башт..ОчакІвсьНіш,і^^кам бцти по чай- 
ках зйважала власна огрядна галера. під Нкбю в з^ ^ б іл ю ї^ й  зубами
зш ю р о я ^ \гНа ПРИ'
ву̂ й н і до гаЙв мотляні драбинк% по яких дерся з шаблюкамикозаць
кий Молодняк мол.дй; з самих м’язів і сприту,* хлопібт^ Ті ж  козаки, 
що, розчепіривши поїш, стояли в чайках^ зсаджували турків з рушниць. 
Із галери на голові' *'-за феска
м и — і дівчата. Бухкаючйсь В з б ^ ’ену воду, # е д $ н и ^ ;В  корчах рука
ми, вони чіплялись за весла, за драбинки й тягЛи чаїки на себе.

— Показились! — гамували дівчат запорожці.— Поперекидаєте! 
Курінному отаманові Омеляну Горошку, у його чайку,— як уві 

сні! ^  прямо на руки скочила з галери його жінка Докія... іглі/ •

Турецькі гармати покинули довбати галеру й взялися товкти ^го
ловні козацькі човни, що вже допалися до орди. Турки загамселилн 
вправно і по-хазяйськи, бо десятеро чайок піднялося на вибухах над 
Дніпром, змахнуло веслами попід хмарами, перевернулись й попадали 
разом з козаками догори ногами. Та, обв’язані з боків очеретом, чайки 
не потонули, а козаки випірнули з вировиїца, посадили їх знову на Ьлав 
й, перехиляючись з низьких* бортів, знову заходились рубати. Турки 
били по запорожцях й, виходило, били і пб орді, бо козаки впали на неї 
й не відривались. Хрип охопив Дніпро. Очаків здригавсь від-гулу клас
них гармат. Козаки з ордою перемішались. Татари хапались зИ'КОзаць- 
кі шаблі зубами, руками, гризли й ламали їх. Дехто з !нукерів збоже
волів у воді й сміявся, а хто цілував перед смертю коня у губи, клав? 
на гриву йому свою голову й, зносячись течією, чекав* козацького ша
бельного1 «замаху. Дзюркоти крові лупили'поміж синіми султанами ви



бухаючими ядрами, одурілі від ран бугаї брали плоти на роги й сторч
ма перекидали їх вкупі з невільниками та охороною. Декотрі бугаї, 
звинувачуючи один одного у  нещасті, почали битися в хвилях межи со
бою. У коріЬ зупинялося серце, і вони опускались на дно. Невільники 
поналипали- чайкам на весла, і козаку гребучи вже невільниками, під

німали їх над татарами й опускали, піднімали їх над конаючою ордою 
і опускали... Берегами у степ тікали сайгаки. Дніпро горів у козацьких 
шаблях, ї  в татарів, іаби врятуватися, не було навіть і соломинки...

і Хан Газі-Гір ей вихопив кинджал і вдарив собі у  серце. Кинджал 
зламався. Під халатом; у хана був панцир. Тоді Газі-Гірей переступив 
через поруччя й полетів з даху в провалля. За іним кинувся Огли-Нуз- 
ает... <. :

Біля Дніпра під стіною фортеці у кропиві вони обидва лежали з 
перелом а нимидогами, і паша утішав розбитого хана, як міг...

.На двадцяти, із сорока, уцілілих — безносих, кривобоких, покаліче
них ядрами чайках, з гирилицею трофейних сандалів й неповороткою га
лерою, кошовий отаман Запорозького війська Богдан Микошинський 
тягнув додому, до Базавлуцької Січі. Козаки ледь гребли...

А першу Запорозьку козацьку Січ. Із столицею на острові Хортиця 
заснував у ; 1554-му році волинський православний князь Дмитро Виш-
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невецький, знаменитий і знаний під іменем Байди. Йому набридло ро
дити під Польщею та її  королем і він в один день покинув на Західній 
Україні свою дідизну Кременець, села і хутори, покинув подаровані 
йому королем міста — Черкаси й Канів на Україні Східній, сів на коня 
й подався на Україну Південну, у Дике Поле,, ця Запороти , в пониззі 
Дніпра. У Пониззі, роздивившись, що воно й як, Вишневецький зібрав 
біля себе річкові, степові та озерні ватаги озброєного різного люду, об
равши для цього гурту скелястий острів Хорт, або, як його ще нази
вали, Хортиця, де в *972-му році печенізький хакай Куря убив першого 
козака, київського великого князя Святослава.... Приглядались один ДО 
одного козаки й Вишневецький недовго, зрозумівши відразу, що пови
вало їх одне — воля і гідність. Підсвітивши багаттями дикі над Хор
том зорі, Вишневецький підняв козакіц на війну з кримським ханом 
Девлет-Гіреєм, батьком Газі-Гірея, а, заодно, і з його патроном — ту
рецьким султаном Селімом за відібране ними у козаків Чорне море. 
Чорне море козаки мали мати й собі. Билися вони дев’ять літ.

По страті Вишневецького-Байди у Стамбулі запорожці подивились 
на себе збоку: так ось вони хто за люди, за сила, за товариство! З  роз
киданих по Дикому полю й Дніпру безпритульних ватаг, тепер їх, об’
єднаних Хортицею, стали остерігатись, а то й підлизуватись до них'ті ж  
самі татари і турки, а також московський цар Іван Грозний та поль
ський король Жигмонт-Август. Особливо ж козацтво відчуло себе на силі 
з такими своїми призвідцями, як гетьман Косинський, коли він був. ще 
живий, коли ще не вбили його у Каневі польські жовніри, та ниці су: 
щий гетьман Григорій Лобода. Лобода, правда, не вгодив їм і недавно 
подався на Київщину гетьманувати над реєстровими козаками. Як пішов 
від них Лобода, на Великому Колі запорожці проголосили, собі кошо
вим Микошинського, і хоч у першім із ним поході половину їх  під бча- 
ковим перебило, та що вже зробиш? Зате турки й орда, принаймні, 
орда, надовго зважатимуть, що то таке козаки!

Сорок років пробули запорожці на Хортицькій Січі, а три роїш 
тому знайшли для життя собі інше, ще безпечніше місце, неподалік від 
Хортиці, вниз по Дніпру на його притоці1, що звалася Базавлук. В! гирлі 

•цієї притоки є під такою назвою й острів: острів Базавлук, Що із'татар
ської мови по-нашому означає крига, лід. На цьому острові і вкопало 
козацтво свої нові курені Базавлуцької Січі. Кращого місця годі й Шу
кати! Зі сходу, з татарської сторони, оберігав товариство Дніпро. З за
ходу, від Дикого Поля, під лобатим, з червоної глини, тернистим кря
жем бурчав сам Базавлук — річка з характером, звивиста та глибока. 
З  півночі й півдня гнали хвилі лимани — Бейкуш та Журавлинський. 
А випаси, а гаї, а діброви на островах! А плавні! Плавні навколо такі, 
що коли в них не заблудиться вуж, то скаже Богу спасибі...

Козаки ледь гребли. Гребли вони вже два дні. Пішов третій. Ще 
позавчора, відразу ж після Очаківської веремії, татарські невільники 
перебрали в козацтва,— аби воно відпочило,— на чайках весла, та по- 
захекувались невдовзі, заморилися, змиленими від того поту- руків’ями 
поздирали коліна й натовкли груди. Стало видно, що до цієї роботи во
ни не годяться: весла у них налізали одне на одне, заклинювалися, бо 
хто гріб, хто ще тільки весло підіймав, а третій уже ціпав своїм не по 
воді, а зверху по веслах інших. Врешті, козаки перейняли весла назад, 
а невільників посадили терти на тертках сир: на кожній чайці у  запо
рожців тулився на задку зашпакльований наглухо погрібець, де вони, 
як вихоплювались на море, ховали в бочечках кринкчну воду, набої; 
порох, сіль, пшоно, кругляки овечого сиру й по білій, перестеленій м’я
тою, чистій сорочці.

З тихого неба накрапав тихий дощ. Незабаром і Січ.
Назустріч флотилії виповзли острівки. Вони закупчились осокорами 

й повільно пішли біля чайок, сандалів й дебелої, з жінками, галери. 
Повздовж острівків по ніздрі в воді остуджувались олені. їхні темні 
при синій воді очі незворушно стояли поміж білих лілей і не кліпали:
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олені проводжали своїх козаків-сусідів до їхнього дому, на Січ. За оле
нячими, притопленим^ в воді рябими гузенцямй,' з потемнілої - лепехи 
рохкали невидимі дикії свині — цямкали корінцями кнури і льохиу а 
йрросятка1 покувікувалй.1.. _ , ‘ л'’ 1
11* Т‘а ось перед чайками дурманячим духом5 задихали йлавні: дрімучі, 
затягнені ркскою за кугою, плюскотливі від качви, лебедів і водяних 
куройок, зроду некошені очерети стояли, як зі списами військо. Цере
монні, шляхетні чаплі біліли ка очеретяних гніздах в ситнягових про- 
лизах. Жовтими лагідними дзьобами чаплі ніжно’ скубли' своє рожеве 
підкриіілк',’&дували; дзьобами 3-Ій Ід крйяляшух й задумливо стежили, як 
він коливається над ситйягамй й тане,., 1 • 1

Козаки мружилися на воду, оглядались понад невільниками назад, 
на далекий вже в хмарах і в морі Очаків...

Другий рік підряд низовикам не таланило: і "Минулої зими при 
Живому іце гетьманові Косинському, коли у снігах побив їх під П’ят
кою Наливайко, і тепер, при Микошинському, коли потрощило гарма
тами під Очаковим. Таких невезінь запорожці й не пам’ятали. Трапля
лися біди і при гетьмані Вишневецькому-Байді,1 і при гетьмані Богдано
ві Ружинському, коли запорожці взяли Трапезунд і Синоп та спалили 
пристань у Константинополі, і при Івані Підкові, якого запросив до се
бе у Польщу, як друга, король Баторій і зніс йому голову, але такого, 
як тепер під Опаковим, ніхто не пригадував! Не траплялося таких не
вдач й при Самійлі Зборовському аж до Косинського, Лободи й Мико- 
шинбЬкого. Та Микошинський в тому не винен. Мало що з ким було 
й могло бути? Низовики-чорноморці свого кошового не винили. Вони 
лиш зблимували очима на хижу дніпрову воду, і їхні руки на веслах 
лежали сумні. Ніби відчуваючи перед козаками якусь і свою провину, 
горбилися на днищах чайок невеселі невільники: вони позгиналися 
нйжче, повнурювали голови межи колін і Дерли сир. А хто, так само 
нп підіймаючи голови, набйвав тютюном запорожцям люлечки-носо- 
грійки.

На свою з відбитим вітрилом скособочену чайку Богдан Микошйн- 
ський, скликав куріцних отаманів — бо як бути з жіноцтвом? Навіть од
нією ногою пускати жінку на Січ не велить запорозький звичай. А Січ 
наближалася. І вечір, і Січ, і накрапало... Завтра, коли козаки відпро
вадить, жінок з галери до сіл і хатів, на домашню за Дніпром Украї
ну,— тр буде взавтра. А де притулити їх з дітлашнею сьогодні?

В таким запитанням кошовий подивився на курінних отаманів і 
раптом згадав,Іщо сьогодні мина йому якраз сорок років, і йому стало 
прикро, що він вже такий старий... Микошинський дістав із кисета ула
мок люстерка,габи глянути, який він, Богдан, на цю овою роковину є? 
Та в щербатім уламку його обличчя не помістилося, і тріснуте посе
редині люстерко показало лише одне Богданове сіре, з; загнутими ді
вочими віями око, одну запалу, вгнуту щоку, половину сухого носа й 
одногр вуса. Друге ж . його око, другу щоку й другого вуса люстерко 
лишило ціби, по той біц., сорока Бог^анових літ, лишило. їх біля Мару
сі... На хуторі над Оудою під Мгаром виглядала Микошинського його 
тридцятилітня жінка: шестеро дітей, сто десятин землі, луків і лісу, 
воли, корови, коні, п^иця,, пасіка, олійня і млин, хата, клуні та стайні, 
Марусині та його, Богданові, старі рже батьки — все на її руках. Сам 
Микошинський,. коли .ненадовго навідувавсь взимку із Січі додому, то 
наступного! літа чи осені.у них з Марусею з’являлась Іще дитинка. Оце 
і всі його домашні* відвідини. Не встигала жінка й зогледітись, як при
ходив той день, коли чоловік збирався знову на Січ. Вона виходила на 
подвір’я, виводила Богданові з конюшні коня, старі батьки кашляли, 
діти.налипали, з хати в шибки... Тримаючись за стремено, Маруся про
воджала Богдана за хутір. В степу за могилою Микошинський нахи
лявся з, сідла, цілував жінку в солоні очі ї  губи, каізав «незабаром бу
ду» й прямував знову на Січ. І так з року в рік, ось уже десять років...



— То що, панове, будемо думать? — ховаючи люстерко до кисета, 
спитав кошовий.,,

Курінні отамани мовчки сиділи: в їхніх очах ще вибухали турецькі 
ядра і ті розтрощені ядрами чайки, що розлітались разом з козаками 
над водою на цурки...

— Я, панове, коли дозволите, то скажу так,— трохи перегодя від
повів кошовому Омелян Горошко.— Що заведено на Січі — заведено не 
нами, і не нами буде воно порушено. Не пускати жінок на Січ, то й 
не пускати. І годі. Про що тут іще говорити? Нема про що. Через те 
я й міркую: ви, панове, з чайками і сандалами їдьте собі на Січ, а я 
на цю одну ніч пристану галерою з жінками й малечою до котрогось із 
островів. Он їх, незайманих, скільки! Та й Докір моя сказала, що на 
галері вони ночувати не хочуть. Отож, висаджу їх на острів,

• — Сиро на островах. І дітей комарі з’їдять,— сказав Микошинсь- 
кий.— Тоді вже краще припинайтесь до берега, там хоч* сухіше. І ви, 
пане Омеляне, з сотнею товариства, що гребуть на галері, наших ж і
нок і початуєте. А вранці за ними приїдем возами. Приставайте до 
берега..

— Це, пане кошовий, що ви кажете, все воно так. Але ж  береги 
над Дніпром з нашого боку стрімкі, як, чорти! Страшно до них підхо
дити, бо з них дивляться такі допотопні іще вовки і сичать гадюки, що 
й Богу не по собі! Спробуй до них пристань! А воли й^виберемо де  над 
водою який бережечок, то як на ньому наші жінки розмістяться, бо їх  
з  малечею не менше як зі сто душ? г ,
. — А між Сандалкою й Верхньою Лапкою? — сщггав Микошцнсь-
кий.— Д е звірячий водопій? Там ніби й не круто. .. ■ . ■ і;

— Хіба там. Бо і інакше— ніде,— сказав Омелян.— Така тіснота 
кругом..., .і. ';]і *

Курінні отамани розпливлись каюками кожен^до себе, а Горошко 
покривуляв весельцем до насупленої , галери, що чипіла у хвості .по
калічених чайок. і ■ - — .

— То, Омеляне, будемо ночувати н абдр езі в осоці, як гуси? — 
зустріла Омеляна Докія.— Чи, може, на острові, як, олені?

—г Докіе, Докіє, не кричи,... Чого ти > кричиш? г -  гамував ї ї  Оме
лян.— От пристанемо зараз до берега, а там і сухенько, , і затишно. А 
взавтра вранці приїдемо за вами кіньми, з теплими кожухами,й кобеня- 
ками, бо, глянь, уже осінь.

—і Не жаль вам нікого — ні нас, ні дітей,— не гамувалась Докія.— 
Не жаль ні вдома, ні тут! Чи, може, не так я кажу, не так?

— Хіба ж  я, Доків, винен, що в нас на Січі козацькі закони? — 
виправдовувався Омелян.— Та чи ж  я коли забував тебе? Чи не; бу
вав, коли міг, в Гусятині? Чи то я, чи інший хто з козаків забував коли 
свою сім’ю? :

— За всі оці дні, поки ми пливемо, то лиш е; один раз, один-одні- 
сінький раз мене про Галю спитав... А вона вже заручена з Наливай
ком!

— Про те, Докіє, я знаю уже давно!
— Звідки? Від кого?- .;
— Та від самого Наливайка і знаю.
— Я к ? - - і невеличкі карі очі Докії побільшали.
— Та з-під П’ятки і знаю,— задер, на галерне вітрило голрву й тяж

ко сказав Омелян.— Бачилися ми з Цаливайдо^ під П’яткою.**:
— Все одно в тебе на умі лише Січ,— і Докія заплакала.
ЖІцки, молодиці, дівчата й монашки, що стояли біля Докії й сиді

ли з дітлахами, почали помагати Докії слізьми.
Козаки на галері опустили на весла очі. .,
— Отака ваша козацька до нас любов і повага, що нам ніде і. го

лови прихилити,— і Докія відвернулася від, Омеляна. ; ; і і
— Годі! — не стримався чоловік.— Тут хонещ, аби вам,, усім було 

краще, а ти насідаєш! > ь >
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Приставай,Л0мелййе, до берега, і ми підемо стеїґомододому самі. 
Не хочемо ми ні ваших возів, ні теплого одягу. Спасибі, татарам не 
відали,: гіідбйлиіДякуєМо за !волю, 'за гостинність, а 'Дорогу назад вже 
яносй, і:(без вас^найдемб.1 Дайте нам лише на дорогу ваші шаблі й руш
ниці!..

— Ой,і Докіе, Докіе, і що ти собі тГЛьки думаєш! — зітхнув Омелян.
Прогребли ЧортомлицькеДніпршцей гирло річки Підпільної, про

тягнулися біля Сандалки, минули1 і Верхню Лапку. Галера -відстала, 
завернула до берега Й^ркньЬГ Лапки, а чайки й сандали втягнулися в 
Базавлук. Комарня під вечір Наче сказилася й добиралася мало не до  
кістОк. ^ 1 
; Січова стброЗка вже, либонь, угледіла козацькі чайки, бо заволот- 

тям очеретів, де м’яко7 крізь! дощик стелилося сонне СбНЦе і ЗОЛОТИМ, 
яквікойечко, хрестиком прорізалась козацька Покровська церква, за
теленькали дЗвбни. Козаки перехрестились. Перехрестилися і невільники.

Дзвони, як. раптово заговорили, так само' раптово й стихли. На 
знак повернення козаків-чорноморців вже мусили б ударити з валів 
гармати, та гармати не били. Чорноморці на веслах переглянулись —  
що б то'могло означати? Курїйні отамани, а з ними і Микопшнський, 
кожей Шіьнуюйй з своїй гч6вна, насторожилися. ' Над Січчю стояв 
яструб.' Щ6 там яструб над Січчю назирив^ чорноморці з води не ба
чили, т а у  кляк "він у  небі, наче ©мурований; Козаки, не змовляючись, 
налягли На уключини, чайки востаннє жалібно заскрипіли й перші три 
з них вистромились носами на січову пристань... Обличчям Богдана Ми- 
кошинського пішли здивовані тіні, він закліпав своїми дівочими очима: 
на пристані не було нікого!;. Привстали з-за весел й здивовані, навіть 
тіюки злякайі козаки, бо ніхто їх не-зустрічав!.. На березі не виднілося 
ні душі, ні ноги, не чулося людського голосу! Не було ні тих курінних 
отаманів і козаків, що зосталися Січ вартувати, ні полковника Кремп- 
СЬкого, що лишився тут за старшого, ні всього того люду, якрй завжди 
вовтузився між куренями. Не помічалося ні ковалів, ні зброярів, теслів, 
рибалок, і конЬпасів, гармашів, чинбарів, смолярів, кухарів, ні старих 
козаків-січовиків, ні козаків-молодиків, ні козаків-школярів з шаблями 
за поясами і З гусячими перами поза вухами, навіть січового священи
ка Луки не буЛо!.. • іГ

' На' порожню, пустельну,- вперше ними побачену Запорозьку Січ 
роззявили роти татарські невільники й один на одного заоглядались.

Богдан Микошинський і чорноморці, заточуючись від очаківської 
рубанини, веслування, безсоння і втоми, видибали з чайок на сушу, 
й, розтираючи зомлілі ноги,-почали роздивлятися: куди вони припливли? 
Ніби не Січу а покинутий роєм вулик... Лиш під Горбком чаділо смолою 
кілька1 залишених казанів та біля них ДйиЩІми догори біліло троє но
вих несмолених чайок. За осокорами на горбку, на перецвілих кульба
бах ч:телилисягі недошйті й полишені шевцями вітрила. По них чапала 
воройа: 'її билЙУ шугаючи з неба, ластівки. Ворона нехотячи відхарку
валась, та злітати з вітрил не думала, бо ходити по вітрильних полот
нищах вороні, либонь, подобалося.

— Ідіть, добродії, от туди на горбок, на вітрилах приляжте, нічого 
такого не думайте, не турбуйтесь, 'бо ми- тепер вдома,— сказав збитим 
з пантелику невільникам Богдан Микоший'ський й побіг доганяти сво
їх Чорноморців,ущо зайшли у порожні провулки.

Вони в провулки втягнулися і в нерішучості поставали: і тут було 
тихо, хоч маком сій!.. Накинуті на гілля горіхів і груш, а то й розстеле
ні зверху на куренях, провітрювались від молі чорні та білі кожухи. 
Настромлені на кілки перелазів, чорніли та сивіли смушкові шапки. На 
недометених вуличках вербовими держаками, похилені на тини, стир
чали мітли/ ’

Провітрювалась і церква. В її розчинених навстіж дверях дихала, 
навішена вгорі на цвяшки і прикладена на землі камінцями, прозора 
серпанкова завіса. Крізь неї з хлопчиком на руках дивилася Божа Ма
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тір. Дивилась вона 'на прикутого за ногу ланцюгом до гармати самот
нього козака. Посеред непрометеного майдану навпроти церкви він са^ 
ме с'паві Поряд із ним сірів оберемок свіженьких різок. Вони означали» 
що цей йетяга-козак привів на Січ потаємно жінку, заховав її у плав
нях і Думав, сердега, що ніякий дідько її у плавнях не знайде й не 
знативіе^а козаку з нею буде, як краще й не можеі Та не змикитив не
тяга', ; що дб' любові доведеться щоночі ходить, бо. ЇЙ) уночі в оточенні 
очеретів’ і води стане холодно й лячно! І він, бідага, таки ходив. Ходив- 
ходйв, аж доки не доходився: очеретяне кохання його відкрилось! Й 
ось тепер маєш: прикута до гармати нога й купа різок. Тепер, хто май
даном брестиме, мусить по гузну різкою і всмалити... Козак, випивши 
кухоль води, що поставив йому коло вуса товариш, розімлів від паркого 
повітря і, чи не вперше без білого, любого личка, юбнімаючи оберемок 
вербових різок, заснув...

4 3 ’ північного боку Січі почувся гомін і постріли. Богдан Микошин
ський його козаки схопилися за шаблі. Пригинаючись за куренями, 
оббігаючН церкву, проминувши кузні й зброярні, зарясніли потилицями 
туди, Заплутуючись у хащах Петрового батога і По його синьому килиму, 
через невелике козацьке кладовище, без Гуку і слова, чорноморці, хвиля 
за хвилею, підкотилися вже до самого людського вировища, як рап
том поспинялися і випросталися. їхні погляди вперлися у  спини зали
шених на Січі товаришів, які садили з рушниць то Горлали «слава!» 
У киплячому, збудженому по край запорозькому юрмищі стояв Нали
вайко! «Не може бути! Бо де? тут? у нас? на Січі — Наливайко!» — і 
Микошинський, не вірячи своїм очам, крутонув головою до чорноморців, 
а ті, не ймучи віри й собі, оглянулися позад себе на когось іще, аби спи
тати в кого поради, як бути і що робити? Та поза ними не виднілось 
нікого: позад Микошинського і чорноморців синіми квітами цвів лише 
петрів батіг, а над квітамй, на трирічному кладовищі, розводили рука
ми хрести.

Темний, в білому аж до чобіт кунтуші, лискучим руків’ям нагайки 
Наливайко пригладжував чорного чуба. За ним, поряд1 з Перекинутим 
через Базавлук очеретяним містком, на запорожців дивилася спішена 
Жбурова сотня та сам Петро Жбур, Шийка, Оливка і Коцашевич. А з 
того берега за містком підстриженими гривами їжачилося півтори ти
сячі коней, що їх пригнав Наливайко у подарунок низовикам. «Так Ось 
кого зустрічали дзвонами! — обпекло, перепинило дихання Микошин- 
ському.— Он кому цей благовіст!..» Та остаточно повірив кошовий Бог
дан Микошинський, що Наливайко тут, на Січі, коли полковник Кремп- 
ський став його обнімати, а священик Лука підняв над ними долоні... 
Жилавий, наче в’яз, у празниковому з перламутровими іудзиками но
вому жупані, ІфемпськиЙ* пригортав Наливайка однією рукою за пле
чі, а другою проводив над запорожцями й ЖбурбвОю голотою, мов при
хиляй до себе і низовиків, і прибулих до, них повстанців:

— Усе, панове, про що говорив Северин Надивайко, все воно так 
має бути, бо ми ніякі не вороги!

— Не вороги! — прогриміло над кладовищем/ і в цю хвилину за 
головами січового юрмовища Наливайко з полковником помітили згірк
лі, зупинені лиця , Микошинського та його чорноморців. Полковник 
КремпСький відразу ж  відчув, як повітря між ними і Наливайком за
терпло. Повітрю між ними, зробилося тісно, так само>гяк стає тісно вкла
деній в піхви шаблі. Торкнувши оком вмить згострілого Наливайка, 
високим, ніби підстьобнутим. голосом, полковник продовжував:

— Не вороги, бо ми однієї крові і віри!
— І крові, і віри!— спурхнуло з вусів запорожців і наливайківців, 

та піднялося в небо до яструба.
«І віри...» — дихнула з дверей завісою церква, а ластівки, що лі

тали навколо неї, тонкими крильцями перехрестили її. І її, і ї ї  золо
того хреста.
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— А за подарунок, гетьмане, тобі й твоєму війську від низового то
вариства спасибі,— Кремпський глянув через місток, звідки з терно
вого кряжу попирхувало могутнє гуртище коней. Присадкуваті бах- 
мати принюхувалися до нового пристанища, до Запорозької Січі й на
магались вгадати, що їх чекає. Збоку, де окремо від них стригли ву
хами нерозсідлані коні Жбурової сотні, на глиняному щовбі, ставши іще 
ногатішим, розкішнішим та пишнішим, височів Наливайків Месія. Його, 
як бухарські дині, горби золотіли з щовба над водою. Верблюд не спус
кав з Наливайка своїх піщаних очей, і коні, а надто такі, як Куріпочка, 
були йому по коліна...

Запорожці і наливайківці обнімались... Хто б міг подумати* що 
вони, ці помережані шрамами і рубцями, биті й не биті, підсмалені вог
нищами й просвічені зорями хлопці й чоловіки, могли так ніжно чо
ломкатись?.. Тонкосльозі діди-козарлюги, витираючи оселедцями мої^рі 
шоки, підкочуючи на ходу холощі, рвонули до зарічка, де сушились на 
таволзі їхні волоки. Діди поспішали, аби наловити Наливайкові та 
його козакам на вечерю свіжої риби. На згадку і, злагоду низовики 
мінялися з наливайківцями сорочками: берегом Базавлука на плечах 
запорожців засіріла одежина голоти, а на голоті спалахнули червоні, 
білі й фіалкові шовкові сорочки запорожців.

У Дій хотинського й чорноморців заграли на вилицях жовна. Саник 
стояв поруч набухлого л ю т т ю  кошового, дививсь то на нього, то на 
свого двоюрідного брата Северина Наливайка й ,не знав, як бути: чи 
бігти до брата і привітатц його, чи залишатися, біля кошового. Та по 
виразу обличчя Микошинського Саник здогадувавсь, що треба лиша
тись на місці, бо зараз щось має скоїтися,.

— Прошу лише одного: простцти мені, коли зможете, П’ятку.,.— 
дивлячись на Микошинського й чорноморців, ледь чутно вимовив Нали
вайко.— Прошу лише цього одного. А коли ні,і то ось вам моя.годова.

Кошовий Богдан Микошинський важко глипнув на своїх .козаків, 
що знали минулу зиму? криваву П’ятку та польську шаблю нього від
ступника Наливайка. Ґз закипілими враз очима, прогорнувши грудьми 
запорозьке збіговисько, вони з кошовим вийшли до Наливайка. Шаблі 
в їхніх руках бриніли. Наливайко перестав говорити. Борлак на горлі 
завмер. Лише темнОтСфіхові очі дивилися на Микошинського і запорож
ців спокійно й рівно."

Полковник Кремпський і весь січОвий люд, як тільки глянули на 
кошового і на своїх товаришів, що повернулися з моря, зрозуміли— у 
поході трапилася біда, бо їхні обличчя були такі, що краще ні про що 
не запитувати. А тут до всього іще додався, Наливайко! Наливайко для 
запорожців був тією раною, яка болить і знизу, і зверху. Така рана 
завжди найболючіша і палає довго. Відступників не прощають ніде, а 
Наливайко хоче, щоби Дого простили: прийшов на Запорожжя і хоче 
миритися! Ніби козацьку кров, якою заюшив сніги під П’яткою, можна 
зітерти кіньми, що він зараз привів з повинною!

Наливайко ступив до Микошинського й чорноморців, став на коліно 
і нахилив голову. Синя квітка Петрового батога опинилась йому під 
вусом, а поза квіткою, заросла пирієм й тими ж  стеблами Петрового 
батога, перед очима лежала дубова домовина. Чи січові трунарі про 
неї забули, чи, може, щось інше, та як би там не було, а домовина в 
траві перед Наливайком лежала. На ї ї  дубовому дні зеленіла запліс
нявіла дощова вода і два водяних жуки билися на ній лапками, бо 
не могли ту гнилу воду ніяк поділити.

— Не прощаємо,— видихнув Микошинський і йому не вистачило 
повітря. '

— Геть! — сказали низовики-запорожці, які щойно прийшли з Оча
кова.

Наливайко здригнувся, ніби упав із коня на камінь. На його спині, 
на білому кунтуші, як плями темної крові, виступили плями поту;1 Ший
ка, Оливка, Конашевич, Жбур і вся його сотня, що мерехтіла в шов-
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нових, веселих, з козацьких плечей, сорочках, уперше побачивши свого 
гетьмана на коліні й почувши про нього, а  отже, й про себе такі від 
запорожців слова, згорбилися й погасли. . г .

Побілілими пальцями полковник Кремпський почав • - розстібати 
жупан* А потім його застібати. . • /  • х

— Геть,— повторив* Микошинський. -
Наливайко піднявся з коліна, заплющив очі, так трохи постояв і, 

якпбув з заплющеними очима, переступив чоботом квітку, ступив-у до
мовину, і в неї ліг.

,Н е7Встиг запорозький люд, Жбурова сотня та й сам кошовий отя
митися, „як з  десятеро козаків-чорноморців вихопилися з-поза його спи
ни, підняли Наливайка разомг з домовиноіб на прямі руки й з розгону
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кинули в Базавлук. Домовина пролетіла над головами наливайківців і, 
як вибух, ударилася об воду. Наливайка у ній підкинуло, ніби він хотів 
з домовини вискочити, та, вже непритомний, знову у неї впав. Труна 
притопилась, притрималася, зачерпнула краєм «води, вирівнялася, й го
ловою в Дніпро, а ногами до Запорозької Січі Наливайко понісся по 
бистрині...

Жбур висмикнув обидві свої шаблі. За ним — Шийка, Оливка і 
Конашевич. ВйДЖйгнула лезами з піхов Жбурова сотня. Микошин- 
ському й чорноморцяььдобувати шабель не знадобилось — вони вже на
пеклися в руках! Семен Оливка скочив до Микошинського. Саник бах
нув з пістоля Оливці в груди, і той, чи поранений, чи вбитий, зваливсь 
під хреста на могилу. Чорноморці пішли на відступників.

— Отямтеся, душогуби! закричав священик Лука й побіг поміж 
ними.

А з берега, витягнувши над Базавлуком шию, і на запорожців, і на 
наливайківців плював Месія. Коні навколо нього низько іржали. Месія 
плюнув іще раз й на Саника і стрибнув у Базавлук за домовиною, за 
Наливайком. Та неборака не знав, що ріка — не пісок, не пустеля, бо 
він лише брембнув губами і над його поглиненими горбами завалувала 
вода.

Перебігши хиткий місток, Жбур, Конашевич і Шийка вискочили 
на своїх коней й погнали берегом за течією доганяти труну. Підіймаючи 
кіньми качок і чапель, вони Згубшцґся в очеретах.

Яструб поворухнув, крилами. Йому осточортіло на все це під собою 
дивитися. Він намірився перелетіти до старих козаків на зарічок, аби 
там, коли поталанить, підвечеряти якою рибиною. Та яструб не поле
тів, бо священик Лука зірвав з шиї хреста й замиготів перед шабля
ми чорноморців. Кбзаки-чорноморці перед хрестом шаблі опустили, а чет
веро наливайківців Підхопили з могили Оливку й хистким містком по
бігли на той берег Базавлукд. За ними, скидаючи з себе подаровані 
запорожцями сорочки й кидаючи їх з містка в воду, не оглядаючись, 
побрела й ^ бурова сотня.

— Панове! — розгублений Кремпський пішов за ними.
— М-м-м! — сказали вони.
— Що?! — не зрозумів їх  полковник.
— М-м-м! — повторили вони.
Кремпський Оглянувсь на Луку.
— А! А! А! — щось, видно, іще хотіли сказати повстанці, відкрили 

роти і з отим своїм «а» подалися містком доганяти своїх.
— Вони без’язикі! У них вирвані язики! — прошепотів священик 

Лука і впав на коліна. Полковник КреМйський, як вчаджений, затрусив 
головою.

А Жбурова сотня, всі його двісті п’ятдесят душ, сіли на терновому 
кряжі в сідла, розвернулись від Запорозької Січі в степ й під жовтим 
вітряним небом, без свого сотника й Наливайка, розтанули в перед
осінньому надвечір’ї. Вони поїхали мовчки шукати в степу свій непо
стійний дім, бо де тепер усе їхнє військо? Того, не знав ніхто.

Запорожці обминали один одного очима. Вони вклали шаблі у піх
ви й, не піднімаючи голів, поміж хрестами, по темніючих квітах Петро
вого батога, потягнули за Микошинським до куренів. Січові курені, 
а з ними і церква, майдан і вулички від вогкого надвечір’я поволі остуд
жувались і хололи. З плавнів стогнав водяний бугай, а яструб подався 
на зарічок. Він уже подумав — чи не спуститися на дві хмари нижче, 
та не спустився, не захотів, бо в зарічку, де старі козаки старались для 
Наливайка на юшку, їх лупцювали соми.

А вийшло так: роздягнувшись під таволгою, біліючи в надвечір’ї 
бувалими своїми кістками, один за одним, як чорногузи, трьома воло
ками, по двоє на кожен, старі комишниии забрели в малинову воду. 
Відбрели вони від берега недалеко, якраз по плечі, по борлаки, бо са
ме там і починались сом’ячі ями. Саме там діди й розвернулися, роз
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тягнули волоки по шнурку і, Господи, благослови, чмокаючи в воді ву
сами, поволеньки, не поспішаючи, обережно промацуючи ногами дно, 
щоб не наштрикнутися на якийсь гострий патик чи корінь, потягли сі
ті назад до сюркотливого в цвіркунах берега.

Базавлуцькі соми спочатку заніжилися у сітях, думаючи, що це їх  
погойдує й полоскочує течією, перевернулись на спини догори живота
ми, затерлйся боками об гладеньких, шовкових своїх сомих, щоправда 
разом із тим і дивуючись: чому це раптом і в такій кількості сомихи 
понадливали до них?, Адже їхня з сомихами любовна пора відійшла ще 
в квітні місяці, а до нового квітня, до нової любові було іще через зи
му. Та все одно,'соми тішилися би із своїми панєнками і тішилися, якби 
раптом не.ідошолопали, що їх ".тягнуть, і волочать на берег! Сомів охо
пила, паніка. Вони, а з ними і їхні баришні кинулися до ям! Та вже бу
ло пізно: їх затягувало у пастку — за кожним волоком волочилась а 
грузилом по дну (матня, і от вони в матню і потрапила!

— Кахи-кахи-ках!— прокашлювались, вдоволені дідугани, бо від
чували з яким уловом крекчуть до берега; і яка наливайківцям вийде 
юшка!

Тим часом соми й сомихи зашарпалися, забилися в матнях, виря
чили дрібненькі, як дріб, свої .оченята; а коли розгледіли крізь пере
бовтану в намулі воду зігнуті дугами спини дідів, то з  переляку і від
чаю,кинулися їх молотити хвостами* Вода закипіла. Дідугани, чорнію
чи один до одного замість колишніх білих зубів, пеньками* з того со- 
м’ячого повстання попервах лише розсміялися, та коли попелясті со
миська поставали в воді на голови >й заходилися хлиськати їх по плечах 
і по спинах, і набивати їм на лобах сині й вишневі гулі,— сміятися пе
рестали і вхопилися за шаблі. Та шаб.ель у них в воді не було. Шаблі 
лежали під таводогою на одежі! А соми розмахалися! Сизі хвостиська 
вивалювалися з сивого бурунища й косили дідів із ніг. Рятуючись, від 
загибелі, рибалки покинули до чорта переплутані волоки і,— а бодай 
тобі! а бодай! — чимдуж попекли на берег!..

З сірої каламуті, очманілі від страху, сомихи дивилися, як їхні соми- 
козаки гнали козаків-запорожців і як ті — хто рачки, на чотирьох, а 
хто ще тримавсь, то на обох ногах, давали драпу на сушу!.. Соми ж, 
трішки передихнувши, обійняли хвостами подруг за гнучкі їхні талії й 
подались після бою знов на ями, на прохолодну глибінь, де пахло ра
ками й буркунами...

Яструб покинув зарічок і вже по знайомій, протоптаній в небі 
стежці взяв дорогу додому. Він літував в Очакові, на одній із фортеч
них веж, де виглядали його з гнізда двоє дітей і жінка. Та летіти до 
них і летіти: через надвечір’я і вечір, а потім через присмерк і смерк, 
північ, а то й через повну ніч, бо яструб, коли була охота і настрій, при- 
полював ще й уночі, а коли, вже під самим Очаковим, то любив постоя
ти понад Дніпром під зорями в небі до ранку. Та за цим разом він ще 
трішки пристояв над Запорожжям, Подививсь, як січовими вуличками 
запорожці розводили по куренях на вечерю і на ніч татарських невіль
ників, а козаки-конопаси переганяли уплав через Базавлук подарова
них Наливайком коней. Обминаючи краєм Січ, конопаси гнали коней 
у плавні на острови, на луки, де коні мали зазимувати, бо трави там 
зазеленіли й під снігом... Ще яструб дослухав бовкання дзвона, що ззи
вав на вечірню, глянув, як помолився прикутий за ногу до гармати ко
зак, і аж тоді, пропахчений духом шкварок й підсмаженої цибулі, що 
разом з димом підіймалися від куренів, потихеньку наліг на крила. Він 
знову перелетів Базавлук, але вже не над січчю, а там, де Базавлук 
впадав у Дніпро, й Дніпром-Дніпром, над Верхньою Лапкою, а потім 
і над Сандалкою пішов над плавнями Низом. Яструб чув, як вмощу
валися на ніч в очеретах, покахкуючи, качки, як в шелюгах сокотіли 
своїм півникам водяні курочки, а з островів глибоко здихували олені... 
Пролітаючи над Верхньою Лапкою, яструб помітив темну турецьку 
галеру, що загублено чалапала вгору проти Дніпра до Базавлу-
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ку. На галері під щоглою стояв чоловік,! то був Омелян Горошшь Ін
коли він відмахував шапкою з лиця комарів. Його обличчя було обер
нене в степ б когось у нім видивлялося та чекало. Поміж Горошком і 
степом на дніпровому урвищі з’я-вгокщмтрое вершників. Вони щось роз
пачливо йому крикнули, та він на ;галері ї х  не почув, чи не схотів по
чути, й вершники почорніли кіньми у  Низ. 1

Яструб перемайнув і галеру; і вершників, звернув від Дніпра пра
воруч й помахав на Очаків степом— летіти степом було тепліше. Над 
посрібленою розвітреною ковилою з мідного небокраю одна за другою 
почали виростати тернові хмари. Останні літні зірниці спалахували в 
тих фіолетових хмарах, не віщуючи нічого доброго. З а-котримось із 
налитих млою ярів яструб надибав людей. Від несподіванки він під
кинувся вгору: в полохливому"СВІТЛІ зірниць, підсвічені з 8ЄМЛІ кови
лою, мовчки та безшелесно,1; як сірі примари, назустріч^ ночі поспіша
ли жінки. Одні на плечах несли сонних дітей, інші, по двое-трое і куп
ками, з шаблями та рушницями вг темних руках,! мерехтіли у  вітрі по
переду й ззаду того рухливого жіночого гурту. На спинах озброєних 
горбатіли клумаки. Хвилястим, пірнаючим летом над жіночими голо
вами взялась невідомо звідки зграйка безмовних щигликів. Щиглики 
злякалися й гострими грудочками ̂ попадали в бур’яни. Десь вони там 
в бур’янах зачаїлися, і їх  тепер не побачив би і не знайшов ніхГО, на
віть вітер. Як щиглики дихали, і як тріпотіли їхні дрібненькі; як бур'я
нове насіння, сердечка,г— чули тепер хіба що вони самі. :

Між зринаючими зі степу насурмояеними могилами жінки вели 
свою квапливу ходу, аж доки не зайшли за одну із могил і не зникли. 
Яструб спустився нижче: і, торкаючи крилами ще 1 неглибоку темінь, 
запрямував шад біжучою, мов похмура вода; ковилою. Степ видихав 
літо. Він уже дихав осінню. Важкі голови будяків'Як востаннє вкло
нилися літу; так. з того ’ поклону^СВОЇХ ВІДЦВІЛИХ'ГОЛІВ більше й Не пі
діймали. ■ ■ , і! '
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Юрій ХОРУНЖИЙ

У ПАЛАТАХ
г" уривок з роману «Злет і заземлення Григорія Полетики»

Кі

Роман ^Злет і заземлення Григорія Ш л етики» написа
ний у кількох часових площинах. Від. наших днів,— углибину 
минувшини, до другої половини XVIII ст. Головний герой ро
ману — наш сучасник, історик за фахом. Тема його дослі
джень —• пошуки автора «Історії Русів», однієї з,найцікавіших 
пам’яток української культури XVIII ст.

Серед імовірних авторів «Історц Русів^ — такі відомі 
просвітителі, як Георгій Кониський, Григорій .Полетика та 
його , син Васидь. Цим Дсторичцим ростатям приділено бага- 

. . то уваги в романі.-Автор прагне знайти духовні, "зв’язки між 
минувшиною і сьогоденням, . перейнятися помислами ук
раїнських, патріотів# які в гнітючу катерининську добу абсо
лютизму, ризикуючи часом;власним добробутом, дбали про 
політичну, автономію й культуру України, намагалися захис- 

• тити їх  іВІд навального тиску царату... ;ІІ.
У романі значне .місце відведено Катерині І І, яка. актив

но цікавилася політичним та економічним життям України 
і поступово відбирала в неї останні залишки автономій

Роман Юрій Хорунжого «Злет і заземлення Григорія По- 
;,летики» готує до друку видавництво «Український письмен

ник».

Катерина в супроводі почту врочисто зійшла Красним ганком до 

Грановитої палати. Добра половина депутатів Законодавчої комі
сії упала навколішки, інші зігнулися в низькому поклоні. По тому, 

як імператриця всілася на троні в. оточенні високих сановників, які 
поштиво стояли за спинкою визолоченого крісда й обабіч билець, злі
ва ■— митрополит московський Димитрій, дозволено було розташуватися 
на лавах і представникам дворянства, міщанства, козацтва, селянства 
згідно з порядком, розробленим с а м о ю .  Кожен депутат отримав на
грудний знак з номером.. У першій лаві сиділи дворянські представни
ки з початковими номерами — від Петербурзької і Московської губер
ній, у другій— Новгородської, Казанської, Смоленської, Воронезької, 
далі;— Естляндсьдої, Ліфляндської, Фінляндської, Малоросійської (де
сятеро шляхтичів) провінцій... За дворянством розмістили міщанських 
депутатів/(з українцях міст— дванадцятеро), далі — козацьких (від 
полків Війська Запорозького — одинадцятеро) і в останніх лавах гг  
селянський. Січових депутатів — військового суддю Павла Головатогр 
і курінного Миколу Касапа — визначили межи селянами, тим самим 
завдавши, козака^ образи... Запальний курінний одразу ж  підбив суддю  
написати скаргу до Сенату.

Григорій..Полетика сидів у третій лаві і озирався. Спершу увагу 
всіх прикував трон та імператриця у золотій короні з коштовними ка
менями* блискотливому парчевому платті, з-під якого було видно носа
ки гострих черевичків, усіяних самоцвітами. Рум’яна, напудрена, врод-
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лива, сяюча, благодайна... НавкоЛФу перуках, французьких камзолах 
мало не всіх кольорів райдуги, світлих панчохах і чорних штиблетах — 
Остерман, брати Орлови, Вяземський, маршал Д ом ісіІ проекта нового 
уложення законів генерал-майор Бібіков. ЄамеДого, людину ділову, 
рішучу, без сентиментів, призначил аі5Катерина на робочого голову зі
брання.

Олександр Бібіков з  благословіння імператриці. &  митрополита ого
лосив, як діятиме Комісія. Спершу буде зачитано наказ її величності 
до поважного зібрання — п’ятсот двадцять шість пунктів. Зала заше
лестіла...

Полетика подумав: це ж  не «а день, наберімося терпіння... Далі чи
татимуть наказу а місць — од виборців. їх  аж одна тисяча шістсот 
тридцять... Грановита палата по високу стелю/ по самісінькі вінця, на
повнилася людським гомоном... Перебили маршала, не давали продов
жувати мову,’ а він стукав палицею-жезлом по паркетній підлозі, ви
магав тиші.

Це не на місяць, на рік..:— похитав головою і Полетика. Бо ж ко
жен, захоче, щоб його вислухали!

Бібіков нагадав, що наказ її величності повторюватимуть щоміся
ця — щоб добре запав у депутатські мізки. Катерина схвально кивнула 
головою. Полетика тям часом оглядав склепіння палати. Задер голову 
ї  сусід — генеральний осавула Іван Скоропадський, чернігівський депу
тат. З іншого боку сидів переяславець 'Полковник Захарій Забіла. За  
три чоловіки висунулася фізіономія незаконного «представника» ніжин- 
ців і батуринців, судді ЛаврентІя Селецького, котрий ловив погляди 
земляків, але Григорій уникав зустрічатися з ним очима — повсякчас 
пам'ятав, що п'ятдесят непокірних ніжйнців і батуринців сидять під 
караулом у казематі Петропавлівської фертеці на березі Неви і чекають 
своєї учаСй:.1. А Селецький, як оце і він; розглядає розписи на стелі па
лати, на "округлих Склепіннях, які сходяться в центрі, спираючись на 
масивний/квадратовий стовп. Угорі намальовано сотворення Всевиш
нім' світу,''Всі дні тієї праведної праці г-^Од першого, коли сотворив небо 
й землю, і до шостого, коли з глини виліпив першу людину, та сьомого, 
як одпочив од усіх справ своїх.

Не туди дивишся, земляче поганий. Опусти очі, поглянь на бокову 
стіну, на картину з «Царства Юстина Малого», де торжествує добро
дійство над злом і зображено праведного суддю. Не такого, як

Вже почали читати труди її імператорської величності.^ Всі слщв- 
ли, зачаївши подих, але проривалися й кашель; і шморгання, і зітхан
ня. Депутати приміряли ті пункти до власних накййів...

Сонце навскіс з вйсоких вікон. Припікає. Всі урочисто вбрані у 
важкі й дорогі шати. Піт витікає зіпід йерук. Та не повернутися, не ді
стати хустки, аби втертися. А вікна зачинено. Тї величність боїться 
протягів. Читець перед троном поминув сотий пункт і непомітно для 
себе запоспішав. Бібіков застережливо торкнуй його палицею. У залі 
вже шелестіло, дужче кашляли' крутилися на лавах, стиха перемов
лялися. • ! 1.

Владика московський на мигах попросив у  дворецького крісло. 
Зважаючи на його літа і сан, цариця змилостивилася. Та за спиною у 
неї крутився нетерплячий друг люб’язний Грйша 'Орйов. Зневаживши 
•етикет, нахилився до царського вушка, зашепотій: «Не в моготу, ма
тушка,’ смилуйСя...», а трохй згодом: «Рюмочку бьі рейнвейну..;» Повела 
Йа нього очима грізно, але й Сама зауважила, що людську увагу за
туплено. А їй цікаво слухати власний опус, Як о їо  все звучить.;: Та 
нічого не вдієш. На сьогодні, певно, досить. Плеснула в долоні, -підско
чив Бібіков. Сказала йому стиха. А він уголос—депутатам; Перерва й 
Ьбід — для всіх. Нехай прогуляються кремлівським Додвір’ям, пбки за
беруть лави і настановлять’стбли. V :

Полетика вирвався на свіже повітря. В натовпі загубив1 земляків. 
Шукав затінку' од серпневої • спеки. Прихистився ' під- СїїаськоЮ вЄЗКєю,
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спостерігав, як у  вишині майстри прилаштовують підняті агдицькі, ку
ранти.— серед риштувань, линв, блоків. ; ,|с

/оо Та ось прогув дзвін Успенського собору, ̂ скликафчи . на, .моцитау, 
а по тому — на обід. ‘ ?:<.,•*- : зої п -;

Зала Грановитої палати заграла новими, барвами— на довгих сто
лах гори наїдків, кубки з вином, зелень. Скільки, ягнят* зарізали, скіль
ки риби виловили й привезли сюди, скільки хлібів ципекли і й меду ви
цідили... На таку силу людей- < »

•7 День перший скінчився добрим столом : і віншувальними тостами 
на честь благодійниці, (

Затяглося читання наказів аж до зими, А там* холод ударив. Таку 
велику палату не напалиш. Сніг на вікнах..Хурали на пальці, ,би^я ̂ но
гою об ногу в чоботях, горнулися вдозцухи* соболині шапки натягла ца 
голови. Скидали тільки тоді, як на короткий ;цас з’являлася ,а цалаті 
Катерина — щоби «підкинути хмизу» в тліючий вогонь'; Комісії...

Своєчасно наспів цардцин указ: депутатам ? переїхати до, Са.цкт- 
Петербурга, до краще» опалюваного З.имового палацу. Перебиралися зо 
два місяці. Довга череда карет і .возів. І знову, на .нрвому м ісц і,сл у
хали, людські жалі. . ; | ; . .... ,г , . Ні :.і

. _. Понад тисячу сільських,, інородців та козацьких наказів. А .црзади 
не лише в Україні. Сидять вони на Дону, Волзі, Уралі, Тереку,, в Сибі
ру. А ще при фортецях — хоперські, азовські, бахмутські, чугуївські, 
астраханські, іркутські... І всі чогось . хочуть,! чимось цевдодолені, 
на щось сподіваються від Комісії. Он і малоросійські козаки срої, окре- 
мішні ВІД ШЛЯХТЯНСЬІКИХ, ВИМОГИ виставили. . Н г.н II .і

Полетика має на руках наказ од  старпцш . Лубенського подку, а 
Степан Кричевський привіз од лубенських, козаків* У них свої турботи, 
часом претензії і до старшини. Скаржаться, що-гірнмущуірть ї#  робити 
не.козацьке діло: вже десять років, як.будують ^аріку ца,кордоді)Мз 
Польщею, зводять редути, мостять шляхи, осушують болота,^оббиваю
чи на цих справах власні підводи, мордують -свої .коді,: рсворі̂ оті», ги
нуть. Ганяють лубенчан аж до новозведеного) .міста Ро стов з -на - Д  ону *.. 
Сотники лупцюють простих козаків, а ті від-такої, ірбразнпй .знрваги 
тікають світ за очі, кидаючи навіть сім’ї. Гїрокщоть прості козаки до
зволити їм, як колись, обирати старшину із-своїх, з- не кланятися, при
значеним з Малоросійської колегії чи своякам полковницьким. Хочуть 
і щоб суди були, ЯК КОЛИСЬ,)і щоб курити горілку, возитдсілр,.торгувати 
худобою безмитно. Вимагають скасувати генеральний оцис; в Україні 
та не віддавати їхні землі в Новоросійську губернію. І майже.всів один 
голос: «В Малой России первнй недостаток, что не имеется гетмана. 
Того ради просят казани у ее императорского величества. дабн повелено 

би л о  в Малой России избрать гетмана вольними голосами». Щоправ
да, в цьому їхнє бажання перегукується з бджанням» переважної біль
шості й шляхти. Та старшина не насмілилася обстояти цей пункт, зла
мав Румянцев і чернігівців, і ніжинців з батуринцями, навіть у наказі 
лубенського шляхтянства, котрий уже зачитали, не було цього, дише 
прохання лишити при колишніх привілеях (глухий натяк і на гетьман
ство...). ; г

г Помазав»-одним миром і шляхтичів, і козаків генерал-губернатор 
-малоросійський Румянцев, у листі до августійшої: «Не доставало іМоего 
терпения сим вралям попушать, или инако ц ними обтьясняться, а взял 
тон прямого-начальничества * и, застави молчадь, толковал им, что де
путати требуютея от них так, как и ото всех империи Вашегої Импера- 
торского Ведичества провинний... А коллежекое правление они; ни во 
что ставят и находят разние способи или  посредством сочлеиов или 
апелляциями от исполнения увиливать...^ н . ' -.ж

Полетика шкодував, що в, своєму запереченні на настанови Мало
російської» колегії депутату Йаталіну не поставив прямої вимоги шоно- 
вити звання гетьмана, як це зробило просте козацтво. Правда, є в- нього
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фраза «чтоб вбзобНовленьї били воинские права и предписания долж- 
ностям те, которне во употреблении били во времена бнтности их под 
Польщею». Гарно сказано, не в лоба. Прозорий натяк, розумні зрозу
міють — заспокоював себе Григорій...

Справді, в о н а, здаетьсй, все зрозуміла.
Розумна жінка, Айво природи...
Наталій так наладнав через Бібікова, щоб' «Наставление виборно

му от Малороссийской коллегии» було прочитано в її присутності.
Як тільки Наталій закінчив, попросив слова депутат Полетика. Бі- 

біков дозволив. У присутності імператриці він ставав зовсім інакший — 
удавав із себе ІіЬегаІіз, аби догодити її величності... У відсутності Ка
терини ^їіі4 перебити депутата або взагалі не дати слова для запере
чення чи поправки. Маршал, Подейкують, і накази не всі велів зачиту- 
ватЙ, «гнав» Комісію, щоб швидше скінчити марудну справу... ^
' Григорій, трохи хвилюючись, але дедалі більше набираючись від
ваги (намагаючись не Дивитися в бік Наталіва, що зблід і тільки роз
гублено всміхався),1 голосно і впевнено прочитав усі свої заперечення. 
Відчував,щ о Зацікавив імператрицю. Вона висиділа до останньої фра
зи, хоч а’й міла звйЧку раптово виходити із зали.1 Щось стиха сказала 
Бібікову, і він вручив їй і «Наставление», і «Возражение депутата По- 
летгіки на «НасТавлениеі. Власноруч поклала до оксамитової теки з  
тйснейим Двоголовим орлом і вензелем «Е-Ш . Робила це нечасто..;

-.■/Є • • ■ /  • '

Автори проекту «Про права благородних» упоралися аж під осінь 
наступного шістдесят восьмого року. Довгим видався той проект. Два 
дні пішло на читання, а ще більше— на обговорення.

1 Катерина прибувала на ці засіданняі' -
Четвертого дня попросив слова ПрЛетика.

' ■''Імйератрицй, перешіптуючись з- придворною дамою, що сиділа в  
ногах, почувшипрізвище лубенського депутата, замовкла і подивилася 
на йього в ЛорИет. - г .................

НВйгостріпЙ дебати викликала стаття третя: кому значитися у дво
рянах. За проектом— тільки вродженим шляхтичам.

Полетика з цього приводу сказав таке:
— Не можна виключати з числа дворянського тих, що звання недот

римали сВЬею службою: Бо що ж  виходить:' коли ти потрібен монар
хові, то носи звання, як став не потрібен-— віддай. Як на. його думку, 
то до статті третьої треба додати: дворянином вважати кожного, хто 
до оголошення проекту заслужив військові й цивільні чини, рівнозначні 
дворянським. Н

Зауваження викликали також статті десята та двадцята. В ос
танній Пропонувалося відбирати маєтки у  тих, хто непоштивні слова 
говорить про ї ї  імператорську величність або членів августійшого дому. 
І карати їх на горло... Засумнівався Григорій в доцільності подібного 
заходу. Але якщо й утвердять його, то забирати маєтки в нещасних — 
подвійна кара. Нехай маєтності лишаються спадкоємцям, які-ні в чим 
не завинили перед її величністю. Бо можливі зловживання з боку заз
дрісників.

Якщо під статтею двадцять четвертою розуміють постій війська у  
дворянських садибах і селах та міщанських домах, то від- цього слід 
звільнити шляхетного звання людей, принаймні в мирний час, а в міс
тах обумовити так, щоб нікому військо не завдавало шкоди. Не нага
дує про: збитки, бо, сподівається, її величність ‘знає, до неї не раз 
зверталися і нарікали... *

Тридцять третя стаття вимагає делікатного ставлення. Коли мають 
право арештувати підозрювану особу? Д о суду, під час суду чи вже за
судивши? Тільки після винесення вироку. Не токмо для благородного,, 
але й для всякого звання Люду має діяти це справедливе правило. О» 
батуринців і ніжинців тримали в Петербурзі під арештом чи не рік... 
А тоді випустили. Грубо порушили право.
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Тридцять п’ята видається йому особливо, жорстокою. Др> злочинів 
відйееено заміжжя благородної з неблагородним... У вв’язкугз цим;Віц 
насмілиться пригадати указ її величності щодо,права;вільних малрру- 
сів брати шлюб Ф великоруськими кріпачками і тим .самим; примножу
вати поміщицьке господарство.^

' ‘ Здоровий глузд 1 підказує^що в подружжі не> може бути чужого при
мусу. На сорок третій статті з другого, ровдіду .він дозволить собі зу? 
пинитися детальніше. Як депутат малоруського шляхетства хоче; здати; 
чи права ті стосуються тільки великоруського дворянства чи рбійм.а-ють 
інші, до російського скіпетруїприєднані, області? Г і.К;.

Бібіков поважно кивнув; головою. Катерина і оком.г не кліпнула. 
Якщо так, то він, Григорій Полетика, за обов’язок вважає, ваиіа 

величність,'шановні збори депутатські, заявиш н а ш і  статті.
По-перше, правління ©і Україні, після височайшої государеврї 

влади, має належати місцевому шляхетству. По-друге, тільки воно має 
право впроваджувати, застосовувати і ^скасовувати, свої ж  закони, а в 
монарха просити підтвердження, : ^

Це «стосується і податків. ; і
По-четверте. У цивільні й військові чини в Україні, можуть всту

пати ПО Виборах ЛИШе урОДЖенІ МаЛОрОСИ. /і: -
Шляхетство над своїми підданими чинитьі суд і розправу без, будь- 

якого втручання... ;
Ледь помітна посмішка промайнула на Катерининому обличчі,

. Про податки він уже говорив. Не рубльовий оклад, а два. гроші 
з  волоки, або гріш з ди м у .. . .г. ■. ... •

Шляхтич повинен мати право вільного, виїзду в чужий край — без 
дозволу, а маєток свій спродавати кому схоче.

Катерина насупилася. ч
Але Григорій цього не бачив. Захопився. .. ,
Скажімо, гостює в нього якійсь іноземець і раптом помирає, не-дай 

Боже, звичайно, а спадкоємців не має. То за прадавнім звичаєм майно 
небіжчика переходить до господаря дому, а не в державну скарбницю.

Про постій; військовий уж е казав. • •
; ■: До судового вироку нікого не можна, запроторювати до буцегарні. 

Повторюється; але мусить... бо це вельми важливо. , . Р
Він пригадав тут тільки деякі права малоросійського шляхтянстда -г? 

у зв’язку з проектом прав- благородних, Докладніше її  івеличність і 
шановнії збори можуть ознайомитися із записки, яку і подає до їхньої 
прихильної уваги. п  «

Передав папери Бібікову, а той — імператриці — сама простягла 
РУку,.

—  Востьор...— тихо сказала Бібікову, повівши лорнетом у  бік про
мовця. їй  подобалися такі великі, породисті чоловіки. За сорок, певно, 
вже. Скинути б йому кільканадцять років...’ .м і і ■'

і Але Полетика ще не все сказав. Імператриця дозволила продов
жувати. , ..

— В поданннх от меня «Правах и привилегиях малороссийского 
шляхетства» вьі и то усмотрите, что все шляхетские іправа во время 
бнтности Малня России под Польшею подтверждаемькбнли торжествен- 
ньіми присягами королей польских, а при вступлении в .подданство все- 
росснйских государей подтвержденн также торжественннми договора
ми, обещаниями и данньїми для ненарушения оннх грамотами...
• Якщо хтось засумнівається, в нього завжди готові виписки-; з Ли

товського Статуту, як Старого— за литовських великий князів, такМ 
Нового — за польських королів; а ще договірні статті гетьманів —* «од 
Богдана до Івана» — і московських царів. - о ;і г
.; Зберегли їх і Грабянка, і Велично, а тепер! він бережке.
. ; —  ЗГакие подтверждения даньї не « одному ^Шляхетству, но.и-чір о- 

я им- Малня России чинам, как^то: духовенству, малороссийекому ;ко- 
зацкому войску и мещанам; >ибо все договори и соглашения’ бйли. сде-



лани с общего для всех тех чннов согласня. Почему еслн би на какне 
новие положення соглашаться надлежало, то должно то... учинено 
бить... с о б щ е г о  же, а не частного, в с е х  н х  с о г л а с н я !

Катерина чекала: до чого хилить малоросійський Демосфен?
— Для всех вишеописанньїх причин я, предохраняя целость прав 

й привилегий, преимуіцеств и свобод малороосийских, подтвержденних 
как от всех всероссийскнх монархов, так и от вашего императорского 
величестоа, государиня нашей, на вновь сочиненнне дворянские права 
с о ґ л а с и т ь с я  н е  м о г у с

Імператрицю аж заціпило. Мав ударити грім. Бібіков чекав знаку: 
на Місце зухвальця... Проте Катерина і бровою не повела.

Полетика набрав повні груди повітря.
— Еслн же сни права до малороссийского шляхетства .не касаются, 

то мое мнение єсть, чтобн к сим правам прибавить, что малороссийское 
шляхетство должно остаться при всех своих прежних правах, привиле- 
гиях, преимуществах, вольностях и свободах. Сего от щедроти и право- 
судия вашего, всемилостивейшая монархиня, и от вашего беспристра- 
стия, почтенние господа депутати, малороссийское шляхетство ожи- 
дает. С сим кланяюсь. Депутат Лубенского полка шляхтич Грйгорий 
Полетика.

Сів на місце. Піт котився з-під перуки...
— Законно! Істинно!— загукали з лав українські посланці. Зла* 

лися воєдино бас Скоропадського і дишкант Забіли.
‘' Депутат від ярославського дворянства князь Михайло Щербатов 

підскочив мов ужалений. Учепився за той пункт промови, де Полетика 
сказав, що суди можуть складатися рівно як з  дворян, так і міщан та 
людей нижчого роду, тобто селян...

Д е це таке видано? Тільки один суддівський голос із трьох нале
жатиме дворянину?! Яка ж гарантія, що; такий суд вирішить справу 
на його, Щ ербатова,;користь? Ні, це'неприпустимо! Благородного 
мають судити лише благородні! Донос і свідчення кріпака на свого 
пайа вважати недійсним! л  '

А ще про дворянське звання. Депутат Полетика пропонує давати 
його за службу. Хоч це і завів імператор Петро І, але то було тим
часовою... необхідністю! Тепер інші часи, слава Богу. Дворянином мож
на бути лише від народження!

— Не-шуми уж  больно, батюшка,— всміхнулась Катерина, отямив
шись."— Как решит собрание, так и бить по сему. Уж как Бог на ду
шу положит, так и порешим.

Підвелася, велично прошурхотіла важким платтям до виходу.
Про права благородних дебатували аж на тринадцяти засіданнях. 

Катерина повернула проект авторам на доопрацювання. Узялися до  
проекту про міщанські права. Купецтво вимагало собі особливих за
конів. Проморочилися до зими.

Барон Унгерн-Штернберг і генерал-поручик Ренненкампф дбали про 
селянські права... Та так довго, що і за рік не склали проекту.

А в грудні розпочалася війна з турком.
Катерина підписала указ, за яким Великі збори розпускалися, де- 

путати-військові -мусили відправитися до своїх полків. Було утворено 
окремі комісії, які мали продовжити законодавчу роботу...

, Полетику призначили в комісію, яка мала займатися бюджетом Ро
сійської Імперії.

Катерина уважно вивчила заперечення Полетики на пропозиції 
Малоросійської колегії і повеліла Румянцеву лишити все як колись в 
Україні1.

Пікінерів повернути назад у  козаки. Не час перевертати їхній жит
тєвий уклад. Козацькі полки потрібні на війні з турком. Нехай воюють 
за своїми звичаями. Це піддасть їм ентузіазму... Румянцев трохи по
бурчав, але визнав слушною царську думку. Його також відправлено на 
театр військових дій — головнокомандуючим.
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Запорозьким січовикам, які не дочекалися рішення Комісії і про
билися на аудієнцію до цариці-матінки (вона знала, хто найкраще зна
йомий з турком...), було видано грамоту заспокійливу: «Что касается 
до спорньїх земель между нашим верньш Войском Запорожским-и оби
вателями Славено-Сербии, то мн повелели нашему киевскому губерна
тору Воейкову бтложить рассмотрение до спокойнеших времен. А те- 
перь оставить все на том оснований, как ньіне єсть, наблюдая при том, 
чтобьі теобьіВатели под жестоким штрафом ни малейших обид и озлоб
лений ие( чинили омежннм С ними запорожским поселянам».

Поїхав на турецький кордон і' генерал Ренненкампф, а барон Ун- 
герн-Штернберг лишився на самоті з Наказом імператриці і численними 
наказами-скаргами селянських громад. г '

Катерина писала Вольтеру:
«Наші закони йдуть своїм звичаєм: над ними трудяться без поспі

ху. Правда, не це тепер головне в нас, але вони на тому не втратять. За
кони ці дозволять кожному свою віру сповідувати, нікого не переслі
дуватимуть, не 'вбиватимуть, не спалюватимуть:.]!іХоч ми тепер у стані 
війни, але Росія завжди, з давніх давен управляється в цім ремеслі і 
Після кожної війни потрапляє в краще становище, ніж була до її по
чатку...» ■ '• ■ 1

Фернейський старий самотник відповідав: "■ ^
«Я не пророк, але давно иже'кажу: якщо >коли-небудь Османська 

імперія загине — то від* Вашої..'.» |Т
Щодо законів:
«Правління в державі має бути таке, щоб громадяни не боялися 

один одного, але всі разом боялися закону».
Катерина кокетувала епістолярно з Вольтером, який у листах на

зивав ї ї  своєю коханкою, хоч ніколи й у вічі не бачив; якщо не брат» 
до уваги переданий'йому подарунок табакерку з  мініатюрним портре
том імператриці... Катерина не заперечувала. і

«Втім, у Росії податки такі помірні, що нема в нас жодного селя
нина, *котрий не їв би курей, коли йому заманеться. А в інших провін
ціях віднедавна* надають перевагу індичці над куркою...»

Мала на увазі Ліфляндію, де їй показували індичу ферму.
Тим часом Унгерн-Штернберг кінчав «Проект о третьем, или ниж- 

нем, роде государственньїх жителей». Справді, діло':було не з легких. 
І ось у  квітні шістдесят дев’ятого він подав свою працю на розгляд ди- 
рекційної комісії. Німецькою мовою... Бо погано володів російською. 
Граф Чернишов наказав віддати проект на переклад. У травні поклали 
перед очі дирекційної комісії російське тлумачення баронової праці.

Прочитали на людях.
Полетика працював у своїй комісії в одному із закутків палацу* 

а до великої зали, в якій засідала дирекційна комісія, заходив вряди- 
годи: послухати. За два? іюки перебування в'столицях він заприятелю
вав з тямущими депутатами. Вони й самі тяглися до нього — по’ тому 
його знаменитому виступові перед царицею. Переписували виступ лу
бенського депутата, багато говорили про нього вдома й на людях. Го
ловне, що його заперечення проти проекту Малоросійської колегії мали 
результат. Авторитет Полетики піднісся дуже високо...

Прослухавши проект селянських прав, Полетика підійшов до свого* 
нового приятеля — депутата зі Смоленщини. У місті Дорогобузьку осіло- 
чимало українських родин. Прізвище знайомця промовляло за себе: 
Ридванський. Широкий в тілі, розкарякуватий — точнісінько ридван. 
Григорій поцікавився враженнями від барокового твору. Товстун за
махав руками: над проектом ще роботи й" роботи, висловлено безліч 
зауважень. Про селян дуже добре сказав Полетика в своїх «Запере
ченнях». Дорогобужець такої ж  думки. Хоче виступити в дебатах.

— Воно і добре, що саме виступатимете ви, а н е я , — відповів Гри
горій.— Бо ж  на* мене і так косо позирають і Б ібіков.і Щербатов, і Чер
нишов... В усіх оказіях потрапляю в опоненти. Може скластися вражен-



ня, дао тільки я і проти... Але де, як сказано в , |>ібліїг один у полі не 
воші Це добре, що говоритимемо г р о м а д о ю .  Ще полковник пе$ел 
яславський скаже кілька-слів. ... .

З козаками і посполитими треба бути» вельми передбачливими і по
міркованими, бо можуть втяти таке... Он як у Кліщинцях Лубенського 
полку... Генеральний писар Туманський зайняв своїм .садам трохи ко
зацького випасу. Так зчинився страшний гвалт: козаки і підєусідки не 
подивились, що він генеральний!;. Викорчували молоді яблуньки. Ту
манський домігся від Румянцева і своїх колег з Малоросійської колегії, 
щоб покарати неслухів. Послали команду для втихомирення,. Д е  там... 
Сам полковник Кулябка змушений був ховатися*. Козаки і . посполиті 
завзято боронили свої лани і ще завзятіше переходили в наступ. Вцко- 
пали перед селом рів, насипали вали, не пускали Кулябку з-командою. 
Полковник наказав прикотити гармату і гахнути з неї для страху; Вно
чі відбили і гармату, і пармаша, націлили на команду. Два місяці в 
облозі. Витримали. КулябКа відступився.
.. . Кліщинців. наказано віддати під суд. . .

Насунуло аж.трі* команди, зрівняли вали, схопили кільканадцять 
чоловік ї дві жінки, одвезли аж у Глухівський острог і— подалі від од
носельців. Решта повтікали й переховувалися в дніпровських плавнях. 
Ні вовни з них, ні клоччя^., тому ж  державцю Ту майсь кому, за яким 
значилося село. От до чого нерозумна-поведінка призвела.

Ридванський погодився з Полетикою.. ,У них на Смоленщині, так 
^амо як і в Малоросії, поки селян не прикріплено до землі назовсім, 
як в інших губерніях Великороси, треба пильнувати добросусідських 
стосунків з посполитими...

Під час дебатів капітан Чаадаєв засумнівався у вольностях ма
лоросійських,: фінських і смоленських ратаїв. У чімивони полягають — у 
переходах з місця На місце? Від того сама шкода,-руйнується хлібороб
ство, треба людині сидіти на одній і тій самій землі увесь вік... Запро
понував і в тих провінціях записати селян до поміщицьких кріцостей.

Ні, заперечив генеральний осавула Скоропадський, не треба,, нам 
того. А треба ось як« Переходячи- на інші, землі, до сусіднього держав
ця, селянин має лишати нам лани й сінокоси, хати й будівлі в стані 
не гіршому, аніж коли він сідав на господарство. Якщо ж  занедбав; доб
ро, не .відпускати,»віддавати в рекрути.

Попросив слова Ридванський і дав відсіч обом. Панове, щі ваші 
пункти противні вільному селянинові, який перед вами нічим не зави
нив. Якщо він сплатив податок чи оброк, то далі вільний робити дао 
хоче. Ваші пункти— привід для насильства з  боку пристрасного на
чальника...

За проектом барона Унгерна-Штернберга вільні селяни в Україні 
позбавляються права перейти до іншого державця, якщо вони прожили 
на одному місці десять років. Чому? Д е сенс? Це, швидше, вже нонсенс. 
Відбирати волю у чесної дбайливої людини за те, що вона приросла до 
землі й до-місця? Надати переваги бурлакам, що місця собі не на
гріють? За ними тільки й лишиться воля...

Розумно говорить, пан Ридванський, думав Полетика, слухаючи. 
Логік! Поривався й сам виступити, але поки дао дорогобужець розмір
ковував не гірше за нього. -

. Поміщик Яків Ковельський захищав рубльовий оклад Румянцева і 
просив, обмежити право .переходу , селян — там, де воно ще існує. Маю
чи на увазі Україну, звідки родом... •

Депутат і поміщик переяславський Захарій Забіла підкреслив, дао 
вільного переходу селян треба дотримувати, на давньому малоросійсь
кому праві. Забіла обстоюватиме його беззаперечно.

Писар при баронові швидко занотовував зауваження. >
Особливо розгулялися пристрасті навколо великоруських кріпаків. 

Саме нагрянуДаї Катерина з почтом. Тут уж е дворяни постаралися — 
кожен показував себе в? найвищому смислі... ; .

50



За Проектом рухоме майно може бути власністю кріпака, якщо вів 
справно несе казенні й поміщицькі повинності. Земля ж лишається по
міщицькою. І ;

Артилерійський поручик Короб’їн запропонував визнати за кріпа
ками і право на землю. Вони тікають не від доброго життя, а від пан
ського насильства та від неприкаянного життя. Ніщо їх не прив’язує 
до чужої землі... 1

Полетика, Забіла й Ридванський заклинали Комісію вивчити мало
російське право і принагідно застосувати його до великоруських мужи
ків.

і Князь Щербатов запекло протестував. Його підтримав поет і траге
дійний Олександр Сумароков, на вже прибулому лиці' якого Лагідно* 
світилися великі очі ягняти, а довгі випещені нігті на пальцях нага
дували котячі пазурці.

— Сделать русских крепостннх людей вольними нельзя... Оста
немся без слуг и повинующихся крестьян... Будет ужасное несогласие- 
между помещиками и крестьянами, ради усмирения которнх потребни 
многие полки... В других государствах, в Украине — другое сему осно- 
вание... А у нас без отнятия помещичьего покоя бить не может... А воз- 
можно, и крестьяне сами такою вольностью довольни не будут?

Барон запитально дивився на Катерину. Йому здалося, що та хоче 
щось сказати. Підскочив до трону. Почув тихе, по-німецькому мовлене:

— Хоррший дрде,,тдашки надер.прспщом дегаари і ;
Сумароков у низькому поклоні зачекав, поки імператриця поверне 

голову в його бік.
— Примечено, что помещики крестьян и крестьяне помеЩиков очень 

любят...
Смішки в залі, покашлювання.
— ДаІ Д аГ  Крестьяне нас очень 4*обят, а Ми их. А вообще, наш  

низкий народ никаких благородних чувствований еще не имеет...
— Правильної Бравої — гукнув з місця Щербатов.
Його репліку покрив схвальний гомін більшості депутатів,
Катерина всміхається про людське око. Тамувала в'собі досаду за* 

необдуману репліку. Барон розплеще... Такі люди, як поет Сумароков,—  
володарі умів, їх треба пестити і принаджувати др трону. Б: його словах, 
настрої великоросійських дворян, принаймні більшості. Та поручика Кр- 
роб’їна із-Козлова підтримали тільки малороси... ,ч ., ,

Майже поголовне захоплення викликав тонко складений бароном' 
пункт: хоча кріпаки і знаходяться у поміщцків у необмеженому послу- 
шанні, в тім випадку, коли дворянин учинить з кріпаком жорстоко й  
бузувірсько, а селянин, незважаючи на це, безперервно до поміщика 
свого продовжить послушання, виконуючи всі свої повинності й плати,, 
тоді лише має право просити захисту в уряду...

Катерина вже ласкаво дивилася на цибатого барона. Недарма цей 
проект доручили йому. Розумник. Вірно служив її чоловікові, а тепер 
їй. Тобто, тронові, а не собі. Це похвально. І настрої великоруського’ 
дворянства відчуває. Щодо М алоросії— трохи схибив. Ну, там народ, 
особливий. Там важче усім догодити. Сильні ще, навіть серед шляхет
ства, старі поняття. Бач, як захищають їх Полетика, Забіла і навіть 
Ридванський із Смоленщини. г %

В Україні ще рано міняти устрій. Треба виждати слушну ситуа- 
цію.Терпіння їй не позичати, здоров’я — також. Поживемо — побачимо...

Поки що хай лишається усе по-старому. Малоросійські посполитг 
ще пручаються. Он як було торік на П равобережжі— різали польських 
панів. Гайдамаки мало не захопили увесь край. Жахлива уманська 
бійня... Вона поклала край свавіллю. ї ї  війську повірили -^піддалися... 
Кажуть, що кара у польській стороні була жорстока. «Окр — за око ї  
зуб — за зуб». Хоча Ісус у Нагірній проповіді відповів на це: «А я вам 
кажу не противитися злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку 
твою — підстав йому й другу». Хоча це і Божа заповідь, та важко собг
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уявити в ролі цій гонорового пана.-Вона ж  трохи, знає поляків... .Свого 
першого фаворита Понятовського... Та -й сама вонагг чи й підставить 
другу щоку, або хто б це посмів її вдарити?! А було... Друг сердечний 
Гриша... Ну, то любовні ігри, Т£м усе можливе, бо то.е гра між чолові
ком і жінкою. яка,кінчається ласкою і втіхою... .

Др- речі, російських.підданих з  гайдамацького кодла покарали м’як
ше. Вона ж — гуманна правителька, європейська... ч ,

Та якщо ; тепер, коли частина Малоросії і; досі .збур єна,, ̂ горішніми 
подіями, записати, посполитих у володіння до державців їхніх сіл, чи не 
вийде з того нова Умань?

Румянцев. доповідав про якесі, тдм село, де збурилисадавіть проти 
власного генерального писаря Туманеного!
. • Ще зарано,

Колись, перегодя. іІ
■/ ;  ■; т г . : ; 1 У ' -  С{ . ■

1 : 1' - -ЧГ' ■/; ч г ,

РЕПРИНТНІ ВИДАННЯ 1990і—1991 рр; '
• Г” - ■

Деннкин А. И. . . .  )<•::• ■ • < , ■ ,т> ■ . . і
Очерки русской смути: Крушенне властн и армии, февраль — сентябрь 1917 года,— 

іРепрннт. воспроизв.— М.: «Наука», 1991.— 518 с, г .
; Щироке.полотво відтворює пол|івчну історіїр революції, та громадянської 

війни д6‘ 1920 року включно. А. Денікін тверезо розмірковує про.співвід- 
: ношенйя1 'об’ектнйногб та суб’єктивного У •в'исвітленйі і̂сторіі?1 ■'

І •' ї: 0».] ■ * І ' Н, • ./ .. ' ; : Ч !' ( , і . і г  . І
Киевр-Печерський; латерик.:^Підп- Дм.; Абрамовнч).— Релр. вішання 1931 р.— К.: 

-«Час», 1991.^-280.0. ; ;1 ; 1 , г ; „ ,
у-Найстародавнїша пам’ятка україцськоїкультури. У. ній .зібрані розповіді 

Про ншття мрцастнрськрї обніцнії..
Жнязьков С  • -ч і'.м- '

Очерки нз нсторин Петра Великого и его временй.— Репринт. изд/ 19І4 г.—М.: 
“«Культура», 1990.—648 &, 9 нл.г  -* ч; т  : :

' Викладено’історію Росії за царювання Петра І. . л

4£оцисский Г. , ,п ,
: Исторня русов и малой России.—'Репринт. воспроизв. изд. 1846 г.— К.: «Дзвін», 

1991.—45 с.— 310 с. г . !Г
Коротко подано історію південио-західноїРусі (України) від, її заснуван
ня до кінця 18 сі:. и ' ,■ *

>Кудряшов К. В. 1
Алсксандр 1 и тайна Федора Коаьмича: (Очерк).— Репринт. воспроизв. изд. Спб. 

1923 г.—М.: НПО ^«Всесоюзная'кнйжная палата», 1990.— 85 с. !
Досліджується Легенда, в якій стверджується; що імператор Олександр І 
і старець Федір Кузьмич — одна й та сама'Особа. : ‘ ч

і ,  ' і  І * ■ '  Ч  'і і

Либрович С. Ф. .... ; і •
Царц в плену.-і—Редринт. воспроизв. изд.—М.: ВО «Совзкспорткннга», 1991.— 168 с. 

Повість про московського; царя Василя. Шуйського, котрий, потрапив у 
полон в РічІПрсдолитуі і а и  помер.

ЛІахно Нестбр. • • : ,"г ч.-г і- •
■ Русская 'революция на'Украйне (от мНрта 1917 года по апрель19181іюда) 83 г.— 

ЧРеґіринт. воспроизв. изд. 1929 г,— К.?'«Україна»,1991. ’ л
чк . Подається найменш1 відомий період' діяльності’ Н; Махна в роки револга-

>• ції та громадянської .війни. . ;г  ь



ВИДАТНІ
ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

ПЕТРО
КОИАШЕВИЧ-

,1! -
і і :

Петро САС .
■' ’ ' : ! . і ..•«..)>< < • І •!' * І

і: ' ' :'і' ' ' •: . ■' • >г.

Х
виля козацької вольниці, що, у кінці XVI —■ на* початку XVII ст- 

нестримно розливалася українськими землями, то піднімала на 
свій бурхливий гребінь, то кидала вниз Петра Сагайдачного.! Його 

ліОГо ненавиділи вороги, але крутої вдачі і твердої руки остерігалися 
й свої. Польський шляхтич Яків Собеський (батько польського короля 
Яна III Собеського), учасник Хотинської війни 1621р. ,  писав у сво£х 
мемуарах: «Цей Петро Конашевйч, муж рідкісної . мудрості і. зрілості 
у судженнях, винахідливий у > словах іі вчинках, хоча за : .походженню, 
способом: життя та звичками був. простою людиною, в одах ціагіішо|,о 
потомства гідний стати1 в. рядгіз найзнаменитіщими людьми свого часу 
В Польщі» '. н: • -.іі ,*,

Слава безстрашного воїна, обдарованого провідника козацьких ва
гонів прийшла до Сагайдачного після участі у ̂ знаменитих морських 
та сухопутних походах на володіння султанської Туреччини, і-Кримсь
кого ханства у перших . Десятиліттях XVII :ст> Разючими ударами коза
ки відповідали н а : плюндрування України турецько-татарськими зай
дами. Козацька шабля і (мушкет карали нападників за страждання 
українського народу, згорьована душа якого почорніла й .запеклася від 
жалів, тужливою піснею-плачем знімалась над смертями, каліцтвами, 
полоном, загубленими долями тисяч своїх синів та дочок.

Могутня Османська імперія, правителі якої звикли, бундючно по
зирати на своїх сусідів, зненацька відчула свою вразливість. Козацькі 
загони доходили аж до Константинополя. Так, улітку 1606 р. запалало 
вогнем турецьке чорноморське узбережжя. Восени 1608 р.'вони здобули 
Перекоп, ще через зиму подібна доля спіткала' кілька міст у  турець
ких володіннях— Ізмаїл* КіліЮ'і Білгород... . .

Одну із зухвалих морських, експедицій, яка викликала .справжній 
шок при султанському дворі, козаки здійснили у 1614 р. Флотилія ча
йок перетнула Чорне море. Висадившись під Трапезундом, козаки спу
стошливим смерчем пройшли по1 турецькому узбережжю,і; здобули Си- 
ноп, зййщили гарнізон фортеці, арсенал, піддали вогню місто і воєнні 
кораблі турків. Султан не; тямив себе від люті. Він наказав будь-що 
наздогнати козаків і розправитися з ними. З КонстЗнтинопля і Білго- 
рода негайно вийшли кораблі під Очаків, щоб перехопити козацьку 
флотилію при поверненні. Проте козаків не так легко було обдурити. 
Порадившись, вони розділилися на два загони; Один із них мав виса- 
дйтйся>на схід від дніпровсько гоггирлай перетягнути човни суходолом, 
обминувши? .таким чином турецьідг пастку, інший мав прориваївися че
рез очаківський лиман., В результаті, туркам вдалося взяти,в полон



20 козаків, інші з багатою здобиччю повернулися на| Січ» А полонених 
турки відправили в Константинополь на страшні тортури2. 4

У 1616 р. козацькі загоній на чоЛі з Сагайдачним взяли Кафу — ве
личезний невільницький ринок у Криму^де знемагали тисяч! бранців з  
України та інших земель. Звістка про славний подвиг запорожців швид
ко облетіла Україну, а ім’я Сагайдачного було на устах і старих, і ма
лих, і бідних, і багатих. Народ побачив у ньому захисника своєї віри, во
лі і свого життя.

Про походження і юнацькі рофи майбутнього гетьмана збереглися 
скупі відомості. Якщо Я. Собеськгій називає Сагайдачного «простою 
людиною», то інший його сучасник Иоахим Єрлич, який брав участь у 
битві під ХртШ&м, ; зазначив у своєму літопису,: .що той «не був прос
того уродження, але; шляхтич од Самбора» *; Найважливішим джерелом 
біографії Сагайдачного є панегіричний віршований твір К. Саковича 
«Вірші на жалосний потреб зацного рицера Петра Конашевича Сагай
дачного». До нього було додано цікаву гравюру із зображенням геть
мана верхи на коні. У лівій верхній частині малюнка — герб Сагай
дачного у формі підкови, яку увінчує хрест (у геральдиці цей герб кла
сифікується як «Побог»). Поза всяким сумнівом, К. Сакович, людина 
для свого часу високоосвічена (випускник Замойської та Краківської 
академій), добре усвідомлював суспільне значення історичної поцтаті 
Сагайдачного. Тому навряд чи наважився б :він подібним чином «При
красити» малюнок, не маючи На те достатніх підстав. .

Щ е ® дореволюційній історіографії (М. Максимович, В. Антонович, 
1. Каманін, ЙІ ЧайковСький, Д . Яворницький та ін.) усталилася думка, 
Що батька Петра Сагайдачного звали Конон або Конаш. На користь 
цього нібито свідчить Монастирський пом’яник Сагайдачного, де се
ред інших імен згадується' Конон. Можливість такого патронімічного 
шляху виникнення прізвища гетьмана піддав сумніву Б. Барвінський, 
виходячи з того; що прізвище «Конашевич», .взяте не від імені батька, 
а від імені одного з предків Сагайдачного. Хоча ця гіпотеза сумнівна, 
однак спроба дослідника з’ясувати родові корені Сагайдачного заслу
говує на увагу.  ̂ ''

За спостереженням Б. Барвінського «Сагайдачний» —• це прізвись
ко гетьмана, дане йому козаками, а «•Конашевич» — родове прізвище, 
яке носили шляхтичі з Підгір’я Конашевичі—-Попелі.

1 Як свідчать письмові джерела, Петро з дитячих літ навчився во
лодіти луком, «зброї й коня з рук не випускати»4. Що ж  це за зброя, 
назва якої завдяки спостережливим і гострим на язик запорожцям так 
органічно вплелася в прізвище козацького гетьмана? Це був сагайдак, 
тобто обладунок воїна-лучника.

Петро рано залишив батьківський дім, відправився у науку до 
Острога. Очевидно, Нін і там не розлучався з улюбленою зброєю. В Ост
розі мав для цього сприятливі умови, адже місто славилося своїми ре- 
місниками-зброярами. їх  вироби, зокрема знамениті сагайдаки, розхо
дилися далеко за межі Волині.

Виникає питання, коли ж  майбутній гетьман навчався у першій в 
східнослаїв’янському світі Острозькій слов'яно-греко-латинській академії, 
заснованій наприкінці 1576 р. Історики висловлювали з цього приводу 
різні припущення. Наприклад, І. Каманін вважав, що острозький період 
життя Сагайдачного припадав на 80—90-ті роки XVI; ст. При цьому 
він спирався на твір К. Саковича, в якому перебування Петра Конаше- 
вйча у стінах академії пов'язувалося >8 часом найвищого піднесення 
цього закладу8. Взагалі риторичний зворот автора «Віршів» про при
буття майбутнього гетьмана до Острога «для наук уцтивьіх, которьш 
там квнтли» надто загальний, щоб з нього можна було зробити якісь 
конкретні висновки. В такому випадку потрібно з'ясувати, коли Сагай
дачний потрапив на Запорожжя. Адже, як випливає з твору К. Сако
вича, після навчання в Острозі, де він здобув освіту «час немалий жив
ши» у цьому місті, юнак подався до запорожців.
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У «Віршах» знаходимо звістку про перші воєнні кампанії, в яких 
взяв участь і відзначився Сагайдачний. Йдеться про військові дії за 
участю козаків на полях Молдавії й театрах Лівонської війни на по
чатку XVII ст.

М. Грушевський, аналізуючи вірш К. Саковича, покладав поча
ток воєнної кар’єри Сагайдачного перед 1600 р. У цій порі Сагайдачний 
виступає вже не простим козаком, а, можливо, обіймає якусь старшинсь
ку посаду. Ш Сакович навіть називає, його гетьманом.* Однак це навряд 
чи відф відае дійсності. Адже відомо^- що вцЗрщ і р о А  XVII ©г. геть
манські Й оеду ‘обіймав СаміДло Кішка. Автор <ш!рш|в;^>вйВнаНив пе
ріод лйнфеькр|§> змужкінця Сагайдачного на Запорожжі азк до зве
дення ш>|о/*)ва: іщ|Ьманетво як «час не мШШ*. • \

Такадік ж  ©йбвДми — «час немалнй» — К, Сакович говоритьі про нав
чання Ірєніра в. академії, то м ож уїістати  зроз^міяюйи АДНші сторінки 
ранньої біографії доаацького гетьмана. У сА ьїш ж  лІт ТІетрр покинув 
родинне гніздо й Опинився в Острозі? Прр ісвуючу на той час практику 
навчання шляхетськцх дітеЙ довідуемося із заповіту волинського шлях
тича В а ^ к ^ ^ ^ г о ь і с о г о  (157^; .^ото-'ЦііиійнЙе,- ^шо .з досяг
ненням семилітнього віку діти мали переходити Нід' опіф: дяка, який 
навчав кйтзнй даЩ сьм уіі[ф |о ій0ед^  Наступний етап
навчайте передбачав вивченйк/ латини >ігід керівництвом досвідченого 
вчителя* ?; -Звідси .Випливає, що Петрб ставучнеМ': ОстрозВКої Академії 
приблизно в 11 років* бо й  До Київської кблегії гіайчастіше приймали 
дітей саме такого віку. Маючи багаж знань, Якийдавалд домашня ос
віта, вір, 9 великою: долею вірогідності, переступив перші навчальні 
сходинки ^.кілька елементарних класів і і^ р Д зі;був  зф ^ованиЙ , при
наймні у- 3г4 клас!: Однеє, при 7-літньому/навчальноілу яеріоді він пе
ребував в^рЬтрозі н^ більше 4—5 р ою віЯ Й ЗД |в& оди ^  р о  під 
висловом К'-. Саковича стосовно першшГлїт Перебування Сагайдачного 
на Запорожжі — «час не малий» — також маетьеягна, уцазІ4-5.років, то 
появу майбутнього гетьмана серед .запорожців орієнтовно"; можи а від
нести діб ,1595— 1506 рр, ' Т

Свого чзЄу В. Антоцрвич звідкись почерпнув 'Інформацію про те, 
що перед приходом На Запорозьку Січ Сагайдачний ііевний .ф с  слу
жив у київського судді Аксака. Проте вплу^двен у  ‘ януф неприємну 
сімейну істарІю і  Шушений був втікати до зфорозькик козаківV Поява 
у  Києві Яиа Аксака вперше засвідчується в актових матеріалах від 
1592 р. Тоді він був, підвоєводою і поборцем київським. В  історичних 
документах за 1600*—1619 рр. прр нього говориться як про київського 
земськрго суддю. Звідси випливає, що стати до нього нЗ; службу Сагай
дачний’;не мір раніше 1592 р .в 3  огляду на цей факт, час закінчення 
Петром Конашевичем Острозької академії припадає іцонайраціше на 
15Ш р.., відповідно, час вступу до неї — на 1587— 1588 рр.;

•' Тепер можемо орінтовно говорити про рік народження гетьИака. 
О т$е, якщо Крнашевич прибув на нарчавня до Острога у  1587— 1588 рр,- 
маЩчи від роду одинадцять років, т а  час появи його на світ пригіада- 
тимр'Ша 1577<чи 1578 р. Помер 'СагайдачниЙ прибЯйзНо у  46 .років/ На 
т^  що гєтьмйн пішов з життя не старим чоловіком, ойосередщфако 
вказуїбть деякі факти. Так, діставши під Хотином у 1621 р. важке нЬ- 
ранення, він продемонстрував неабияку фізичну витривалість — цілу до
бу у надзвичайно складних умовах, стікаючи кров’ю, пробирався до ко
зацького табору. Коли б Сагайдачний мав похилий вік, він не тільки 
не зміг би врятуватися, але й не заслужив би закиду з боку Я. Со- 
беського в донжуанстві, яке, на думку польського мемуариста, стало 
причиною смерті гетьмана9. Та й та обставина, що дружина Сагайдач
ного Анастасія Повченська (хай навіть на кілька років молодша за 
нього) після смерті чоловіка не забарилася знову вдйти зам іж 10, та
кож. Єчпевним, аргументом на користь визначеної нами дати народжен
ня Сагайдачного; . *
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Перебуваючи на Запорожжі, Сагайдачний швидко здобуває автори
тет. Коли вперше його обрали гетьманом — невідомо. Перебування на 
цій посаді у ті часи могло бути недовгим. Гетьманом нерідко обирали у 
залежності від конкретної ситуації — для організації походу тощо. 
Я. Собеський так писав, про гетьманування Сагайдачного: «Внаслідок

' ' ; і ■ І і. . . п . ! ■ •- .

свого службового становища завжди вірний королю і Речі Посполитій, 
він був суворим у справі придушення козацьких своєвольств; нерідко, 
не задумуючись, карав смертю за найменші провини; свої недолюблю
вали його, і за це неодноразово вже волею більшості він ледве не по
збавився верховного керівництва Запорозьким Військом» “.

Навряд чи Сагайдачний час од часу втрачав гетьманську булаву 
лише через розправи з козаками, які порушували запорозькі закони. 
Як свідчать матеріали переговорів між козаками й представниками 
польського уряду в жовтні 1617 р. в урочищі Суха Вільшанка, що біля
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Білої Церкви, та в 1616 р. над річкою Роставицею біля Пдволочі, Са
гайдачний погодився значно зменшити реєстр за рахунок козацьких ни
зів. Зокрема, за умовою Раставицької угоди реєстр обмежувався трьо

ма тисячами, хоча претендентів було майже 20 тис1. Ті, хто не потрапляли 
до реєстру, так звані «випищики», мусили повертатися до своїх на
вів 12. Але цей пункт угоди виконати в тих умовах було просто немож
ливо, бо озброєні козацькі маси відразу спалахнули б як сухий порох. 
Це добре розумів Сагайдачний, а тому не поспішав-виконувати досяг
нуті на Роставиці домовленості. Однак між козаками пішов поголос 
•про угодовську позицію гетьмана і -старшин, які -взяли участь у перего
ворах з королівськими комісарами. Невдоволення Сагайдачним, що 
прокотилося серед козаків-«випищиків», вирвало булаву з його рук. 
Новим гетьманом став Яцько Бородавка. .

Гетьман, здатний до компромісного вирішення гострих політичних 
і соціальних питань, влаштовував правлячі кола Речі Посполитої. Це 
підтверджує лист Сигізмунда III до Сагайдачного (1619). Король ви
явив задоволення гетьманом, який робив помітні послуги польській 
короні* зумів гамувати і карати непокірних козаків, котрі'не потрапили 
до реєстру, а. також тих, хто чинить самовільні напади, на турецькі во
лодіння, і порушуючи «коронні пакти з цісарем турецьким», вганяючи в 
холодний піт польських дипломатів13.

Разом з тим це варто перебільшувати значення королівських по
хвал Сагайдачному. Згаданий лист Сигізмунд III написав; щоб якось 
віддячити козакам і особисто Сагайдачному за участь у поході на Моск
ву в 1618 р. Подяка ця не знайшла особливого відгуку в серцях коза
ків, бо замість грошей й розширення привілеїв король тільки й того, 
що пообіцяв їм свою лаСХу.

Минуло не так багато часу після підписаної Сагайдачним прикрої 
для козаків Вільшанської угоди, як король знову змушений був -кли
кати на допомогу запорожців, цього разу в похід на Москву, яку замі
рився взяти королевич Владислав. Проте без вправного й численного 
козацького війська йому годі було сподіватися на царську корону. Тим 
часом уряду, як завжди, не вистачало коштів на спорядження великого 
військового контингенту, на який зміг би спертися шукач московського 
трону, тому залишалася одна надія — на Запорозьке Військо.

Козаки згоду'на участь у московській експедиції дали, хоча й зво
лікали з початком; походу аж до літа. Можна лише здогадуватися, на 
що розраховував Сагайдачний, відгукнувшись на заклик > польського 
уряду. Проводячи легальну мобілізацію : багатотисячного війська, він, 
очевидно, хотів обійти підготовлейе для козаків прокрустове ложе Віль
шанської комісії з її сміхотворно малим реєстром. Не виключено, що 
гетьман повірив польському уряду повністю визнати права православ
них на найближчому сеймі.

Хоча документальних матеріалів про участь козаків у московсько
му поході 1618 р. небагато, однак вони дають уявлення про тактику 
сухопутних воєнних операцій Сагайдачного, який сповідував активну 
наступальність дій, надавав величезного значення фактору раптового 
удару по противнику. Досконало опанована ним наука морських похо
дів дозволила використати всю ефективність застосування у бою-згада
них складників воєнного мистецтва. Завдяки цьому Сагадачний пішов 
далі традиційного для козацтва способу ведення бою оточеним возами 
табором — тактики, результативної в обороні, але малопридатної для 
досягнення стратегічної ініціативи в умовах масштабних воєнних опе
рацій. Д о речі, гетьман продемонстрував відхід від «табірної» страте
гії і під час Хотинської війни 1621 р., де динамічні; активні д ії запо* 
рожців спричинилися до перемоги козацько-польських сил.

Влітку 1618 р. Сагайдачний на чолі 20-тисячного війська вирушив 
на Москву. Пройшовши через Сіверщину, козацькі загони швидким 
маршем просувалися в глиб Московської держави. За якийсь час вони 
вже знаходилася під Лівнами. Для воєводи князя Микити Черкаського
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та його ратників це стало’несподіванкою, місто не змогло довго чинити 
опір. Ще' не погасло' полум’я відіпожеж, а до Сагайдачного привели 
першого іменитого полоненого у цій - -воєнній кампанії— воєводу. Чер
каського. Здобувши Лівни, козаки рушили до Єльця і швидко його по
корили: Подальші події'розвивалися досить динамічно. Козацький загін 
на чолі з полковником Петром Дорошенком оволодів містами Лебедин, 
Данков, Скопин, Фяський. Для облоги Переяславля-Рязанськош не ви
стачило сил, і тому, захопивши майже всю Рязанпіину,. Дорошенко по
вернув загін назад до Єльця,. розоривши водночас воронезький повіт.

‘ У ситуації,; що склалася, Сагайдачний робить блискавичний кіль- 
касоткілометровий перехід — від Єльця до Шацька. Завдяки такому 
Маневру захисники міста виявилися! захопленими зненацька. Іншим 
маршрутом 1000 вершників на чолі з полковником Милостивим пішли 
на; місто Михайло®. '

Набагато: швидше, ніж рухалися загони Сагайдачного, поширюва
лися серед населення неймовірні чутки про козаків. Мовляв, польсь
кий король Сигізмунд III послав свого сина Владислава і козацького 
гетьмана, щоб перетворити Московську державу на суцільну руїну, пов
ністю викорінити’ православ’я. Тому козаки «як змії і люті вовки хи
жі» пищать до ноги мешканців підкорених: міст, вбивають священиків, 
спалюють і грабують монастирі та церкви.

Подібними тривогами жив і росташований на річці Проні невели
кий Михайлов, до якого наближався загін Милостивого. Проте козаків 
чекала несподіванка. Почалася страшна злива, дорогу розмило, коні 
швидко. вибилися із сил, тому колона змушена була уповільнити крок.

Лише 12 серпня загін Милостивого добрався-таки до Михайлова. 
Але за цей час до міста прийшла підмога— 40 ратників із міста Са- 
пожка. Сутичка під стінами міста була недовгою. Змучені важким по
ходом козаки спішно відступили, залишаючи на полі і бою полеглих. 
Звістка про поразку Милостивого незабаром дійшла до Сагайдачного, 
і 16 серпня гетьман з усім військом уже був на місці поразки.; Але доля 
знову виявила прихильність до захисників міста. Вночі до них проби
лися 80 стрільців та інший військовий люд з Калуги/ та Серпухова.

Цілу добу військо Сагайдачного готувалося до Штурму-фортеці. 
З підручних матеріалів ладнали дерев’яні щити, драбини та інші зна
ряддя для облоги, звідусіль зносили і звозили в’язанки соломи й хмизу, 
гілки для «примету» — завалу під оборонні стіни; і вежі, який потім 
підпалювався. Облога розпочалася 17 серпня. Козаки оточили місто су
цільним кільцем. По ^дерев’яних стінах з двох боків вівся прицільний 
вогонь з гармат запалювальними ядрами, .хмарою сипалися запалені 
стріли. Частина козаків безупинно накидала під стінами примет. Через 
два дні боїв захисники міста; наважилися зробити нічну вилазку, під 
час якої запорожцям було завдано втрат і знищеної «щити, штурми і 
примети». Козакам не залишалося - нічого іншого, як відступити.’ При 
цьому Сагайдачний нібито прокричав михайловцям: «Не блазнюйте про 
вашу силу і мій відхід... вранці град ваш, як птицю, рукою своєю візьму 
і на пустку його поверну, і піддам вогню. А тим, хто живе у  .ньому, ма
лому і етарому, звелю руку й ногу ̂ відтяти і кинути псам» и.

Знову, у козацькому таборі зацюкали сокири — готувалася нова 
облога. 23 серпня козаки оточили Михайлов: Цього разу основні події 
розгорталися біля сторожової вежі, до якої наступаючим вдалося при
ставити примет і засипати на цій ділянці оборонні рови землею. Ми- 
хайловці чинили запеклий опір. На голови козаків летіли колоди і ка
міння.. Рукопашний бій точився на міських валах: Сагайдачний наказав 
вдарити з: боку Архангельської брами. Козаки діяли там «з багатьма 
умислами», намагаючись підпалити стіни. Чим далі, тим менше у за
хисників міста залишалось надії на порятунок. У них закінчився по
рох, а ті, котрі залишилися ще живими, почали «зело знемагати і скор- 
біти». Все ж  їм вдалося; розладнати наміри «козаків; Зібравшись з ос
танніми срлами, михайловці спромоглися на вилазку. В ході ї ї  були
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спалені основні знаряддя облоги козаків. Переконавшись, що облога 
затягується, Сагайдачний вирішив не втрачати далі сил, не марнувати 
час і 27 серпня, спаливши посад, відійшов від міста.

Більше не втягуючись у  локальні сутички, Сагайдачний повів ко
заків до Москви. Напереріз гетьману із Пафнутіївського монастиря до 
Серпухова вирушило московське військо. Його вели досвідчений полко
водець князь Дмитро Пожарський, а також князь Григорій Волконсь
кий. Однак сили в них були ненадійними. Зібране наспіх воїнство не 
дуже переймалося турботами про майбутню битву, а більше займалося 
грабежем околиць. Дати лад такому війську було важко. До того ж, 
Пожарського звалила хвороба і за розпорядженням царя його повер
нули до Москви.

Сагайдачний без особливих зусиль розбив московських; ратників 
вже під час переправи через Оку. Не зустрічаючи далі організованого 
опору, він пішов каширською дорогою просто на столицю Московської 
держави. Щоправда, цар ще раз спробував дати генеральну битву ко
закам— направив до Донського монастиря бояр, з великими силами. З 
цього нічого не вийшло, бо при появі козацького війська московські 
ратники в паніці кинулися врозтіч. .

Безперешкодно обійшовши Москву, Сагайдачний з’єднався з  сила
ми Владислава, ставка якого знаходилася за кілька верст від столиці — 
під Тушино. Під час звичних у такому випадку урочистостей гетьман 
передав королевичу полонених комендантів Єльця і Лівен, а також 
московських послів до Криму. На військовій раді було вирішено роз
почати облогу Москви у ніч на святу Покрову (перед 1 жовтня). Взят
тя міста Владислав довірив Сагайдачному, докладаючись на його дос
від і військовий вишкіл козаків. Д о того ж, посилаючи їх на штурм доб
ре укріпленої фортеці, королевич був, очевидно, не від того, щоб за 
гребти жар чужими руками. З настанням сутінок козацький табір по
чав готуватися до виступу. Перевіряли зброю, засипали порохом ла
дунки, сідлали коней, готували штурмові драбини та інші засоби для 
облоги.

Незважаючи на, ретельну підготовку, штурм міста не вдався, хоч 
козакам вдалося висадити в повітря Остроженську браму. і

Попереджені перебіжчиками з польсько-козацького‘табору, захис
ники міста встигли підготуватися до оборони. Зустрівши запеюшй опір 
москвичів, атакуючі відкотилися назад. Деякий час під стінами Москви 
гриміли гарматні й мушкетні постріли, лунали войовничі гасла» чулися 
стогони А прокляття вмираючих і поранених. Проте бій поступово за
тухав. Козаки припинили-облогу міста.

Виникає питання, чому Сагайдачний не. виявив належної наполег
ливості у такий важливий момент, коли міг статися рішучий перелом у  
ході воєнної кампанії 1618 р. на користь польсько-козацьких сил? Адже 
він, безперечно, розумів, що перед ним столиця держави, а не провін
ційний Михайлов, від здобуття чи нездобуття якого мало що міняло
ся. Найвірогіднішою причиною видаються суто тактичні міркування геть
мана. Адже він пересвідчився у тому, що несподіваний штурм не вдав
ся. Між тим тривала облога добре-укріпленого міста не входила до йо
го плану. Неспішні, статичні, воєнні дії виходили за рамки військової 
стратегії Сагайдачного.

З укладенням Деулінського перемир’я місія козаків у Московській 
державі, яку на них поклав королівський уряд, вичерпалася. 'Повер
таючись в Україну, три сотні козаків на чолі з полковником ЖДаном 
Коншиним відділилися від війська і подалися до Москви. Наміри коза
ків були мирними — вони йшли на службу до царя,5. Чи крилися за 
цим вчинком політичнії умотиви, чи це був просто прагматичний розра
хунок на щедру , платню з царської» скарбниці, судити важко. Але най? 
імовірніше, що.ця акція відбулася не в результаті раптового, пориву. їй  
передувала певна підготовча робота серед козаків,» і а також налаго
дження відповідних контактів з представникам# московського уряду. По-

59



дібйі дії мусили1 бути погоджені із гетьманом, бо інакше навряд чи вда
лося б такому нечисленному загону безболісно «відколотися» від війсь
ка. Судячи з усього, в цьому політичному жесті, у  бік вчорашнього про
тивника мав зацікавленість сам Сагайдачний, якому не з руки було 
поривати всі зв'язки з царським урядом. Гетьман діяв так само, як і 
пісгія завершення свого попереднього походу на Московщину у 1613 р. 
Виступивши'тоді з Путивля, він пройшов через Бояхов, Білів, Ліхвин, 
Перемишль, досяг Калуги, звідти завернув назад і пішов до Києва. Л і
тописець повідомляє з цього приводу,і;що коли гетьман «мимо град 
Куреск шествова, тогда к гражданам... ггриснлал от себя дву человека: 
обяВляя, аки он града Курсйа, уезду и в нем .живущим воинству своєму 
заповеда ни єдиного зла сотворяти» 1б. Отже, Сагайдачний не палив всі 
«мости» між Запорозькою Січчю та царським урядом. Зроблений ним в 
той час крок до примирення міг послужити у. майбутньому для понов
лення контактів козаків із московським урядом.

Минуло трохи більше року після -завершення походу козаків 1618 р. 
Ще нВ загоїлися рани і учасників походу, свіжими були спогади про 
недавні криваві події, а Сагайдачний вже спорядив до Москви своє по
сольство. Щоправда, козацьким послам не вдалося добитися аудієнції 
у царя, хоч їм виявляли всілякі знаки' уваги, що' свідчило про велику 
зацікавленість московського уряду в налагодженні стосунків із Війсь
ком Запорозьким. Послів Сагайдачного прийняли думні дяки Іван Гра- 
матін та Сава Романчуков, які офіційно вибачалися за неможливість 
проведення зустрічі- з царем. Під час розмови з послами князь Дмитро 
Пожарський сказав: «Не оскорбляйтесь, что не видел’й есте очей его- 
царского величества: вн есте пришли к М оскветеред постом, а в пост 
у великого государя нашего никакие посли и иноземцьі не бнвают; а 
нине царское величество едет молиться к святим местам и велел вас 
отпустить». Козакам була видана! «легка царська платня» — 300 карбо
ванців, сукно, дорогі тканини та інші реч і,7.

Зрозуміло, результати цього посольства не зводилися до грошової 
винагороди та отриманих козаками подарунків. Задуми Сагайдачного 
були значно далекосяжнішими. Він маніфестував перед царем готовність 
козацького війська «служить головами своими по-прежнему, как оне 
(козаки.—  П. С.) служили прежним великим российским государям и 
в их госУдарских повелениях били, и на недругов их ходили, и крим- 
ские улуси громили». Пропозиція служити царю «по-прежнему» вели
кою мірою мала значення етикетної умовності і навіть в разі її  прий
няття ні до чого особливо не зобов’язувала обидві сторони. Адже до 
цього козаки вже мали певний досвід переговорів про подібну «служ
бу» з монархами різних європейських країн. Так, у 1593 р. вони запро
понували свої послуги австрійському імператору Рудольфу II. Правителі 
Іспанії, Неаполя, Франції, Мальтійського ордену також були не проти 
скористатися козацьким військом у боротьбі проти турецької загрози. 
У цій справі вони спілкувалися із Запорожжям через своїх послів. Іс
нують А інші підтвердження, що запорожці, зокрема й Сагайдачний, 
не були новачками у тогочасній дипломатії; Наприклад, коли у Європі 
виникла антитурецька «Ліга християнської міліції», до неї на початку 
1618 р. вирішив приєднатися гетьман з усім Військом Запорозьким і 
обіцяв виставити на війну з Туреччиною 60-тисячне військо, а через по
середництво константинопольського патріарха, з яким мав якісь кон
такти/розраховував організувати повстання греків,8.

Наведені приклади дипломатичної діяльності запорозьких козаків 
дозволяють предметніше підійти до з'ясування питання про мету по
сольства Сагайдачного до Москви у січні 1620 р. В історичній літера
турі результати цих переговорів нерідко трактуються мало не як пер
ший вияв об'єднавчих тенденцій, що в подальшому привели до Переяс
лавської угоди 1654 р. Проте відсутність чогось екстраординарного у  
пропозиціях^ козацького посольства добре розуміли вже тоді у  столиці 
Московської держави. Мабуть, саме тому цар і відмовив запорожцям
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в аудієнції. Загалом, як переконуємося, козацький гетьман, відправ- 
ляючи повноважних представників до Москви, не робив нічого такого, 
що могло б радикально змінити існуючий тоді політичний статус україн
ських земель, які входили до складу Речі - Посполитої; Дипломатичний 
сенс цього посольства полягав у намірах теТьмана відновити в Україні 
в повному обсязі ієрархію православної церкви. Адже навряд-чи ви
падково посольська' м ісія: Козаків співпала з перебуванням у Москві 
єрусалимського'Патріарха Теофана. Впливовий ієрарх східної церкви 
на той час вже висвятив на патріаршество Філарета— батька царя і 
завершував свої справи у Московській державі. Саме тоді- і прибули 
до Москви козацькі посли. Безперечно, ’!вони мусили мати якісь вка
зівки від Сагайдачного щодо контактів 3 Теофаном,’ якого в подаль
шому булб залучено до Відновлення в Україні православної ієрархії. 
Не виключено, що Сагайдачний розраховував й на  ̂деякі інші, «побіч
ні» результати від переговорів. Адже демонстрація готовності Війська* 

, Запорозького стати на царську службу передбачала якщо не підтримку,, 
то толерантне ставлення вінценосця до задуманих Сагайдачним церков
них проектів. Та й подібні «миролюбні» клопоти козаків повинні були 
пом'якшити враження Теофана про запорожців, які зовсім недавно вою
вали проти «одновірців».

Той факт, що Сагайдачний отримав через послів вичерпну інфор
мацію про найближчі наміри Теофана’, не викликає сумніву. Коли єру
салимський патріарх у березні 1620 р. покидав кордони Московсько? 
держави, назустріч йому виїхали козаКи на чолі із самим Сагайдач
ним. Почесний козацький почет супроводжував Теофана аж до Києва, 
де той зупинився на Подолі у  відведеній спеціально для нього резиден
ції на території Київського Богоявленського мЬНастиря.

Перебування у Києві єрусалимського патріарха Сколихнуло цер
ковне і суспільно-політичне життя міста. Адже вперше після Брестсь
кого церковного собору 1596 р. з'явилася реальна можливість віднови- 

*ти православну ієрархію (на той час вірність православ'ю продовжу
вав зберігати лише один єпископ львівський Єремія Тисаровський). Д е
путації від місцевого духовенства, Київського Богоявленського братст
ва, особисто Сагайдачний просили «висвятити православних владик. З а  
свідченням Іова Борецького, посвяченого у ті дні на митрополита, Тео- 
фану було сказано: «Не був би ти патріархом, не був би ти пастирем 
добрим, не був би ти Христовйм і апостольським намісником, якби пре
велебність твоя народові руському митрополита й єпископів не посвя
тив і Не зоставив, Заставши нас тут переслідуваних і без пастирів»19.

Врешті-реШт Патріарх дав згоду на здійснення акту хіротонії (цер
ковне таїнство зведення на ступінь священства). Вій його імені булй 
розіслані грамоти до всіх православних Речі Посполитої1 із закликом 
обирати кандидатури, гідні* єпископського сану. 1 • 7

15 серпня 1620 р. у Києві остаточно визначили претендентів на 
єпископські кафедри, і восени розпочалося висвячення. ?

Першим пройшов церковне таїнство хіротонії на Перемишльське 
єпископство ігумен Київського Межигірського монастиря Ісая Копин- 
ський. Церемонія призначалася на пізню годину,1 щоб зайвий раз не 
привертати увагу польських властей та католицько-унійтських кілі Міс
цем ї ї  проведення стала Богоявленська церква Києво-Братського мо
настиря.

У неділю 9 жовтня на Київську і Галицьку митрополію був висвя
чений ігумен Михайлівського монастиря, ректор братської школи Іов 
Борецький. Православна церква в Україні знову отримала свого . ви
щого духовного зверхника. Минув деякий час, і було поновлено всі ос
новні єпископські кафедри православної єпархії в Україні. У Трахте- 
мирівському монастирі, куди Теофан прибув у супроводі новопоставле- 
них єпископів і під охороною 3 тис. козаків, очолюваних Сагайдачним, 
на Володимирську і Берестейську єпископські кафедри єрусалимський 
патріарх висвятив архімандрита місцевого монастиря Єзекіля Курцеви-



ча, а в Білій Церкві в єпископський сан було рукопокладено ігумена 
Чернчицького (монастиря (поблизу Луцька) Ісакія Борцсковича, який 
■отримав Луцьку й Острозьку єпархії. Згодом у  м. Животові висвячено 
на єпископство Холмське і Белзьке Паїсія Іполітовича. Під час пере
бування в Україні єрусалимського патріарха Теофана були поновлені 
також православні єпископі! на білоруських землях.

Повернення православній церкві її  ієрархів, було результатом ці
леспрямованої політики Сагайдачного, який у своїх діях знаходив під
тримку і співчуття серед широких мас і суспільно-політичних сил в 
Україні (насамперед козацтва, православного духовенства, учасників 
братського руху, частини радикально .настроєної шляхти). Вибір часу 
для цієї акції зумовлювався не якимись стратегічними міркуваннями, а 
візитом єрусалимського патріарха до Москви. Сагайдачний? не чекав 
сприятливого для цієї справи збігу обставин, завдяки якому уряд Речі 
Посполитої став би більш прихильним у релігійному питанні, він не 
побоявся накликати на себе (та й не тільки на себе!) великі неприєм
ності з боку короля та польського уряду. Відважившись на цей крок, 
усвідомлював потенціальні можливості суспільно-політичних сил, які 
представляв і на які міг спертися. Не останню роль тут відіграв і фак
тор поширення впливу Запорозької Січі на волость, де уже виникали 
органи влади крзацької держави, що народжувалася.

Відновлення ієрархії православної церкви в Україні, хоч і викли
кало хвилю роздратування і погроз з боку католицько-клерикальних 
кіл Речі Посполитої, однак не призвело до рішучих каральних дій. При
чиною цього була велика небезпека, яка нависала над Польщею. У 
лютому 1618 р. у Туреччині до влади прийшов войовничий Осман II, 
який зайняв престол свого батька Мустафи І, скинутого яничарами. 
Уклавши перемир’я з Персією, молодий султан розпочав активну під
готовку до війни з Польщею. Спроби королівського уряду залагодити 
•суперечності між двома державами за допомогою дипломатичних пере
говорів ні до чого не привели. Незважаючи на, небезпеку, воєнні приго
тування Польщі були досить кволими. Коронний гетьман Станіслав 
Жолкевський спромігся зібрати лише десятитисячне військо. З  цими 
мізерними, як для такого випадку, силами на початку вересня 1620 р. 
він перейшов Дністер і рушив у напрямку Ясс, щоб з’єднатися з війсь
ком молдавського господаря Граціані. Через якийсь час на Цецорські 
поля в Молдавії прибуло велцчезне турецько-татарське військо на чолі 
з  Іскандер-пашею та кримським ханом Джанібек Гіреєм. Розпочалася 
запекла битва, яка тривала 17 днів. Наслідки стали катастрофічними 
для польського війська. На полі бою полягли кращі полководці Речі 
Посполитої. Загинув і Жолкевський. Серед полеглих був і Михайло 
Хмельницький—  батько майбутнього гетьмана України Богдана 
Хмельницького. Переможцям у .Печорській битві дісталися великі .воєн
ні трофеї, в тому числі 120 гармат, величезний військовий о б о з20.

Окрилений успіхом, Осман II розпочав широкомасштабну підготов
ку до вирішальної війни з Польщею. Перед султанським палацем з’я
вився бунчук із кінської гриви, що свідчило про особисту участь турець
кого султана у поході.

Над Польщею нависла смертельна небезпека. Правлячі кола краї
ни гарячково намагалися, знайти вихід із скрутного становища. Були 
послані посольства до папи, до уряду європейських правителів з відчай
душними проханнями про допомогу. Однак з боку європейських сусі
дів справа не пішла далі словесних запевнень у підтримці боротьби 
проти турецької агресії. Польський сейм у зв’язку з очікуваною війною 
ввів нові надзвичайні податки у країні. Але зібраних коштів явно не 
вистачало для організації великої армії, здатної зупинити турецьку 
навалу.

Польський уряд, потрапивши у безвихідь, змушений був звернутися 
за. допомогою до українських козаків. Щоб схилити їх на свій бік, ко
роль Сигізмунд III вирішив вдатися до посередництва єрусалимського
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патріарха Теофана і направив до нього свого секретаря Б. Оболковсь- 
кОго з відповідними'інструкціями. Невдовзі Теофан надіслав козакам 
листа, закликаючи їх спільно з поляками дати відсіч війську Османа II. 
У середині червня 1621 р. в урочищі Суха Діброва (між Ржищевом та 
Білою Церкво#)) зібралася козацька рада, на якій зважувалася мож
ливість спільнкх дій козаків і коронного'війська. На раду прибули та
кож представник!# православного духовенства — митрополит Й. Борець
кий, єпископ Є. Курцевич, майже 300 священиків, 50 ^ченців. Уперше 
після недавнього посвячення у 1620 р. православні ієрархи безпосеред
ньо взяли участь в̂ акції такої великої політичної ваги; Адже від пози
тивного вирішенйИ питання про збройну допомогу Польщі залежала 
багато в чому і доля козацької «республіки». Ге’ґьМан і старшина, а та
кож більшість козаків добре розуйїлиі що султан не обмежиться роз
громом Польщі, а поверне зброю й проти5 України. Тому серед козаць
кого війська деДалі впевненіше звучали голоси’, що закликали до 'бо 
ротьби з «бусурманами». Крім !тогб~ утворення антитуреЦької козаць- 
конпбльської воєнної коаліції відкривало перспективу (як з’ясується, при
марну) зрівняння в правах православної церкви з іншими конфесіями 
Речі Посполитої. :і

З польського боку На раду прибули королівські посланці, які від 
імені уряду пообіцяли козакам Платню за участь у поході, а також по
ступки у релігійному питанні. Після бурхливого обговорення рада ухва
лила оружно вйступати проти Османа II. Тоді ж  на гетьманство був 
обраний представник нереєстрового козацтва Яцько Бородавка (Неро- 
дич), якого гетьман С. Жолкевський характеризував як «найменш 
знатного і найбільш бунтівливого». У зв’язку із походом було прове
дено обрання полковників, осавулів, сотників, отаманів, а також послів 
до короля. Представляти інтереси козаків перед! королівським престо
лом вгіпало досвідченому у політиці П. Сагайдачному, який до того ж  
користувався довір’ям польського уряду. Крім нього до Варшави на
правлявся єпископ Є. Курцевич. Зважаючи на недавні.делікатні обста
вини відновлення православної ієрархії в Україні, включення Кур па
вича до посольства мало характер своєрідного демаршу перед правля
чими колами шляхетської Польщі з боку козаків і православної церкви. 
Виконуючи волю ради, гетьман Бородавка повів військо, яке налічувало 
понад 41 тис. запорожців і кілька сот донських козаків, до Хотинській 
фортеці на з’єднання з  польськими силами 2‘. ?

Тим часом українське посольство прибуло до" Варшави. Сагайдач
ний отримав аудієнцію у короля, під час якої наполягав на задоволен
ні ряду козацьких вимог політичного характеру, зокрема й офіційного 
визнання польським урядом акту відновлення православної ієрархії. 
Сагайдачний не виступав як пбсол-прохач, який смиренно чекає ви
рішення своєї справи. У конфесійному питанні, яке хвилювало не тіль
ки козаків, а й найширші кола тогочасного українського суспільства, 
він виявив безкомпромісну рішучість. Одночасно Сагайдачний показав 
себе гнучким дипломатом — шукав і знаходив підтримку серед впливо
вих польських сенаторів, навіть серед предстз'внйкїв католицького ду
ховенства, готових йти на будь-які поступки «схизматикам» заради за
лучений славнозвісного козацького війська до боротьби з турецькою 
навалою. Про дипломатичні кроки «козацького генерала» Сагайдач
ного у Варшаві довідуємося з листа католицького єпископа ФранческО 
Чіріолі від ЗО липня 1621 р. кардиналу Людовізі: «Серед католиків, зо
крема й церковників, не бракує’впливових осіб, які прихильні до. чле
нів козацького посольства (з огляду на теперішню з а г р о з у в і й 
ни з туркЗми)’. А згаданий Сагайдачний відверто заявляє, що королів
ство не одержить ні найменшої допомоги від жодного козака і від біль
шої частини схизматиків, якщо їхні вимоги не будуть вислуханї. З дру
гого боку, багато хто з цих сеньйорів не тільки,, вважає, що було б ве
личезною шкодою втратити допомогу.козаків,; Військо яких вихваляють 
ий більіп боєздатне і краще організоване, ніж те, яке очолює корон-
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вий гетьман, а й підкреслюють небезпеку, що ці козаки не битимуться 
проти турків, і тому говорять, що в даний момент необхідно піти на 
поступки, щоб нони лишилися вдоволеними33.

Сагайдачний заявив про себе як впливовий політик, від позиції яко
го великою мірою залежала доля всієї Речі Посполитої. Це підтвердила 
його активна участь у розробці тактичного плану розгрому турецького 
війська. Польські сенатори й шляхетські посли з великим зацікавлен
ням поставилися до пропозиції прославленого полководця ' провести 
нічну атаку проти турецької армії. Одночасно було вирішено питання й 
про орієнтовні строки воєнної операції.

Сагайдачний прибув із Варшави у польський табір, розташований 
під Хотином, незадовго перед початком генеральної битви з силами Ос- 
мана II. Козацького полководця з великими почестями зустрів сам го
ловнокомандуючий польською армією — віленський воєвода і гетьман 
•Великого князівства Литовського Карл Ходкевич. Після обговорення 
деталей майбутньої битви Сагайдачний, у супроводі двох хоругов поль
ського війська, переправився на лівий берег Дністра, щоб дістатися до 
козацького табору. Саме в цей період з досвідченим і загартованим у 
боях воїном сталася пригода, яка замало не коштувала йому життя. 
Розшукуючи запорозьке військо, Сагайдачний серед ночі натрапив на 
сліди кінських копит, які вивели, його на вогні воєнного табору. Коли 
трохи розвиднілося. Сагайдачний зрозумів, що знаходиться у турець
кому стані. Сторожа одразу ж запримітила чужого. Розпочалась шале
на погоня. Під несамовиті вигуки переслідувачів й зловісне дзижчання 
турецьких стріл Сагайдачний щосили гнав коня до найближчого лісу. 
Уже вороги наблизились до нього, але він на повному ходу стрибнув 
з  коня і зник у гущавині. Сагайдачний цілий день блукав лісом, зне
магаючи від глибокої рани в руку, заподіяної ворожою стрілою. На
решті перед ним блиснуло плесо Дністра. Переправившись через ріку 
в районі Могилева (нині Могилів-Подільський), він добрався до своїх.

Прибуття Сагайдачного під Могилів збурило життя козацькрго та
бору. Запорожці почали відкрито проявляти незадоволення гетьманст
вом Бородавки, який припустився деяких прорахунків у керівництві війсь
ком. Незабаром була скликана рада, на якій Сагайдачний розповів про 
своє посольство до Варшави, про щедрі обіцянки польського уряду. 
Звідусіль залунали вигуки козаків, які пропонували звести його на геть
манство. В результаті владу вручили талановитому полководцю.

Досягнутий успіх Сагайдачний поспішив закріпити жорстокими за
ходами щодо скинутого гетьмана Бородавки. Закувавши його у кай
дани, новий провідник козацького війська деякий час протримав його 
під вартою, а потім наказав стратити.

Звістку про усунення від влади непоступливого й незговірливого 
козацького гетьмана, поза всяким сумнівом, з великим задоволенням 
сприйняли у польській столиці. Незадовго до цього Сигізмунд III на
діслав листа К. Ходкевичу, в якому недвозначно пропонував головно
командуючому коронним військом вжити енергійних заходів, щоб ски
нути Бородавку з гетьманства і запропонувати кандидатуру більш «по- 
кладистого» щодо Польщі Сагайдачного. У питанні щодо гетьманства Бо
родавки інтереси Сагайдачного й польського уряду співпали. Проте од
не діло — холодний розрахунок у політичній грі за найвищу владу в 
козацькому війську, а зовсім інш е— моральне самоусвідомлення своїх 
учинків. Адже Бородавка був для Сагайдачного це тільки суперником, а 
й соратником у боротьбі за спільну справу. Докори сумління не зали
шали Сагайдачного аж до смерті.

Але все це було згодом. А тоді, отримавши гетьманську булаву, Са
гайдачний усю свою енергію спрямував на вирішення невідкладних бо
йових завдань, зокрема на з’єднання козацьких сил з польським війсь
ком. Однак зробити це виявилрся не так просто. Осман II твердо ви
рішив перехопити стратегічну ініціативу, тобто розгромити козаків ще 
до того, як вони підійдуть до польського табору під Хотин. За його на-
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казом відбірні турецько-татарські сили цілодобово з лютим завзяттям 
насідали на козацьке військо. Через це перехід запорожців з-під Моги- 
лева в район Хотина був надзвичайно важким, виснажливим, зайняв 
понад тиждень. Розповідаючи про виявлену тоді козаками відчайдушну 
хоробрість, а також описуючи запеклий характер боїв, які вони вели по 
дорозі до Хотина, Я. Собеський змалював такий епізод: «Сорок запо
рожців, які відбилися від свого війська й переховувалися у 1 печерах 
між скелями, привернули до себе увагу противника. Були привезені 
гармати, щоб знищити цих воїнів, позбавлених Всякої допомоги; Проте 
•всі зусилля були марними, оскільки сама місцевість захищала обло
жених. Осман, втративши два дні, вирішив заморити їх голодбм. Ото
чені з усіх боків козаки відважно билися з ворогом (оскільки відчай 
•нерідко спонукає до благородної смерті). Виснажені голодбм і трудно
щами, вкриті пороховим пилом, вони поклали життя разом із зброєю. 
Осман ганебно піддав їх мукам і, забувши про султанську гідність, пус
кав у  них стріли власноручно, наказавши прив'язати козаків до де
рев» аз. <

Подібні перемоги Турецького війська насправді мало Що їм Дава
ли. Уникаючи оточення і затяжних позиційних боїв, козаки «щасливо і 
Зі славою боролися з турками», зуміли відірватися від переслідування 
і підійти до Хотина. За милю від, фортеці вони розбили табір. А з на
станням темряви Сагайдачний передислокував своє військо, наблизив 
його до Дністра, поряд з польським табором.

Об'єднання козацьких і Польських військ хоч і розлютило, але не 
збентежило Османа II, який не сумнівався у  блискавичному і повному 
розгромі козацько-польських сил, бо чисельно його армія значно пере
важала супротивника (за деякими даними, турків і татар налічувалося 
понад 250 тис., запорожців — 40 тис. чоловік, польське коронне військо 
мало 35 тис. чоловік) *4. ’ 1

У нестримному бажанні якомога скоріше увінчати себе лаврами 
переможця, Осман II навіть не дав війську перепочити (турки, піді
йшли до Хотина на початку вересня):, Він наказав1 атакувати против
ника, не згортаючи робіт по влаштуванню табору! Перший удар турки 
спрямували проти запорожців. Козацька піхота й кавалерія -не тільки 
успішно відбили ворожий наступ, а й самі кинулися в койтр атаку, на 
завершальному етапі якої козаків підтримали окремі загони коронного 
війська. Запеклі' бойові дії припинилися тільки з настанням темряви. 
Туркам було завдано помітних втрат. Так закінчився Перший . день 
битви.

Вирішальну роль у перемозі польсько-козацьких військ у Хотин
ській війні 1621 р. відіграли українські полки. їх  Ноенна тактика, пре
красна бойова виучка, стійкість у  бою і відчайдушна хоробрість стали 
для війська султанської Туреччині непоборною перешкодою. І під сті
нами фортеці усіма гранями засяяв талант Сагайдачного як полковод
ця. Козацький гетьман продемонстрував усьому світові блискоче так
тичне мислення, бездоганне вміння керувати багатотисячними масами 
піхоти і кавалерії, нетрадиційні методи організації оборонних та на
ступальних операцій в умовах боротьби з чисельно переважаючим про
тивником.

Одним із прикладів військового таланту Сагайдачного є перегру
пування козацького війська під час бою для переходу від оборони до 
контратаки 3 вересня. Щоб уникнути зайвих втрат від інтенсивноґб 
гарматного і рушничного вогню турків, які наступали, гетьман скон
центрував сили на правому і лівому флангах, практично оголивши по
зицію по центру. Внаслідок багаторазового збільшення чисельності 
військ на флангах відповідно посилювалася і сила удару на основних 
•напрямках контратаки. При цьому зросла щільність і ефективність руш
ничного вогню — головного «козиря» козацької піхоти. Таке розташу
вання дало їм відчутні переваги. Опинившись у  вогняному «мішку» між  
двома угрупованнями козацькорго війська, ворог почав поспішно відсту-
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пати. Контратакуючим ударом запорожці все далі гнали османців від  
своїх позицій. На місці бою залишилася маса вбитих турецьких солдат, 
лежали покинуті гармати. Втрати у живій силі набували для султансь
кого війська загрозливих розмірів. За одними джерелами, того дня 
Осман II втратив 20 тис. своїх воїнів. Щоправда, И. Єрлич наводив 
скромнішу цифру — до 10 тис86.

Для оборони від артилерійського вогню й ручної вогнепальної зброї 
в козацькому таборі відбувалося не тільки перегрупування військ у  
ході бою, але й використовувалися також різні земляні укріплення —  
вали, рови, шанці і навіть незвичні для тогочасної воєнної інженерії спо
руди «бліндажного» типу. Між іншим, козаки, які прекрасно володіли 
мистецтвом спорудження польових укріплень, мали постійно при собі 
заступи86. Що стосується козацьких «бліндажів», то вони досить на
дійно захищали від ворожих ядер. Це підтвердили, зокрема, події 
4 вересня, коли вся сила артилерійського вогню турків була спрямована 
на козацький табір. Безпрецедентний за своїми масштабами гарматний 
обстріл тривав п’ять годин. Навіть загартований у багатьох битвах Ход- 
кевич признався, що ніколи в житті не чув такого гучного.гарматного 
грому. Але цей артилерійський обстріл приніс туркам мізерний резуль
тат. Козаки, покинули позиції, куди потрапляли ядра, і зайняли місця 
в так званих «печерах». В результаті їхні втрати були мінімальни
ми — загинув один курінний отаман Васюк З ор я 27.

Подальші події того дня розвивалися так. Польський загін під 
командуванням Русиновського у складі кількох хоругов і важкоозброє- 
ної кавалерії завдав відволікаючого удару по турках, а козаки, разом 
з кількома польськими загонами, піднялися в атаку і під вечір ввір
валися до табору Османа II. У самій гущі бою знаходився і Сагайдач
ний, який послав гонця до Ходкевича з вимогою якнайшвидше присла
ти підкріплення. Однак головнокомандуючий польським військом не 
скористався надзвичайно сприятливою ситуацією, яка давала шанс рі
шуче переломити хід війни на користь , об’єднаних козацько-польських 
сил. Сагайдачний не. дочекався на допомогу. Але, незважаючи і на та
ку обставину, операція відіграла велику роль у  поразці турецького 
війська. Причому не тільки тому, щ о противник зазнав важких втрат 
(очевидець подій Матвій Титловський називав цифру — 15 тис. вбитих 
турецьких солдат, з  них гірнад. З тис. яничар) 28. Своїм несподіваним 
проривом у  табірп,який вважався неприступною твердинею, козаки пі
дірвали бойовий дух турецької армії і похитнули Її волю до перемоги.

Поряд з атаками Сагайдачний організовує ефективну систему обо
ронного вогню, максимально використовуючи бойові можливості ко
зацького війська. Під Хотином чи не вперше-у таких масштабах успіш
но'пройшов, перевірку новий тактичний прийом — залповий вогонь з  
мушкетів по ворогу з максимально близької відстані. Про це свідчать 
воєнні д ії 8 вересня, коли величезне турецько-татарське угрупування 
(становим хребтом якого були яничари) на світанку розпочало атаку 
на козацький табір. Запорожці залягли у шанцях і, не відкриваючи 
стрільби, чекали підходу ворога. А коли турки почали масово долати 
оборонний рів, козаки по команді одночасно підвелися по всій лінії 
оборони і впритул відкрили по атакуючих вогонь з мушкетів. Підсумок 
того дня був сумним для султана. Лише в рову перед козацьким табо
ром полягло понад 3 тис. його воїнів. Втрати козаків були відносно 
невеликими. ,

Сагайдачний, який великого значення надавав фактору раптовості, 
приділяв .пильну увагу організації нічних атак. До планів гетьмана вхо
див навальний удар всіма наявними козацько-польськими силами по 
розташованому на ніч турецькому табору. Проте спротив цим задумам 
чинив честолщбивий Ходкевич, який не бажав ділити з кимось славу 
переможця. Д о того ж, консервативно мислячий головнокомандуючий 
коронним «військом не <міг сприйняти НОВИХ віявь у воєнній тактиці. 
Вихований на традиційних шляхетських цінностях з притаманним їм ко
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дексом лицарської честі, він визнавав лише «благородні» бойові дії. 
Тому Ходкевич упереджено ставився до таємничих нічних вилазок, що, 
на його думку, були чужими лицарській звитязі справжнього шляхти
ча, котрий здобуває славу тільки у відкритому бою. 1

Проте литовський гетьман відчував єством, як у потилицю йому ди
хає могутня воєнна машина турецької армії. Це змусило Ходкевича 
вгамувати амбіції і визнати необхідність проведення нічнопябою. Поль
ське командування спільно з Сагайдачним розробило детальний план 
•нічної операції, у якому втілилися основні тактичні задумки козацького 
гетьмана. Він передбачав одночасний наступ козацьких і польських сил 
на турецький таоір з двох напрямків. Основний удар мав завдати два- 
дцятитисячний кулак запорожців у взаємодії з кількома загонами 
польської армії. У прорваний прохід поблизу Дністра мали хлинути 
всі наявні хоругви Ходкевича. Другий-—фактично допоміжний маневр 
в боку лісу мали здійснити піхотні загони польської армії (угорські та 
німецькі). За планом операції тут мали розміститися резервні сили, зав
данням яких було відбити можливі атаки татарської кінноти.

Перед світанком у козацькому і польському війську розпочався 
рух. Зберігаючи цілковиту тишу, полки покидали межі табору. Несподі
вано розпочалася злива. Атаку, яка по-справжньому так і не розпоча
лася, довелося відкласти, бо під сильним дощем ставало практично 
неможливим застосування рушниць і мушкетів. '

Незважаючи на те, що генеральний наступ об’єднаних козацько- 
польських сил на розташування турецького війська тієї ночі здійснити 
не вдалося, Сагайдачний неодноразово посилав козаків на нічні ви
лазки. Ефект від цих бойових операцій був дуже великим, крім того, 
ворог зазнавав відчутних втрат у  живій силі, вони деморалізували вій
сько противника, породжували масове дизертирство. Султан робив га
рячкові перестановки серед воєначальників, деяких навіть стратив, але 
це не міняло і справи. Скажімо, вночі 17 вересня загін із кількох сот 
козаків пробрався у ворожий стан і знищив понад тисячу турецьких 
солдатів. Самі ж  запорожці без втрат повернулися до свого табору. 
•Тієї ж  ночі козаки «влаштували ще один напад на турків, на стратегічно 
важливий об’єкт— міст через Дністер. Ця вилазка коштували життя 
багатьом ворожим вартовим, зокрема сотні яничар. Наступного дня 
група сміливців з козацького табору серед ночі знову з ’явилася у  во
рожому' стані, знищивши понад 600 солдатів противника, і захопила 
велику кількість коней, верблюдів, волів, коштовностей, два яничарські 
знамена та інші трофеї. А ще через кілька днів під час нічної вилазки 
замалим не взяли в полон великого візира Хусейна-пашу.

Війна поступово почала набувати затяжного позиційного характеру. 
Проте 28 вересня Осман II наважився розпочати новий загальний на
ступ. Запеклий бій тривав з восьмої години ранку до смеркання. Д е
сятки турецьких гармат безупинно били ядрами великого калібру по 
лінії оборони козацького і польського війська. Основні сили турків 
цього разу були кинуті на найслабкішу ділянку, яку займав загін Ру- 
синовського. Цей самовпевнений польський воєначальник навіть не по
турбувався належним чином укріпити позицію, звів тільки низький вал. 
Набагато ретельніше підготувалися до штурму турки. Яничари, зокре-* 
ма, взяли з собою щити, які до того не використовували. Діючи спільно 
з  кавалеристами, які спішилися з коней, пробралися через ліс і майже 
з  усіх боків почали загрожувати загону Русиновського. Ціною неймо
вірних зусиль і завдяки підкріпленню складне становище на цій ділян
ці вдалося виправити.

Тим часом добірні сили турецької армії штурмували козацький 
табір з фронту, а татарська кіннота робила спроби оточити козаків з 
флангів. Однак прорвати оборону козацького війська виявилося не 
просто. Виснаживши противника, козаки за наказом* Сагайдачного під
нялися в контратаку. Турки почали тікати по всьому фронту. Після 
цієї перемоги Ходкевич згодився на переговори з турками про почесний
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для Польщі мир. Під Хотином розвіялася ілюзія про непереможність 
султанської армії.

Бойова співдружність козацького та польського війська у Хотинсь
кій війні набула великого міжнародного резонансу, адже фактично бу
ло зупинено воєнну експансію Туреччини, нанесено перший справ
ді (відчутний удар по Османській імперії, який провістив майбутній за
непад цього середньовічного колоса” .

Важке поранення і щойно пережита напруга вилилися для Сагай
дачного в смертельну недугу. Шлях від Хотина до Києва видався 
знесиленому гетьману справжньою мукою. На порозі рідного дому йо
го з плачем зустріла дружина Анастасія Повченська. Чи справді неміч 
чоловіка викликала у неї невимовний жаль, чи це були, так би мови
ти, «ритуальні» сльози, судити важко, бо стосунки між подружжям не  
відзначалися ідеальністю. Бо як пояснити факт, що Сагайдачний, всупе
реч загальноприйнятій у ті часи практиці, своїм заповітом не відписав 
на користь дружини навіть шеляга із досить значних гетьманських стат
ків. Мабуть, і Анастасія не дуже побивалася й тужила за чоловіком» 
бо не забарилася по його смерті вийти заміж за шляхтича Івана Пйон- 
чинського.

Але все це сталося дещо пізніше. А  тоді, повернувшись додому» 
Сагайдачний лежав прикутий хворобою до ліжка, не маючи ніякої на
дії на одужання. Як минали останні дні козацького гетьмана, про що 
він у той час думав і якими переймався турботами? В історичній літе
ратурі стосовно цього склався. певний стереотип, який до кінця не по
доланий і сьогодні. Мовляв, Сагайдачний вже не міг вийняти з піхов 
шаблю на захист України, але ж  мав славу і незаперечний авторитет 
полководця і тому> не марнував останні дні свого життя і писав до поль
ської# /короля листи з політичними вимогами.

Подібна точка зору про те, що «годилося» робити Сагайдачному 
на; смертному одрі, сформувалася, очевидно, під впливом: літопису С. Ве
лична, в якому наведені останні листи Сагайдачного до і польського ко
роля. Так, у передсмертному листі Сагайдачного, до Сигізмунда ЇІВ 
(березень 1622 р.) гетьман нібито вимагав від короля видання спеціаль
ного.: універсалу, який би убезпечив козаків від утисків шляхти і на
завжди покінчив з, унією а0. Але постає питання — чи існував такий 
лист? Можливо, так само* як і багато інших документів* що увійшли 
до-літопису Сі Велична, він був вигадкою козацького літописця. Вже  
побіжний аналіз цього, документа схиляє до думки, що перед нами ти
повий-фальсифікат XVIII- ст.. Так, у «листі» Сагайдачного йдеться уж е  
про доконаний факт «знесення в Україні гунії, причому за королівським 
«позволенем». Коли б Сагайдачному й справді належало авторство цьо
го листа^.то хіба забулися йому недавні драматичні події, пов’язані в 
відновленням в Україні православної ієрархії всупереч бажанню прав
лячих кіл. Речі Посполитої. Добре знав Сагайдачний і про оголошення 
польським урядом єрусалимського патріарха Теофана турецьким шпи
гуном, і про вперте; небажання Варшави офіційно визнати законність 
посвячення ієрархів православної церкви.’А про скасування на держав
ному рівні унії не могло бути й мови. На адресу унії православної й 

•католицької церкви, ;яку так плекав Сигізмунд III, автор листа вживає 
повні зневаги слова, роздратовано відгукується козацький гетьман і про 
католицьку церкву* якій пропонується пошукати «до уній своей» когось 
іншого, а не православних. Подібні формулювання* цілком припустимі 
у  полемічній літературі, виглядають: зовсім недоречними у листі до коро* 
ля-католика. -- $

С. Величко навіть не потурбувався завершити «лист» загально
прийнятою у першій чверті XVII ст. формою датування документів —  
замість точного зазначення- числа місяця він написав: «марта числ по- 
слидних». Такої грубої помилки, та ще й у  листі до самого короля, не 
міг; припуститися Сагайдачний, який був високоосвіченою людиною, по
літичним діячем.
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Прикутому до постелі гетьману було вже не до земних турбот. 
Гетьман помирав. Це зрозумів і він сам, і ті, хто його оточували.

Петро Конашевич-Сагайдачний пішов з життя 10 квітня 1622 р. 
Ховали його на території Братського монастиря. Попрощатися з колиш
нім гетьманом прийшло дуже багато людей. Змінюючи один одного, 
учні Київського колегіуму читали панегірик, складений для цього ви
падку К. Саковичем. Звучали слова, що прославляли визначного ко
зацького організатора і полководця, далекоглядного політика і щедрого 
мецената.

З масштабом історичної постаті Сагайдачного не міг зрівнятися 
жоден з його попередників, не кажучи вже про пізніших козацьких про
відників аж до Богдана Хмельницького. Справді, мав рацію К. Сакович, 
коли писав, що слава козацького гетьмана може позмагатися з віч
ністю.
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словник
МАЛОРОСІЙСЬКОЇ СТАРОВИНИ

*с у V • . ^

В. ЛОМИКІВСЬКИЙ

С
 ловник, що тут друкується, має в оригіналі заголовок: «Про Малоросію. Про 

давні звичаї малоросійські, про службу військову'й цивільну, про чини й поса
ди чиновників. За алфавітом. Писано 1808 року»: Оригійалт словника, написа

ний (4 др. а.- на 67 сторінках) повністю самим упорядником Василем Яковичем Ло- 
миківським, знайдено серед придбаних нещодавно його паперів. ІІро Лрмшцрського 
розшукано деякі свідчення в Мартоса1, який в одному з листів від 182&р. пише про 
Ломиківського:- «Він є нащадком гетьмана Апостола 2, виховувався в кадетському 
корпусі при графі Антальті, жив поблизу Миргорода, в населеній ним власній слобо
ді, що звалася Парк Трудолюб, мав за радість займатися господарством, старожит- 
ностями і книгами, що стосувалися цих речей». Із паперів Ломиківського видно, що 
старожитностями він займався виключно малоросійськими; серед його спадщини збе
реглося кілька зошитів у чвертку, під заголовками — приписй для Малоросійської 
історії; приписи ці є, по суті, витягами переважно з рукописних малоросійських літо
писів, друкованих книг і різного роду актів. Заняття свої малоросійськими'старожит
ностями Ломиківський розпочав, мабуть, оселившись після відставки у своєму селі.

Народився він, як свідчить один з його листів, 1778 року, 'служив після корпус
ного вихований у війську, проте на початку XIX століття пішов у1 відставку і в чині 
штабс-капітана жив у своєму миргородському хуторі Трудолюбі. За деякими хро
нологічними ознаками, котрі стрічаються в працях Ломиківського, бачимо, що; слов
ник було складено 1808 року; 1809 року він переклав з французької «історію мало
російських і запорозьких козаків» Шерера (видана в Парижі 1788 року, а вині пере
кладена знову з французької на російську мову Василем Ломиківським у,.Трудолю
бі); потім рукопис «Про первісних жителів Малоросії обох берегів Дніпра і берегів 
Чорного та Азовського морів», написаний 1812 року в Парку Трудолюб (це витяги з 
опису Криму, твір кардинала Богуша Сестренцевича). Затим зошита заповнюються 
«нотатками для малоросійської історії». Ця праця продовжується до 40-х років3. 
З огляду на те, що Ломиківський назвав зібрані матеріали «нотатки для 
малоросійської історії», можна припустити, що збирач мав намір писати «малоросій
ську історію»... Але наміру цьому, якщо він й існував, важкб було здійснитися через 
повну непідготовленість Ломиківського до такої наукової та літературної роботи. Ви
ходячи із нотаток, бачиться, що Ломиківський був одним із тих любителів малоро
сійської старовини, до числа яких належали Гр. А. Полетика, Я. Мих. Маркович, 
Ол. Ів. Мартос, М. Ф. Берлінський, Дм. М. Бантиш-Каменський, О. Мих. Маркович, 
М. О. Маркович... Вони залишали* по собі літературні праці, які засвідчують, що всі 
вони мали щиру любов до справи, проте замало підготовки. Полетика, якщо він і 
справді є автором «Історії Русів», і Бантиш-Каменський становлять, до слова, ви
няток.

Оригінальну працю Ломиківського представляє тільки оцей словник. Незважаючи 
на його неповноту, зібрані дані становлять велику цінність. Значимість словника в 
тому, що складено його за особистими даними й довідками Ломиківського, а частко
во, можливо, за живими розповідями людей, котрі особисто пережили цю старовиз
ну... Словник Ломиківського внесе в науковий обіг дослідників малоросійських ста- 
рожитностей немало суттєвих пояснень про ті предмети, про які донині не було грун-

ДО ДЖЕРЕЛ у,

70



товних знань; задля -цього достатньо назвати статті: казус, канцелярист, канцелярія, 
кафтан, козаки, колегія малоросійська, коморник, комісари, компроміс, коровай, ко
рона, кунтуш... Помилки, що зустрічаються в словнику, треба думати, з’явилися через 
брак матеріалу, яким оперував Ломиківський, так, вірогідно, й через зайву його до
віру до усного переказу.

Деякі пояснення й додатки до словника, а також помічені помилки уміщують
ся в наших примітках.

16 травня 1894 року
Ол. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ

* * *

Абшитований. У війську Малоросій
ському всі чиновники, що залишили 
службу, повинні були мати письмові аб- 
шити й до чину свого обов’язково до
давати це слово: абшитований сотник, 
осавул і т. д.

Байдак. Так зветься велике, схоже 
на барку, судно, що зазвичай у Мало
росії плаває на Десні, Дніпрі й Чор
ному морі; довжиною до 10 сажнів. Ви
користовується також і на [інших] річ
ках дЛя перевезення різного товару.

Бунчук. Так називався в Малоросії 
знак почесті гетьманської, що складав
ся із золотого жезла, подеколи оздоб
леного коштовним камінням. Він вру
чався при виборах1 тетьмана як знак 
спадкової влади разом з іншими від
знаками. Цей знак гетьманської поса
ди і влади був- третім, і до запрова
дження генеральних бунчужних, догля
дався генеральним осавулом 4.

•Бунчукові товариші. Вони (Збиралися 
з числа заслужених військових чинов
ників, не належали до жодного з пол
ків, але становили рід- почесної геть
манської гвардії, і Дід час його похо
ду перебували під начальством гене
рального "бунчужного, виконуючій обо
в’язки по -охороні й захисту бунчука. 
За рангом вони вважалися ; перши
ми в . Малоросії- полковниками. На 
війні, в разі необхідності;'заступали ко
мандира і командували полком. Пев
ного їх числа не було, гетвман набирав 
їх стільки, скільки’ бажаВ'Ц'В'бнй жили 
в Малоросії розсіяно* залежали тільки 
від гетьмана, генеральної військової 
канцелярії і генерального бунчужного. 
Мирного часу гетьман використовував 
їх у різних комісіях. По скасуванню 
гетьманства цей чин залишився тільки 
для- людей, котрі прославилися, і з ним 
ніяка посада не пов’язувалася, все за
лежало від волі начальника закликати 
і визначати бунчукових товаришів до 
розгляду якоїсь справи. Впровадження 
цього чину стосується того ж часу, як 
і генерального бунчужного-6.

Бунчужний генеральний чи генераль
ний бунчужний. За достовірними да
ними, цю посаду 1711 чи 1712 року за
снував гетьман: Скоропадський, бо ра
ніше в літописах про них не згадуєть
ся6. Він належав до числа генеральних 
старшин, мав титул також' «вельмож
ний»,; але не завжди: з особливого геть

манського повеління був присутній у ге
неральній військовій канцелярії чи ко
мандував загоном війська; Головний же 
його обов’язок полягав у зберіганні, а 
під час війни і в захисті разом з під
леглими йому бунчуковими товаришами 
бунчука.

Бурса. Слово давне, означає кошик. 
При Київській академії й при семіна
ріях— благодійний заклад, себто бу
динок, у якому живуть бідні студенти 
на казенному утриманні, тому й звуть
ся бурсаками.

Возний. Слово польське. Чиновник 
при земських і міських судах, що оби
рався з числа ОСІдлих дворян для вру
чення позовів з приводу насильств, збит
ків, смертельних вийадків тощо. Го
ловний із возних знаходився при Мало
російському генеральному суді й нази
вався) генеральним возним, в інших міс
цевостях — при трибуналах;

Воєвода. У колишні# Польщі воєводи 
були водночас і сенаторами, а в окремо
му воєводстві скликали військо й очо
лювали його; скликали сейми і голову
вали на них; були головними керівни
ками карних судів і наглядали за по
ліцією. ‘

Військовий товариш. Почесний титул, 
котрий надавався гетьманом чиновни
кам та козакам у віці, які мали ко
лись великі заслуги, але‘ з огляду на 
вік і слабке здоров’я̂  зовсім вивільня
лися від служби. Цей тйтул дав&в пра
во займати найпОчесніше місце на збо
рах'-і’ в товариствах;5 брати участь у 
гетьманських радах. Зокрема, відомо з 
літописів, що генеральний суддя, кот
рий пішов у відставку; Отримував ти
тул військового товариша'’7. У ближчі 
часи цей титул прирівнювався за рангом 
до сотника. Військові товариші не-ма
ли ніякої певної посади; але використо
вувалися за ордерами гетьмана чи за 
повелінням начальства в комісіях, які не 
мали великої ваги, і куди бунчукового 
товариша не посилали, бо бунчуковий 
товариш мав під начаЛом своїм військо
вого.

Війт. Ім’я це походить від німецько
го слова фойт чи фойгт. Так називався 
головний правитель міста в Малоросії, 
у тих містах, які, ведучії широку вну
трішню й зовнішню торгівлю, мали у 
справах цивільних власну розправу в 
ратгаузі чи магістраті і здобули щодо
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торгівлі свої привілеї. Найзнатнішими 
такими містами були: першого класу — 
Київ і Ніжин; другого — Чернігів і Ста- 
родуб; третього — Глухів, Лубни і 
Ромни, окрім багатьох інших. Війт був 
у народі справжнім градоначальником, 
якому чиновники ратгаузу звітувалися 
в усьому; накази його були обов’язко
вими для виконання магістратом. Під
звітним він був у справах громадян
ський, "що стосувалися всієї Мало
росії, тобто військових і поліцій них, 
гетьману, але спілкувався з ним з до
помогою грамот і рескриптів8, а в ін
ших внутрішніх правах ні перед ким не 
звітував.

Генеральна старшина. Під час геть
манського правління в Малоросії так 
називали п’ятьох головних чиновників: 
генерального писаря, генерального оса
вула, генерального бунчужного, гене- 

ального суддю і . генерального обозного, 
енеральний бунчужний (див.), гене

ральний осавул (див.). Генеральний 
обозний — те ж, що й генеральний квар- 
тирмістер, у його володінні була геть
манська артилерія. Генеральний писар — 
чиновник при . гетьмані, що виконував 
обов’язки канцлера, й наглядав за над
ходженням і видачею документів. Ге
неральний суддя—чиновник при геть
мані, котрий вів . усі судові справи9.

Гетьман — те ж, пу> й генералісимус. 
Так називали головного начальника Ма
лоросійського козацького війська. Геть
ман був главою всього Малоросійського 
війська і народу. Малоросія поділялася 
на полки, які формувалися в провін
ції. Полковник у -своєму полку був 

тим, чим гетьман у Малоросії. Під ним — 
полкова старшина, а саме: обозний, 
суддя, писар, осавул,, хорунжий чи хо- 
ронжій. Полки поділялися на сотні, а 
сотник у ній був тим, ким у полку пол
ковник. Товариш його, але нижчий, від 
нього, звався отаман сотенний, а під 
ним— писар, осавул І хорунжий сотен
ний. В тяжбах цивільних І карних пер
шість належала сотеяній канцелярії; 
на неї подавали, апеляцію в полкову 
канцелярію,. а звідти—в трибуналІ0.

Друкарня. У Росії перша друкар
ня організована за царя Івана Васи
льовича, в Москві, і першою слов'ян
ською книгою, надрукованою в ній 
1564' року, був «Апостол», яка й дони
ні зберігається в бібліотеці Санкт-Пе- 
тербурзької імператорської академії на
ук. Одначе, крім цієї книги, були на
друковані й інші слов’янські книги в 
різних місцях. Росії та поза!нею, серед 
них — найвідоміші: «Псалтир», надруко
ваний у Кракові 1491 року, «Апостол» 
у Вільні 1517 року; «Пентатеев», або 
«П’ять книг Мойсеевих» у четвертинку 
аркуша, 1519 року; «Катехизм» у Вене
ції 1527 року; також «Катехизм» у Не- 

- свіжі 1562 року, «Біблія» в Острозі 
1584 року: «Граматика» у Львові 1591 ро
ку; «Служебник» у Стрятині 1604 ро

ку; «Євангеліє» недільне, у Галичі 1606 ро
ку; «Служебник» у Могильові 1617 ро
ку; «Максима Грека слово» в Почаєві 
1618 року; «Трифологін» у Києві 1618 ро

ку; «Євангеліє» в 'Рахманові 1619 року; 
«Катехизм» у Стокгольмі 1627 року; 
«Новий Завіт» у (Кутейському мона
стирі 1632 року; «Про наслідування Хри
стове» в Дельському монастирі 1658 ро
ку; «Чудеса Богородиці Чернігівської» 
в Чернігові 1670 року; «Зерцало Бого- 
слів’я» в Невському монастирі11 1692 
року; «Граматика» в Оксфорді 1696 ро
ку; «Вступ до історії» в Амстердамі 
1699 року; 1707 року введено в мос
ковській друкарні «гражданські» бук
ви, латинь в Амстердамі, і перша книга, 
надрукована цими буквами, мала назву: 
«Приклади, як пишуться компліменти», 
а 1711 року Петро І указав частину 
цієї нової друкарні відділити й пере
вести до Санкт-Петербурга, відтоді й до
нині в цій столиці існує російська дру
карня, І першою книгою, надрукованою в 
ній 1713 року, була «Марсова книга» 
й «Санкт-Петербурзькі відомості» 
1714 року.

Єсавул чи осавул. Так звався чинов
ник у Малоросійських військах за оз
накою місця, яке посідав, а  саме: оса
вул генеральний і титулувався вель
можний пан; їх було завжди двоє: стар
ший із них був охоронцем гетьманської 
булави. Вони тимчасово знаходилися в 
генеральній канцелярії, та головним їх
нім обов’язком був об'їзд полків і су
ворий нагляд за порядком. Під час вій
ни вони командували частиною війська, 
а коли верховний начальник був відсут
ній, то й .усім військом. Під час поль
ського володіння перебували на жалу
ванні, а в світлі часи Малоросії, пере
буваючи на службі,..володіли ранговими 
селами. Осавул полковий — чиновник чи 
старшина в ньому, що входив до штабу 
полку, мав титул високоблагородіє, по
саду займав майорську; їх було двоє 
при кожному полку, іноді вони були 
присутні в полковій канцелярії.. Осавул 
артилерійський—- чиновник при гене
ральній артилерії,' відав генеральним 
обозом і завжди знаходився в генераль
ній артилерії та канцелярії. Осавул со
тенний—чиновник, що виконував обо
в'язки навподобі: поручника в кожній 
полковій сотні.

Канцелярист військовий. У Малоро
сії був перший ступінь служби для обра
ного і знатного козацтва. Дефінували 
це звання — СошМаіиз опшішп аедпі- 
Іаіаш, тобто кандидат усіх чеснот. У кан
целяристи військові втрапити було не
легко, бо належало мати достатньо до
казів про чесну поведінку й шляхетність, 
про набуту, науку в Київській академії, 
принаймні — добре знати граматику, син
таксис і риторику та хоча б першоос
нови філософії, особливо ж логіки; про
те нерідко добивалися цього звання і 
кращі богослови. Після прийому суб’єк
та в це звання (на цю посаду) і при
ведення до присяги вносився він у спи
сок і отримував місце в курені, де він 
жив разом з іншими служивими і під
корявся старшому канцеляристу. Вла
штовувалися вони тут майже прекрас
но— юриспруденція, камеральні науки, 
воєнні теорії, оскільки в генераль-
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ну військову канцелярію надходили й 
відправлялися звідти різноманітні спра
ви,. як І в найперший уряд над всією 
нацією. Вони в цьому званні не тільки 
виконували всі по місцю цьому справи, 
а й по розслідуванню і скаргах на рі
шення. підкоморного по розподілу зе
мель13. Із них згідно із заслугами вихо
дили — в сотники, в бунчукові товари
ші, полкові старшини і т. д. Проте стрі
чалися військові канцеляристи й років 
п’ятдесяти, добре, освічені, але які так 
і не втрапили у кандидати для вступу 
у вищі чини. Безвідповідальність чи 
якась інша провина канцеляриста, з по
веління старшого писаря, каралася по
силанням на гармату. Посидіти на гар
маті для канцеляриста вважалося дуже 
великим безчестям; та було воно за дов
гого сидіння й відчутним; не кожний 
витримував просидіти три години. Кару 
цю можиа порівняти з військовою для 
дворян—-поставити під рушницю. Всі 
вони служили з почуття честолюбства, 
на своєму утриманні й без жалування. 
За труди , і справи отримували узаконені 
анциденції, низ в разі комісійних ста
новили добрий прибуток. В години від
починку в курені, де вони жили, вправ- 
далися воци у . вокальному співі, у грі 
на скрипках, басах, гуслях, флейтах І 
складали іноді : концерти, отже; тому, 
хто проходив . повз курінь, здавалося 
їхнє життя райським* У неділю, й свят
кові дні вважали вони .за обов’язок 
займати криласи під . час нічних служб 
і літургій, і часто не поступалися кра
щим півчим. Літньої, днини грали в 
кеглі (криглі) й м’ячі, на майдані; зрід
ка, але все ж. заглядали -в кавовий бу
динок* Вони не належали до жодного 
з класів, за освідченість і поведінку їх 
дуже шанували • і .нерідко запрошува
ли за гетьманський. стіл. Направленого 
по комісії військового канцеляриста, зу
стрічали у: сотнях з корогвами13, з усі
ма військовими почестями. Кандидат усіх 
чеснот міг бути вранці канцеляристом; 
а ввечері — полковником;';.-:тому всяке 
равдане йому безчестя: каралося якнай- 
тяжче, Із їхнього .стану виходили всі 
відомі, в історії люди. З цієї братії 
освічений І СВІТЛІШИЙ КНЯЗЬ Без боро ДИ
КО; '

.Канцелярист суду генерального був 
набагато нижчим за ступенем і занят
тям від військового* Канцеляристи пол
кові й сотенні мали- надію отримати чин 
значкового товариша, а зрідка, за дуже 
знатні заслуги, чин- сотенного отамана* 

Канцелярист старший. А) У військо
вій генеральній канцелярії був за обер- 
секретаря, сидів у .присутственній каме
рі й під час доповіді сіфізь через повіт- 
чика іпояснював закони, нагадував про 
них. Перебуваючи в безпосередньому 
віданні генерального писаря, він, у разі 
неправильних резолюцій, доповідав йому, 
а той—гетьману. Він вважався в кла
сі полкових старшин і був вищим за 
сотника. Замість жалування користав- 
ся прибутками з рангових сіл, що нале
жали цьому місцю (посаді). Після звіль
нення останнього гетьмана переймено

ваний на колезького  ̂асесора. Б) Кан
целярист старший у полковій канцеля
рії та інших присутственних місцях. Був 
тим, що й секретар, і в канцелярії пол
ковій підкорявся безпосередньо полко
вому писарю, а в інших місцях — був 
начальством старшого члена.

Канцелярія військова. Вона була в 
Малоросії верховний і головний уряд, 
що залежав безпосередньо від волі і 
впливу гетьмана, і за зразком інших 
місць — верховним сенатом, що правив 
усією землею в усіх частинах і  родах 
правління, і становила ніби раду геть
мана, і нікому, крім гетьмана, звіту 
про справи свої не давала і давати не 
мала; а на випадок відсутності протя
гом довгого часу гетьмана, через дале
кий похід чи за обставин політичних, 
вона правила землею і всією співвлас- 
ністю самого гетьмана. У справах ци
вільних суперечок, що велися у формі 
процесу, саме вона надсилала кінцеве 
рішення генеральному суду; але й у 
цьому випадку карні й політичні справи 
брала на ревізію; а в справах, що сто
сувалися підкоморних — мала всю вла
ду. Зазвичай присутньою в цій канце
лярії повинна бути вся генеральна 
старшина (окрім суддів); але більше 
залежало призначати присутніх в во
лі гетьмана, до того ж, тільки із 
середовища старшини генеральної. Най
частіше були присутні обозний і оса
вули генеральні; писар же генераль
ний був обов’язково, якою б присут
ність не була.

Канцелярія скарбова — те, що в ін
ших місцях фінанс-камера, або, інакше,— 
казенна палата. Вона відала всіма при
бутками й видатками землі в грошах і 
натурі; управляла державними й" ран
говими. маєтками, а фабрики 'й заводи 
всякого роду належали цьому відом
ству. Після заснування чину генераль
ного підскарбія він 1 був' шефом усьо
го управління;'ічлени і'її й інші Члени, а 
саме: рентмістер і цалмейстер з їхні
ми посадами визначалися після розгляду 
гетьманом і військовою генеральною 
канцелярією. їй підлягали — за звітом 
і відповідальністю земські всі нижні 
присутственні місця, орендатори А орен
дарі в державних маєтках, індуктори й 
відкупники листа. їй належали грошо
ве постачання вій&к у жалуванні та 
харчах, храми, що були на казенному 
утриманні, мости й ііЄревози казенні, 
одне слово, все те, що відомству скарбу 
чи казни належати могло. Треба заува
жити про цю канцелярію таке — вона 
ніколи не мала боргів, незважаючи на 
всі військові витрати, що-ніколи не ма
ли краю, завжди мала в наявності рік 
у рік кілька сот тисяч карбованців, яки
ми користалися правителі, або ті, хто 
володів землею, начальствуючі особи 
поза нацією.

Канцелярія воєнна і військова. Вона 
була в Малоросії тільки тимчасово: ука
зом Петра І від 17 листопада 1720 ро̂  
ку утворена через хворобу й відлучку з 
Глухова гетьмана Скоропадського. У 
ній головував генеральний писар. Вона
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приймала скарги від усіх і на всі су
ди, апеляції, що надходили гетьману і 
на нього самого; государю. Ліквідована 
по омерті Скоропадського, і почала зно
ву діяти військова генеральна канце
лярія м.

Канцелярія економічна ясновельмож
ного— називалася так придворна геть
манська канцелярія, що об’єднувала в 
собі відомства: палацове, волосне, єгер
мейстерське, штелмейстерське і інші, 
котра відала продовольством і госпо
дарською власністю особи гетьманської. 
У ній малися чини з волі гетьманової. 
Як правило, бунчукові і при них знач
кові товаришів Вона листувалася з вій
ськовою генеральною та іншими місця
ми — промеморіею, в полкові зрідка, а в 
сотенні завжди надсилала ордери15. Для 
допитливих ось зразою промеморій цієї 
канцелярії в генеральну: його ясновель
можності півень (петух) утьок (сбежал) 
вчора з двору, публікувати по всій Ма
лоросії і т. д.— Найкращого півня про
давали тоді за копійку й дешевше.

Кафтан. У Малоросії це спідній одяг, 
який вдягають чоловіки під кунтуш або 
черкеску. Знаходячись удома чи в гур
ті приятелів, не вдягали ні кунтуша, ні 
черкески, а військові в приватних ек- 
зерциціях також для легкості бувають 
в одних кафтанах. За кроєм— як у ду
ховних осіб підрясник чи напівкафтан, 
довжини довільної, і щоб пола за полу 
заходила солідно, застібували згори бі
ля комірця гапликом, гудзиком чи 
бляшкою. Заможність, а більше викаб
лучування призводили до того, що ці 
защепи робили із золота, бурштину та 
діамантів. Військовим не дозволялося 
носити довгі кафтани, а лише трохи 
нижче колін, щоб легше й на коня ви
стрибнути, і маршувати безперешкодно. 
Цивільні й приватні особи ні в кольорі, 
ні в тканинах не обмежувалися, тому 
бачимо кафтани різного кольору і з 
різноманітних тканин, краму і парчові; 
особливо ж модники малоросійські, як 
наші дами, у виборі кольору черкески 
й кафтану були великими вигадника
ми: пурпуровий верхній, спіднє зелене, 
чи біле й червоне, червоне й біле, каф
тан парчовий, черкеска оксамитова чи 
атласна і т. д. Але військовослужбовці 
зобов’язані були мати кафтани лише 
сукняні й короткі: 1) Козаки — насампе
ред червоного, потім — однакового бі
лого кольору; 2) Жолдаки — жовтого 
кольору; 3) Запорожці, відокремившись 
від Малоросії, вживали кольори нахвій 
розсуд; 4) Пушкарі чи артилеристи ма
лоросійські — жовтий.

Кобза. Музичний малоросійський ін
струмент, зменшений від бандури, що 
має від 3 до 7 струн, а подеколи Й 
справжня бандура, шо йменувалася ін
коли кобзою» якщо вона була в руках 
жебраків чи богадільних, які мандрува
ли з нею торговищами і ярмарками, на
граючи на них, наспівуючи. Нині вона 
широко використовується, проте кіль
кість співців, котрі ходять з нею, змен
шилася.

Козак. Національний малоросійський

воїн, від якого пішли українські, донські, 
терські і всі інші. Про походження йо
го ймення тривають тривалі суперечки, 
а саме: 1) Від коси, ніби косар; бути 
не може за етимологією і за протиріччям 
букві Г, К, твердого знака, проти С, 
Р і м’якого знака, та й коси ніколи не 
були справжньою зброєю козаків, хіба 
що в безвиході; 2) Від кози, через їх
ню швидкість і легкість у бігові й ло
витві татар — безпідставно й смішно. Всі 
гусари, черкеси повинні б зватися коза
ками. 3) Від мухи косаки чи кусаки — 
не варте міркувань. 4) Подібне цьому, 
від кипчаків, від коссаків чи косогів, 
відомих із часів Костянтина Порфіроге- 
нета. Тут можна було за існуючою ко
зачою ордою !дещо тлумачити, однак, 
згадавши козирів і їхнє розташування 
між Каспійським і Чорним морями, ро
зумієш, що і косогори, і козари, і ко
зача орда — не мають ніякісінького спо
ріднення з малоросійськими козаками.
5) Повідомлення Синопсиса про вата
ги військових малоросійських козаків — 
вигадка за давниною, щоби якось діста
тися до Ноя чи його синів та онуків; 
а ще відомо, що першим і поважним ке
рівником малоросійських козаків був 
Євстахій (Остап) Дашкевич;- староста 
черкаський, друг Хмельницького’ старо
сти Предислава, або Прецлава Ланцко- 
ронського, і він, Остап, був першим 
справжнім малоросійськім гетьманом.
6) Від козаків, так званих вільних ро
бітних, від річкових суден, котрі коса
ми звуться,—вигадки. 7) Отже, майже 
не залишається сумнівів, що це слово 
турецьке чи татарське, запозичене на
ціональними малоросійськими воїнами 
від цих народівхусідів за наслідуван
ням, бо: А) незадовго до гетьмана Ос
тапа відомі були вже загони козаків 
у татар, що потверджується свідчення
ми .відомого письменника: тепер і у 
нас будуть козаки, і що татари запо
діювали нашим, те й вони їм ест за ест, 
тобто навзаєм. Б) майже сучасний Пре- 
диславу Ланцкоронському письменник 
твердить, що' 1516 року кілька малорос 
сіян, зібравшись, пішли на турків під 
Білгород (Аккерман) задля козаєту, й 
додає—відтоді й дотепер стало відомим 
звання козаків; козает же мовою ту
рецько-татарською означає здобич. їха
ти за козаетом — піти у військовий похід 
чи насильницький промисел, відправи
тися за здобиччю. В) турецьке слово 
козак...10 означає хижий, а тому— воїн- 
нападник. Г) до 1516 року жоден пись
менник про Малоросію цього ймення 
не вживав, отже, напрошується висно
вок, що ім’я козак запозичене від та
тар і турків і стосовно обмеженого і 
регулярного війська означає чоловіка не
залежного, вільного, хороброго, Котрий 
своє воєнне життя присвятив подвиго
ві, і, не визнаючи народного права, не
сподівані за своєю силою напади вчиняє. 
Д) помиляються північні письменники, 
котрі мають козаків за справжніх роз
бійників. Є) поляки, бачачи мужність 
цих військ, називали їх спочатку сва
вільниками. Оці свавільники 1615 року,
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пустившись на користь короля і на його 
прохання з флотом у Чорне море, роз
громили в ТрепезунтІ султанський арсе
нал, зайняли й зруйнували Синоп. Ко
заки малоросійські повинні бути віро
сповідання ' греко-російського; зброя їх
ня складається з піки, шаблі, рушниці, 
фусеї, або так званого пістоля, й коня. 
Усе де надбавалн вони власним кош
том, без винагороди, крім неприятель- 
ської здобичі. Від скарбу військового 
одержували вони тільки гармати й по
рох, але і його, як правило, мали свій. 
Мундир їхній складався із синьої сук
няної черкески з червоними відлогами, 
у кафтані ж —по полю, як і в шарова
рах, але згодом узаконено було коза
ку мати черкеску, кафтан і шаровари 
з білого сукна; в шапці овечій і чобо
тях різного кольору. Козацька примов
ка: хліб та вода — козацька їда. Зав
жди готових до походу було 60 000 без 
жалування відібраних реєстрових коза
ків. .Козаки малоросійські за парування 
Катерини II ліквідовані, деякі реорга
нізовані йа регулярні полки, решта за
лишилась на законах статутних, але на 
правах державних поселень, і обкладені 
сорокаалтинним податком з душі.

Козак запорозький чи низовий  ̂ Пер
ша назва від того, що вони жили від 
Малоросії по той бік порогів або водо
спадів, за порогами; друга — тому, що 
жили по течії Дніпра, вниз до Чорно
го моря. Ще гетьман Євстахій Дашке- 
вич 1535 року почав на островах .дві-, 
провських заводити. коші й січі, яких 
головних було 18, і спочатку перебували 
під управою Чигирина, і завжди, крім 
вільного сво^о часу, , підкорялися, .геть
ману малоросійському. Вони були тіль
ки окремою командою малоросійських 
козаків, що становили,,форпости проти 
турків і татар па островах і по низу 
Дніпра, і перебували у віданні отама
на, спочатку запорозького чи низового, 
а згодом названого кошовим, який був 
безпосередньо ; відповідальним началь
ством українським, 1656 року назва
ним малоросійським гетьманом. Число 
їх було необмежене і базування непев
не, бо це залежало від волі гетьмана 
й обставин, але 1667 року, коли за 
Андрусівськнм перемир'ям Дніпро став 
кордоном Росії й Польщі, замість од
ного стало два гетьмана: на лівому бо
ці Дніпра — малоросійський, на право
му— український. Коли Росія й Польща 
загарбали собі спільне право володарю
вати над запорозькими козаками і посила
ти туди й інших, з обох боків, караули, 
тоді отаман цих козаків почав мало-по
малу ухилятися від влади малоросійсько
го гетьмана. Січ Запорозька стала тоді 
йому наділом. Сірко був тоді отаманом 
і, невдоволенні! розділом, прихилявся 
всією дружбою до Польщі. Дівай Стам
була подавав йому надію з'єднати дво- 
осібне гетьманське достоїнство знову 
воєдино як спільною кров’ю встановле
не. Щоб запровадити особливого роду 
правління, ввели вони у себе старших: 
військового суддю, кошового писаря, по
дібно канцлеру, військового осавула,

пушкаря на кшталт малоросійського 
обозного і військового довбаша чи ли- 
таврЩика. Не сподіваючись, за незгоди 
гетьмана, здобутися збільшення війська 
і не маючи сімей, змушені вони були 
приймати до себе авантюристів, утіка
чів. Тож невдовзі побачили серед коза
ків запорозьких великоросіян, поляків, 
німців, турків, татар, фрапцузів, італій
ців і величезну кількість малоросів, нев- 
доволених новим устроєм Малоросії. І 
справді Сірко проголосив себе гетьма
ном, але 1675 року, помітивши слабкість 
поляків і власне безсилля, піддався 
Росії. Відтоді, за різних обставин, були 
кошові удільними начальниками. Коза
ки запорозькі скеровувалися Малоросією, 
кидалися то до турків, то до поляків аж 
до часів кошового Городеиського, котрий 
визнав над собою владу гетьмана Ма
лоросійського в усій повноті і вмовив 
усіх запорожців, щоб і вони повністю 
підкорилися гетьману Малоросійському. 
Потім Мазепа перетягнув його та за
порожців на свій бік і тому 19 травня 
1709 року головна їхня фортеця на 
Чортомлику—Січ була зруйнована ге
нерал-майором Яковлевим. Після цього 
запорожці прихилилися до татар, але 
гетьман Апостол привернув їх до Мало
росії*. За проведеним 1761 року — з по
велінням гетьмана графа Рбзумовсько- 
го—переписом дійсних запорозьких вої
нів, власне січових козаків, під рушни
цею було 27117 чоловік. Катерина ІГ 
1762 року, 6 червня, пожалувала Зацр- 
розькій Січі нову печатку для підписан
ня, як і в усіх Інших російських присут- 
ственних місцях. Відтоді пішов дивний 
звичай, що найзнатнігаі росіяни А вель- 
можі"‘почали записуватись до лав ря
дових у курені запорозькі: князь По- 
тьомкін належав до таких. Нарешті, 
указом рід 3 серпня 1775. року запо
розькі низові козаки знищені, і вони по
селилися, було, у володіннях турець
ких, та невдойзі відкликані Й поневоле
ні під Іменем чорноморських козаків. 
Хоробрість цих козаків в історії не під
дається описові. Вони поділялися на су
хопутних та морських. Перші на супро
тивника Ішли завжди табором. Табір 
чи рід вагенбурґа складався з восьми
десята возів попереду,. такого ж числа 
позаду, а з боків рухалося кілька го
ловних. сторож. Помітивши татар, зачи
няються в таборі і палять з усіх руш
ниць; зручної миті, або коли татар бу
ло не так багато,, виходили з табору, 
стріляли противника й розоряли селища. 
Після цього табір чи рухався далі, чи 
зупинявся. Інші їздили річками, до по
рогів і через пороги, і в Чорне море— 
в чайках і дубах. Таких суден за три 
тижні вони могли виготовити біля сотні, 
і тисяч п’ять козаків, набравши суха
рів, вирушали в похід. Міцні напої у 
поході заборонялися. Кожен з них по
винен був мати при собі дві рушниці, 
а на судні бувало від 5 до 6 фальконе
тів чи по дві невеликі трифунтові гар
мати. У похід рушали зазвичай на ос
танню чверть місяця, щоби противник 
не помітив їх, і йшли морем чи на схід
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Очакова, в Лиман,, чи між Таманню і 
Керчю. Галери турецькі завжди бояли
ся козаків і часто бували, переможеними; 
купецькі судна здавалися без бою. І ана- 
толійські, і візантійські береги й дони
ні пам’ятають . їхні, .відвідини. Правило 
цих козаків: терпи козак—отаманом, 
будеш. , .

Козак виборний чи реєстровий. Так 
називалися ті козаки, які числилися , в. 
реєстрових списках і мали бути зав
жди готовими до походу.

ПРИМІТКИ
(складені 6.. Л а за р евськ и м )

1 І. Мартрс — відомий скульптор.
■ 2 Див. «КиевскаЯ : старина», 1886, 
11, стор. 10.

3 Коли саме помер Ломиківський — 
даних нема, ,але 1843 року він ще жив.

4 Свідчення, мабуть,, ні на чому не 
грунтується.

5 Чин бунчукового товариша За Са- 
мойловича вже існував.. В універсалі 
цього гетьмана 1685 року Прокопію. Ле- 
венцю .та синові. його Івану читаємо: 
«вже й за попередників наших велося, 
що гідні й заслужені на війні особи, 
котрі мають знатність і порядок при
стойні, жалувані були рейментарською 
владою і для оздоби і поваги реймен- 
тарської у воєнних, походах їшЛи під 
бунчуком рейментарським. Тому ми й 
нині старішого в полку Полтавсько
му мужа і заслуженого у війську то
вариша Прокоти Левенця Із сином 
Іваном звільняємо від полкової служби, 
зачисляючи їх до тих осіб, котрим під 
знаком нашим рейментарським ходити, 
з тим, щоб обоє вони за нашим нака
зом завжди перебували поруч з нами і 
відправляли б ті служби, які буде їм 
наказано» (див, «Киевская старина», 
1886 р., № 7, стор. 447). Бунчукові то
вариші призначалися не тільки з числа 
«заслужених воєначальників», але й з 
числа молодих синів знатної старшини, 
яких не можна було прилаштувати до 
якогось певного уряду. Племінник геть
мана Скоропадського, відомий Яків 
Маркевич, був бунчуковим товаришем 
уже в 27 років, отримав усі чини, як 
бачимо, майже одразу по закінченню 
Київської академії (див. «О бунчуж
них товаришах», додаток до «Записок 
Як. Марковичй», Вид. Ол. М. Маркеви
ча, І, 453). Меншиков доповідав Пет
ру Великому 1720 року з Малоросії, 
щб він зустрів там багато вільних під. 
званням підбунчужників (тобто бунчу
кових товаришів), котрі всі, по суті, 
гетьманські, старшинські й інших чи
новників родичі, свояки—близькі й 
далекі, і з огляду на це — нероби; у

зв’язку З цим я, щоб цих дармоїдів, 
прибічників панів (тобто старшини) 
розігнати й дати їм справу, запропону
вав гетьману, щоб підготувався до по
ходу в Смоленськ, і після отримання 
на те указу від государя, хоча б части
ну їх послати тули. (Із записів Ломи- 
ківського). Як відомо, всі ці дармоїди 
«підбунчужні» вислані; булці поголовно 
1725 року в Сулацький: .похід, де А бі
дували біля трьох років, спокутуючи 
слрє неробство. . і.

6 Невірно,. Чин генерального бун- 
чужцого існував уже 16о9 року, як це 
видно із «Статей» Многогрішного, під-, 
писаних генеральним бунчужним Лука- 
шем, Зборовським. „«Статті;» .Самойлови- 
ча;.підписані генеральним, бунчужним 
Л. - Полуботком., Брцт дружини Самой- 
ловича. 'Костянтин Голуб був генераль
ним бунчужним.

До XVII століття могло трапляти
ся, що особи з, ііершоступеневої стар
шини, вийшовши у ! відставку, назива
лися’ військовими товаришами. Пол
тавський цолковВик Гуджель, вийшовши 
1675 року у відставку, називається в 
актах . «аіаветнНм нищим козаком Пол
тавським».' У ХУЇИстрліт!Й звання вій- 
сьдовогр товариша сТало чиномтих 
відставних урядників, які не отримали 
чину військового товариша.

8 Свідчення ні на чому не грунту
ється^. Війти навіть перквоступеневих 
міст!С (Ніжина, Стародуба) ніяких са
мостійних ділових стосунків з .гетьма
ном нС малиі

:® Не згадано уряд генерального під
скарбія, запроваджений Брюховецьким, 
у часи якого генеральним підскарбієм 
був Роман Ракушка. По смерті Ьрю- 
ховецького уряд генерального підскар
бія перестав існувати і був поновле
ний, коли на цей уряд іноземна коле
гія посадила Андрія Марковича.

10 У Генеральну канцелярію чи Ге
неральний суд. Трибуналу не було.

11 Можливо, в Уневському монастирі.
12 Підкоморні суди запроваджено в 

Малоросії тільки 1765 року.
13 Тобто знаменами.
14 Про заснування цієї особливої 

канцелярії див. указ в «Источ. Мало
рос. ист.» Б. Каменського, II, 297.

із ц і .і форми відносин з’явилися 
тільки в кінці XVIII століття.

їв хуг написане слово турецькою 
мовою:

17 Невірно. Див. опис ст. Малоро
сія, II, 423.

(Закінчення у наступному номері)

Публікація та переклад з російської 
Івана ЛЕПШІ
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«ІраШАМАЄВА
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Протягом столітьіКиєво-Печерський монастир був одним.із найбільших центрів 
церковного життя. Росії! Звідусіль ішли сюди ,тисячі богомольців, бачили цищ- 
ні лаврські відправи, чули церковний спів, що звучав у, численних/ лаврських 
храмах. Від, єдиної за походженням системи церковнихсгласів на початок 

XVII ст. утворилися місцеві розспіви, зокрема, і в головній київській святині. Одно? 
голосий спів гласів з часом вилився у форму гармонічного багатоголосся, у якому ме
лодія прадавніх мотивів залишалася незмінною. Вона звучала у партії другого тено
ра. Інші співаки, згідно власного музичного чуття, гармонізували., основну мелодію.

У лаврі існувала усна традиція виконання церковних пісень. Супроводжуючи дов
готривалі служби, крилошани не користувалися нотним матеріалом, старовинні мо
тиви вони виконували по пам’яті. Знання церковних мотивів-ірмолорій, численнних 
кількісно і різноманітних за характером, а часом хоч і різних, але інтонаційно близь
ких і схожих, вимагало від виконавців неабиякого хисту, бездоганного слуху і пам’яті.

Музичний матеріал лаврського розспіву став історичним надбанням ‘ духовної 
культури народу.

" Найбільш урочисті служби на території лаври відбувалися в Успенському соборі, 
«рилося якого збирали найобдарованіших півчих, молодих послушників і досвідчених 
‘ченців-крилошан, які співали у шпитальному монастирі та церквах на Ближніх і 
Дальніх печерах.

Кожним крилосом керував уставщик, або головщик— професійний музика, що 
виконував роль провідного співака, регента; вчителя, хранителя нотної бібліотеки. Ке* 
-лія уставщика ставала музичним класом, де наставник навчав новачків церковного 
лорядку та церковного співу.

Крилосннй лаврський спів захоплював усіх відвідувачів. І не тільки уставщики, 
а й вища монастирська братія постійно турбувалися про стан крилосів, склад півчих, 

якість співу. Неодноразово Духовний Собор лаври висловлював занепокоєння з при
воду недостатньої кількості крилошан у Великій лаврській церкві і вживав заходів, 

спрямованих на поліпшення музичного виконання. Шпитальний начальник доносив у' 
1816 р. Духовному Собору про нецовний склад крилосу при Миколаївській церкві, де: 
«а той час на лівому-крилосі співали лише «два хлопчики —- Іван та Євдоким Мо- 
гилевичі», і просив призначити крилошан, «дабьі благолепное пенне и чтение в церк
ви не умаливалось». Уставщик Гаврило писав у 1818 р. у рапорті про те, що з на
станням літнього часу і збільшенням кількості богомольців до Соборної церкви «тре- 
ба крилошан-послушників додати». Півчі були зобов’язані «брати участь у ранній без- 
звонній, в обідній, вечірній службах, а також у різних відправах, як то,:, акафістах* 
молебах, панахидах, водоосвяченні, які бувають вельми часто по різних бокрвих вівта
рях і на які треба виділяти не менш як по два чоловіки... на великому крилосі спів з ве
ликою трудністю забезпечує мале число людей». «А молельщикн приходящие желают 
•слушать оного и бьівают весьма доводьньї и хвалят», відзначав уставщик. Обгово
рюючи стан співу у Великій церкві, Духовний Собор зобов’язував «ходити на крилос
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за давнім лаврським звиваєм усім-здібним до співу ченцям, давіть коли вони не не» 
сли крилошансвкого ■ послуху. .

Для посилення крил осів лавра приймала до крилошанської служби і мирських 
людей. Так у 1791 р. було «знайдено на допомогу крилошанам два світських чоло
віки, звання козачого, жителі Чернігівського намісництва містечка Носовка Потав 
Яценко і села Ба (пропуск в документі.— К. Ш.) Степан Артюхов». При тому лавра 
погодилася задовольнити всі вимоги хористів (грошова оплата, повний комплект одя
гу— «по одній критій шубі, по свиті з чернечого сукна, по шапці та парі чобіт>).

Архівні документи розповідають і про тих, хто зберігав древні співацькі традиції 
і забезпечував славу лаврських крилосів.

27 вересня 1757 р. Духовний -Собор розглядав прохання соборного старця і ус- 
тавщика іероченця Митрофана про звільнення його «за слабістю здоров’я від устав- 
ничества». більш я к  20 років він виконував обов’язки уставщнка. Духовний Собор 
задовольнив прохання Митрофана, і «на його місце уставщиком іероченця призначи
ли Палладій», який поступив до Лаври влітку 1746 р. і з того часу постійно вико
нував першодияконські обов’язки.

Із списків ченців за 1766 і 1775 рр. дізнаємося, що у богослужінні Великої лавр
ської церкви і в храмі на Дальніх печерах брали участь по шість крилошан-чевців та 
по два уставщики у кожній церкві. Крім того, на крилосах співали послушники. У 70— 
80-х роках XVIII ст. у Великій церкві їх налічувалося часом до десяти чоловік.

Хором правого крилосу Соборної церкви, що ніс основне навантаження в богослу
жінні, звичайно керував більш досвідчений уставщик. Із 1788 р. це місце належало 
ієроченцю Аркадію. Коли у 1802 р. «за немолодими його літами» він відійшов від. 
керівництва, на його місце перевели уставщнка лівого крилосу ПитИрима, який про
тягом 20-річного перебування і  Лаврі був вв'язаний з крилосом. ^

ГЇитирима у 1811 р. змінив головщик лівого крилосу ієроченець Гаврило (Гри
горій Григорович Левицький-Рогаль). Він походив з дворян '‘Чернігівської губернії. 
Народився в 1768 р'. у повітовому місті Городня у родині протоієрея. Служив'в ар
мії. У лавру прийшов у 1796 р. і тЬія постригу (1798) співав на крнлосі Соборної 
церкви. З січня 1802 р. .служйв головщиком лівого крилосу. Чернець Гаврило був 
освіченою людиною. Крім крилошанських і уставничеських обов’язків, займався «чи
танням проб книг, що виходили у лаврській друкарні», ніс інший послух.

.На зміну уставщику Гаврилу у,_ 1816 р. прийшов ієродиякон Геронтій (Федот 
Мілічев), козацький син з Чернігівщини. Проходив крилошанський поруіух в Собрр- 
ній . церкві, «до, чого виявив себе здібним». У 1832, р.(.чернець Геронтій був переведе
ний до Почаївс§|сої лаври. , , ,,

Уі ЗО—40-ві роки.; на крилосах шести- лаврських .храмів співало до .50 послушни
ків, а всього цей послух несло 70—75 чоловік. Вік крилошан коливався здебільшого 
від 17 до 50 років, ;Півча група постійно поповнювалася молодими, свіжими голоса
ми. Траплялося, що. приймали малолітніх співаків.

Яскраву сторінку до музичного літопису лаври вписав уставщик Модест. «Марк 
Марков син Карпенка, звільнений з селян Чернігівської губернії<>Козелецького пощ- 
ту села Мостищ поміщиком Галаганом, за проханням був прийнятий до лаври 1819 ро
ку червня 4». 14-річного послушника направляють на крнлос Соборної церкви^ Ре
комендуючи Марка Карпенка до постригу, уставщик Гаврило назвав його «справним» 
крилосу вельми потрібним». У 1830 р. Марк прийняв постриг під ім’ям Модеста і 
став підуставщиком лівого крилосу. При тому Духовний Собор визнав, що новий ре
гент «бездоганно знає лаврський нотний спів і церковний статут». Через рік Модест 
був переведений уставщиком на правий крнлос з виконанням першодияконської служ
би. У послужному списку з’явився запис: «дуже здібний, лагідний і миролюбний». У 
1837—1839 рр. у свиті митрополита київського Модест їде до Петербурга як першо- 
диякон.

У 1846 р. Синод видав указ про запне і збереження давнього церковного співу» 
Попередні спроби запису староцерковного співу показали, що «прп'сем переложени» 
оно нередко терпит, частию от необходимости дать оному правильную меру, частин» 
от желания сократить и украсить оное, и получает такой вид, что православньїе не 
узнают в новом преложенни древнего церковного пения или, частично узнавай, чувст- 
вують прнмесь нового к древнему». Тому Синод зобов’язував провести звірку під-
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готовлених записів в комітетах, до складу яких ввести людей, обізнаних з церковним 
співом.

Київська консисторія, віддаючи лаврі розпорядження про запис церковного му
зичного укладу, для нагляду за роботою призначила комітет, куди увійшли ректор 
Київської духовної академії архімандрит Димитрій, протоієрей Успенського собору 
Петро Максимович, уставщик Модест, «який, крім знання звичайного церковного спі
ву, в усій точності знає лаврський розспів», і  священик Ільїнської церкви Міна Жар- 
кевич «як наставник церковного співу».

Виконати указ Синоду лаврське керівництво  ̂ доручило безпосередньо уставщику 
Модесту. 1 '

• 18 квітня 1849 р. уставщик доповідав Духовному Собору, що розпорядження вія 
виконав і «положил на ноту все лаврское церковное пение, Праздничное, Полиелей- 
ное круглогодовое пение — все, что поется в Лавре в 'настоящее время, сообразно 
древнему лаврскому церковному пению и уставу в надлйжащем порядне, начиная с 
лаврсЯого храмового праздннка Успения Божией Матерй’ и продолжая далее через 
весь год, составил полную головую листовую книгу ирмологий, прибавил в оном и 
чин нотного погребения монашествующиХі в Лавре по умершей братви отпеваемого».

Багато зусиль докладав уставщик Модест для підготовки півчих та піднесення 
виконавського рівня співаків. У записці до Духовного Собору він висловлював не
вдоволеність станом крилосів Соборної церкви, пояснюючи це тим, що в крилошанах 
значилось багато ченців, які, маючи різний інший послух, отримували крийошанський 
доход, але на крилосі не з'являлися. «Київські старожили, а також приїжджі богомоль
ці, вельми здивовані, що в Московській і Невській лаврах хоч 1 ченців менше, але на 
крилосах людей незрівняно більше. Київська ж лавра найдревніша, знаменита і і чи
сленна,— позбавлена цього»,— писав Модест І просив допомогти «утримати колиш
ню велич і славу знаменитої обителі та її храмів».

Наприкінці життя іерочинець Модест перейшов до КитаІвськоІ пустині, де й по
мер у 1871 р. За заслуги перед лаврою його було поховано в Китаївській соборній 
церкві. Напне на могильному камені зберіг пам'ять про музикантам «Здесь поконтея 
прах примерного подвижника, послушника Киево-Печерской лаврьі, уставщшса неро- 
монаха игумена Модеста. В лавру поступил на послушание в 1819 году, монахом и 
иеродняконом 1830, уставщиком 1832, диаконствовал 12 лет, иеромонах с 1844, игу- 
мен с 1867. Скончался 1871 августа 21 на 66 году рождения. Во царствие твоєму пом
пи люди раба твоего и сотвори ему вечнуго память». -

У 1835 р. до Лаври прийшов «житель Чернігівської губернії Козелецького пові
ту села Мостищ селянин Леонтій Макарів син Карпенка, відпущений на чотири роки 
поміщицею В. К. Чорбіною «в богоспасаемнй град Киев» для вивчення читання, співу 
та інших наук у тамошніх монастирях під наглядом рідного брата його Києво-Пе
черської лаври ієродиякона Модеста». Леонтій жив у лаврі на утриманні брата і на
вчався живопису, після від’їзду Модеста до Петербурга «як досить звикший» до ці
єї діяльності «був прийнятий у лаврську іконописну майстерню для вивчення живо
писного мистецтва».

Добру пам'ять заслужили і багато поколінь лаврських півчих, які зберігали та 
збагачували скарби музичної культури народу. Це селянський син Влас Швець (піс
ля постригу чернець Василій), Гнат Орловський —з кріпаків містечка Брусилів Київ
ської губернії. Батько його був «тамошнім вчителем, підданим графа Фадея Чаць- 
кого», «перебуваючи в Киево-Братському монастирі, проходив науки в академії, на
вчався латинської мови і церковного статуту». У 1805 р., отримавши від поміщика 
«вольну», прийшов до лаври, де був призначений «до крилосного по його здібностях 
голосу послуху». Син сотенного атамана Григорій Якович Іващенко (Доснфей) зібрав 
бібліотеку (1350 томів), що засвідчила широку ерудипію та знання. З його книгозбір
ні до лаврської бібліотеки надійшли «История государства Российского» Карамзіна 
і «Откуда йдет Русская земля» Максимовича, «История Малороссяи», «Всеобщая ис- 
тория», праці про Наполеона і Фрідріха Великого, томи «Отечественних записок», 
атласи, карти, твори російських письменників, «власні твори небіжчика».

Яскраві музичні, зокрема вокальні, дані стали вирішальним фактором долі лавр
ського ченця Василя Івановича Лозовецького-Дежечкн. Залишивши канцелярську 
службу в київській казенній палаті, сімнадцятирічний юнак прийшов до лаври, де йо
го призначили до соборної канцелярії. У 1828 р. «за здібностями» він був відправле
ний на крилос Соборної церкви. Після постригу ієродиякон Віктор стає підуставщи-
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ком лівого крилосу Соборної церкви. Однак одразу ж, скориставшись атестатом київ-, 
ської казенної палати, самовільно кидає Лавру і добирається до Петербурга, де, 
подає прохання в Синод про призначення до Олександро-НевськоІ лаври. Оскільки 
чернець мав «достатні здібності до крилосного цослуху», його залишила у Петербурзі. 
Звідти його перевели крилошанином до московського Снмонова монартиря. В 1838 р. 
ієродиякон Віктор за власним бажанням повернувся до Києво-Печерської лаври, а 
потім знов покинув її і вступив до Симонова монастиря.. Від’їжджаючи з Києва, черп 
нець взяв з собою велику кількість книжок, виданих у лаврській друкарні.

Лаврських ченців охоче використовували як вчителів музики у Петербурзі. Ви
хованця Київської духовної семінарії, лаврського ченця Агафона Антиповича (ієро- 
чинець,Олексій) відправили у свиті митрополита Київського до Петербурга «як учите
ля малих і півчих». «Наставником малих півчих» перебував у Петербурзі і послушник 
Киево-Михайлівського монастиря, майбутній лаврський чернець Геннадій, який, до ре-; 
чі, служив псаломщиком у російській посольській церкві в Константинополі.

Стан, культуру лаврського співу визначали значною мірою ченці, які за віком або 
за іншими обставинами ие співали на; крилосі, але були музично освіченими людьми. 
До них, зокрема, належав ієрочииець Варлаам, який прийшов до лаври уже в похи
лому віці і майже 20 років був духівником.

Домонастирське життя Василя Степановича Зубковського (1773—1853) було 
тісно пов’язане з музикою. Закінчивши курс богословських наук Київської академії, 
він до 1821 р, служив священником у містечку Баришівка Переяслівського повіту, 
«промовляв там власного творіння проповіді, був архієрейським регентом; у 1804 і
1824 р. їздив по єпархії для підбору півчих для царської домової церкви. У ,1821—
1825 рр. служив священиком у. Михайлівській церкві села Кибииець Миргородського 
повіту, де отримав протоіерейськнй сан».

До Кибинців Василя Зубковського перевели за бажанням Д. П. Трощинського. У 
театрі, який утримував Трощинський, виконували твори Моцарта і Бетховена, оперу 
«Мельник-чаклун та сваті»: Соколовського-Фоміна, п’єси Котляревського «Наталка- 
Полтавка» та «Москаль-Чарівннк», написані для цього театру українською мовою. 
п’есинВ. О. Гоголя. В Кибинцях пересіклися життєві шляхи поважного ;лроповідника: 
і вразливого хлопчика — Миколи .Васильовича Гоголя, майбутнього великого художни
ка слова. . . і V . ... ,

:У 1841 р. митрополит Київський і Галицький та Києво-Печерської лаври архі-, 
мандрит Філарет писав до Духовного Собору: «Издревле святая Киево-Печерская 
лавра украшалась благовейннм, пением,; приводящим в у^илениебогомольцев. Имея 
долг и от всего! сердца желая сохранить во всей полноте . древнєє сея светлой обитела 
пение без малейшей перемени, поручаю иметь особенное о сем поцечение. наместнику. 
лаврн и вкклезИарху и всемерно стараться собирать способних к пению монашеству- 
ющих и послушником в крилошани Великой .церкви Усцения Божей Матери. При пе-> 
нии клирбшане должньї. стоять с благоговением, в небеси подобной церкви, подражая, 
ангелам на небесах с трепетом и благоговением воспевать величество Божие».

Більш розгорнуту систему підготовки півчих намісник лаври запропонував у 
1844 р. Обгрунтовуючи необхідність цілеспрямованого навчання крилосу, намісник пи
сав: «Лаврское пение, как и всякое другое, не -может совершаться нсправно при бо- 
гослужении без предварнтельного обучения клирошан, без частньїх, повременньїх со- 
браиий исех клирошан для справкк, без переложения в руководства на ноти кневско- 
го напева особьіх песней и стихир, без исправного, неопустительного хождения кли
рошан в церковь; и, наконец,— что особенно требуют хвалебние, молнтвенние песнн 
ко Господу нашему Иисусу Христу, пресвятой его Матери и святих угодннков,— не 
может исправно совершаться без должного виймання поющих к святому делу и бла- 
гоговейного их пребивания при божественной службе». Далі було запропоновано не-, 
обхідні заходи: «і: Учиться клирошанам как вновь поступающим, так н проходившим 
ато послушание без надлеЖащего сведения нотному пению. Для чего — 2 Иметь в 
нотних рукописних книгах, чем отличается лаврский напев от других, как для част-. 
ного в повременньїх собраниях клирощан, так и для общего употребления при бо- 
гослужении...»

Духовний Собор затвердив усі запропоновані положення і наказав обом устав- 
щикам вжити заходів для навчання крилошан, навчати-лаврського нотного співу дві
чі на тиждень — у вівторок і четвер. Уставщикам у помічники були призначені ієро
диякони. ,
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Розуміючи, який цінний культурний і духовний пласт становить лаврський му
зичний уклад, у 60-х роках було зроблено чергову спробу, здійснити ще один повний 
його нотний запис. Цього разу з ініціативи окремих осіб — іероченця Валентина, який 
фінансував захід, і послушника Юхима Жаркова, який став безпосереднім виконав
цем замовлення ченця.

Ієрочннець Валентин докладно виклав історію цього запису:- *С самого поступле
ння моего в Святую. Киево-Печерскую лавру я чрезвьічайно пленился столь прекрас- 
ньш напевом, существующим в лаврской Великой церкви с незапамятнмх, времен и 
по всей вероятности установленннм еще Преподобними отцами, доказательством вто
му служнт то, что втот напев прнводит всякого благочестивого слушателя в благого- 
вейное чувство и располагает душу к умаленню, позтому решился при помощи Бо- 
жней, насколько мне позволили собственнне средства, написать посредством знающих 
людей весь круг лаврского пения, по преданию преемственно. употребляемого в лавр
ской Велнкой церкви, и к зтому предприятшо я стремнлся более десяти лет, всемер- 
но заботясь и подготовляя материал, и, наконец, желание моє осуществилось через 
лаврского послушника Ефима Жаркова, хорошо понимающего нотное пение и имеюще- 
го способность с насльїшанного полагать оное на ноти, н так он мне написад на мой 
счет и под моим непоередственним распоряженнем весь круг лаврского древнего пе
вна во всей точносте и со всеми оттенками, на один голос н в ключе альта, без всяких 
взмененнй даже в тех местах, где оказьшались явние ошнбкя, вошедшне в употреб- 
ление с незапамятних времен, $ак можно полагать, от неопитностн певцов». Автор 
відзначив, що «в лаврской библнотеке досель еще не имеется ни одного оригинала, 
которнй би содержал в себе весь круг лаврского нотного пення, нине употребляемого 
в-лаврской Великой церкви и так глубоко уважаемого всеми православними поклон
никами первейшей отечественной святиня».

Юхим Васильович- Жарков був поселянином селища Красносілля Олександрій
ського повіту на Херсонщині. В паспорті, виданому йому в 1861 р.,,було зазначено 
вік — 21 рік. У супліці, поданій до волосної управи, Жарков просив .«про звільнення 
його для вступу спочатку- до Києво-Печерської лаври, а потім до Академії мистецтв 
для удосконалення себе в живопису». У лаврі Ж.ардов. проходив кри^ршанський по^ 
слух. У грудні 1862 р. з волосної управи надійшла вимога про негайне повернення' 
Жаркова до Красносілля, оскільки він підлатав черговому, рекрутському набору„,.На 
допомогу послушникові прийшов іерочинець Валентин, ПОЗіИЧИВЦШ потрібну суму.гррл 
шей.,(225гкрб. сріблом), які Жарков витратив «на найми замість себ,е охочого в рекру
ти». Звільнившись від солдатчини і повернувшись, до лаври, Жарнрв мав виконати., 
умову позики-— «написати іероченцю Валентину один примірник і на одицголрс пар- 
тесними нотами, весь як е лаврський ротний спів з натури,, саме так, як його ужива
ють від црзапам’ятних часів до сучасного в лаврській Великій Соборній церкві, <$ез. 
всякої зміци і навіть не виправляючи ніяких погрішностей, якщо 6 вони якимсь чи
ном могли увійти до його складу».
. У 1864 р. Жарков подав замовлений йому запис. Найавторитетніші знавці лавр

ського співу — уставпшки Модест і Віктор, найстаріші, ченці признали, що робота «за 
винятком малозначних помилок... в усьому вірна з нині, існуючим у лаврі розспівом». 
Після того іще протягом двох років Жарков продовжував запис, доповнюючи його 
пропущеними піснями, переписуючи начисто. За цей час послушник неодноразово на
магався залишити лавру, проте ієрочернець не підтверджував завершення робота, 1 
Духовний Собор не видавав йому необхідного свідоцтва. У 1865 р. послушник звер
нувся з проханням: «Маючи покликання до живописного мистецтва, у якому я зробив 
без допомоги вчителя досить значні успіхи, _а для остаточного удосконалення себе в 
живопису я бажаю поступити до Санкт-Петербурзької академії мистецтв. Тому... про
шу звільнити мене з лаври з видачею свідоцтва;». Прохання не задовольнили. Через 
рік Жарков клопотався,про видачу документів для вступу «на звільнену вакансію вчи
теля співу до Київського інституту шляхетних дівчат, на що начальство інституту да
ло свою згоду і по іспитах признало мене здбіним». Але знову відмова. Нарешті, 
28 вересня 1866 р. ієроченець Валентин доповів Духовному Собору, що «Юхим Жар
ков доручену йому справу щодо переписки нотного лаврського розспіву закінчив». 
Жарков отримав очікуване свідоцтво, потрібне для одержання паспорта «на виїзд 
з Києва до царства Польського».

У передмові до запису музичного укладу Жарков розповів про мету і особливос
ті праці. Цей вступ став свідченням справжнього музичного обдарування, професій
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них знань автора, його тонкого чуття музики. Одночасно передмова відтворила яскра
ву І повну картину лаврського музичного побуту XIX ст. Ось її повний текст.

«Поступив в Києво-Печерську лавру в 1860 году, я определен бнл лаврским на
чальством на клиросное послушание в Великую Успенскую церковь. С детства зна
но мьій с делом пення и еще до поступлення в лавру заинтересованньїй лаврским на- 
певом, я с удовольствием принял назйаченне своего начальства и отправился на кли- 
рос с надеждой изучнть новий для меня напев. Первнм моим делом на клйросе бил 
вопрос о печатном руководстве к нзученню сего напева. И, к крайнему удавленню, 
мне обьясяили, что напев зтот сохраняется не в книгах, а в устном предайии так на- 
зьгваемнх уставщиков, кбторие преемственно с незвпамятннх времен учатся один у 
другого, и таким образом Напев поддерживается. «По чему же можно изучнть ла
ней?»—■ спросил я у товарйщей. Било ответом то; что надо би лет пять или шесть 
пожить на клиросном послушанин и тогда можно его изучнть. Впрочем, при атом 
указали на стародревНие огромние нрмологин, которме стояли и стоят на стенах кли- 
росов. Взглянувшн в них после богослужения, я тбтчас заметнл, насколько прости-1 
ралось знание Нотного дела у составитеЛей атих книг и должен бил вполне убеднться 
в том, что действительно нет никаного руководства к нзученню напева, что нужно 
учиться ^му, как виражаются некоторие, с губ уставщнка. Я начал размншлять, как 
би поправить зто дело с пользою общею я своей собСтвенной. Зти размишления ско
ро открилн мне следующуго1' ндею: запнснвать постепенно мотиви со всею их точ- 
ностью, несмотря на то — правильнн нлн неправильни они. Следствием такой идеи 
било то, что я начал замечать и следить за папевоМ, руководствуясь при атом ста
рими знатоками напева. Я звал их к себе в келию в свободное время или ходил к 
ним, прося их Что-нйбудь петь. Когда они пели, я сидел с пером и переводил на но
ти. З ти келебние опити я проверял потом в церкви, очищая их таким образом от 
всех опгабок против верности подлинника, и труд мой скоро нашел сочувствие тех из 
братии, которие сердечно предани древнему палеву. Зто сочувствие увеличило мою 
деятельность, и я в непродолжйтельное время записал весь древний напев в его нату- 
ральном виде, со всеми оттенками. Глубокое почтенне к нему братии, древний авто
ритет напева мне даже загородили путь к исправлению ошибок, вкравшихся как-либо 
полагать единожно от неустройства в сохранении напева, висказанного више. И не 
говорю уже о поправках по законам теорип музики; даже неправильности в пронз- 
ношенин слов я не решился испр являть.

Допустив такую точность, сколько, с одной сторони, из уважения к братии, при- 
внкшей к известним оборотам напева, сколько же, с другой — по собственноМу 
благоговению к древности напева, я уже не мог его переложить или разра- 
ботать в четирехголосний, ибо правила гармонии не позволили би допустить та
кне ошибки и, следовательно, оставил напев, как он єсть в натуре, отчего я решил пе
редать бумаге только главний, так сказать, его корень, положив в один голос в клю- 
че альта».

Архівні документи допомагають збагнути, яким був музичний побут визначного 
центру духовної, культури українського народу — Києво-Печерської лаври. Система 
виховання церковних півчих, що існувала в монастирі у XVIII—XIX ст., базуючись 
на методі практичного Иавчаннк, давала змогу не тільки досконало оволодіти на
вичками церковного співу, а й після багаторічної крнлошанської практики досягти 
високого регентського мистецтва. Лаврська музична школа не була локальним яви
щем. Між нею і навколишнім культурним середовищем існували глибокі контакти. 
Представники різних суспільних верств з різних регіовів, вступаючи до лаври, привно
сили до крнлошанської виконавської практики свій музичііий досвід. Перехід лавр
ських ченців до інших монастирів, практика залучення до навчання малолітніх співа
ків, контакти з миром дозволяли дедалі активніше поширювати лаврські музичні тра
диції, що справили певний вплив на творчість М. Березовського, А. Веделя, Д. Борт
нянського, М. Лисенка, К. Стеценка, О. Кошиця та багатьох іИших композиторів.



СЛІДАМИ ЗНИКЛИХ СКАРБІВ
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Людмила ПЕКАРСЬКАл V

П
ро те, що X—0(111 ст. були блискучою добою в історії Києва, Свідчать багаті 

скарби, знайдені в місті в кінці минулого і на початку цього століття. Переваж
но це ювелірні прикраси високого мистецького гатунку.

Перше серйозне дослідження про давньоруські скарби здійснив М. П. Кон- 
даков1. Автор описав знахідки з  Рязані, Чернігова, інших Міст, історію зйайдок і' 
склад 12 київських скарбів. Цю тему згодом’ продовжила Г?“Ф. Корзухіна2. її до
слідження стосуються історії знахідок, складу, стану І місця збереження на той 
час багатьох відомих скарбів IX—XIII СґА,г а них 57 київських. Із праці Г. Ф. Корзу- 
хіної можна зробити висновок, що доля п'яти скарбів була драматичною: вони 
загинули у роки Велико? Вітчизняної війни'в Харківському державному “ Історично
му музеї ім. Г. Сковороди. ДОля ще кількох’коштовних знахідок залишається досі 
нез'ясовакою. Як місце збереження 16 скарбів названо Музеї, які припинили своє 
існування після жовтня 1917 р.: Мінц-кабінет і музей Київського університету, Місь
кий музей старожитностей та Мистецтв, Музей київської Духовної академії та і ніг 
Деякі із скарбів1 опинилися у ' приватних колекціях, і їхня доля сьогодні невідомі.

За час, що минув після виходу' книги Г. ''Ф. Корзухіної «Русскиб кладьі», стало 
відомо багато’ нових >цікавих фактів, зокрема', про 10 скарбів, -які не увійшлгі до 
зведення Г. Ф. Корзухіної або були знайдені пісДЯ 1954і* р. Слід нагадати, що біль
шість київських-скарбів було'сховано у зв'язку з ьмонголо-татВрською інавалою. Пер
ший зафіксований давньоруський скарб знайдено у Києві в 1787 р., останній — у 
1986 р. Більшість цінних речей має цікаву -Кюрію, деякі знахідки експонували 
у таких великих музеях, як Ермітаж, Російський музей у Санкт-Петербурзі, Зброй
на палата та ІсторичниФМузей у Москві, у Лондоні, Нью-Йорку.

Найбільш'щедрою на знахідки виявилася північйо-схїдна частина аСтарогдКйє-' 
ва», де в X—XI і І ст. були розташовані князівські палаци, славнозвісні київські спіЦ 
тині— Десятинна церква, Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий мона
стир, де зосереджувалися садиби багатих і знатних людей давйьорусіької столиці. 
Тут було відкрито більше половини відомих київських скарбів,1 якї складалися з 
надзвичайно коштовних Ювелірних виробів.

Загадкова історія Трапилася із скарбом, знайденим 25 травня 1824' г. Василем 
Харщевським (чи Хощевським3) недалеко Від північного муру Михайлівського"Зо
лотоверхого монастиря. 1

Скарб 1824 р. - складався з '• культових речей великої мистецької вартості — 
потири, дискосу, двох панагій, одна з яких золота,‘хрестика, двох сережоКІ понад 25 зо
лотих Привісок, бар’мй (?) з с&ященицькик риз і коштовного 6клаД$ггЄвангелія.’ Пер
шим описав скарб викладач історії та географії київських гімназій М. Фі Берлийсь- 
кий. Очевидно, він і повідомив М. П. Румянцева про унікальну знахіДку. М. Ф .Б ер- 
линський датував скарб XI ст., спираючись на написи й порядок літер на дйскосі 
та келиху, які були подібні до мозаїчного напису у вівтарі київського Софійського 
собору4.

Згодом у «Трудах Московского общества истории и древностей» було'Надру
ковано ілюстрований опис скарбу, складений Митрополитом Євгенієм (БолховІті- 
новим), який у 1832 р. очолив Київську єпархію8. До Товариства"надійшло також 
дослідження (з малюнками) про цей скарб декабриста П. О. Муханова, якйй подав
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відомості про відкриті у 1824 р. старожитності і видавцю «Русской стариньї» 
О. О. Корниловичу. Однак стаття П. О. Муха нова друком не з'явилася і а часом 
зникла: 77 не пощастило знайти ні в архіві, ні в бібліотеці Товариства. Уже тоді 

-  було загадкою, куди гцотрапили знайдені речі. «Киевская старина» у, 1888 р. писа
ла!, що скарб зберігається в. Імператорському- -Ермітажі. Але тогочасний старший 
охоронець відділення середніх віків І  доби ВІдроджонИя М. П. Кондаков не від
значив його у своєму покаж чикуС карб  загадкОвозник. Тільки наприкінці XIX ст. 
почалися його пошуки Імператорською археологічною комісією. В архіві Санкт- 
Петербурзького відділення Інституту археологи АН України зберігається листу
вання, що дозволяє простежити вжиті через 70 років" зах о д і

Комісія тричі зверталася зЛіистбл^ до київського 1 губернатора (у серпні та 
грудні 1895 р., у січні 1896 р.) з проханням надіслати для вивчення офіційне ли
стування, яке б дозволило прояснити деякі обставини зникнення знахідки7. У лю
тому 1896 р. губернатор повідомив, що в архівних справах канцелярії та Київ
ського губернського управління не виявлено ніякого листування, що стосувалося 
скарбу8. Імператорська археологічна комісія продовжувала пошуки. Вона звер
нулася з проханням допомогти з'ясувати місце знаходження скарбу або дати <Ін<& 
формацію про нього доімператорського товариства історії і старожитностей Ліо-* 
сійських при Московському університеті, до архіву та бібліотекиТовариства, Ки
ївської духовної консисторії, архіву Києво-Михайлівського монастиря; Імператор
сько! публічної бібліотеки. Однак звідусіль надходили однакові відповіді — в спра
вах відсутні будь-які відомості про скарб 1824 р..

. Нарешті, 17 травня ,1896 р. Імператорська археологічна комісія звернулася до 
Міністерства внутрішніх, справ, щоб з'ясувати, чи не зберігається в його архіві 
справа про знахідку скарбу 1824 р. у Києві. У цьому ж році було отримано пози
тивну Одповідь і надіслано Справу департаменту-міністерства за № 74 про цей 
скарб,9. Матеріали свідчили, що знахідку мав намір придбати граф Микола Пе
трович Румянцев. Про бажання графа свідчить також лист В. Хощевського, стур
бованого долею своєї винагороди. Однак керуючий Міністерства внутрішніх справ 
В. С. Ленський, очевидно, відмовив М. П. Румянцеву, бо той звернувся з цим 
проханням безпосередньо до Олександра і, для якого було. зроблено опис речей 
скарбу «доброю рукою для зручного читання» ’0. Імператор доручив В. С. Лен
ському порозумітися з  президентом Академії мистецтв, статс-секретарем О. М. Оле
ні ним, і вирішити, де краще зберігати ці речі. О. М. Оленін написав В. С. Лан- 
ському про можливість зберігати скарб в Імператорській публічній бібліотеці, 
директором якої він був.

Через 71 рік після знахідки скарбу, тобто в серпні 1896 р., Імператорська 
археологічна комісія звернулася із запитом -про скарб до Імператорської публіч
ної бібліотеки. Але у справах бібліотеки не виявилося будь-яких відомостей про 
київський скарб 1824 р. Усі старовинні речі й монети у 1825—1826 рр. було , пе
редано до Ермітажу та особистої бібліотеки імператора. У листопаді 1896 р. 
Ермітаж, куди звернулася археологічна комісія, повідомив, що у них також від
сутні дані прр скарб.

Г. Ф. Корзухіна зазначила, що «скарб начебто репрезентований до Двору, але 
безслідно зник»и. Ймовірно, що до Двору він не потрапив, бо в такому випадку 
збереглися б якісь відомості, в архіві Міністерства Імператорського Двору. Однак 
ніяких згадок про київський скарб 1824 р. там не виявлено. Але можна вважати 
з'ясованим, що знайдений у 1824 р. скарб золотих і срібних речей було приве
зено до Петербурга київським губернатором і передано 9 липня 1825 р. В. С. Лен
ському13. Прр те, як він розпорядився ювелірними виробами, поки що невідомо.

Чи зник скарб безслідно? На це питання прагнули відповісти ще М.. П. Кон
даков та Д. В. Айналов. Відомо, що золотий медальйон з  емалевим зображенням 
св. Дмитрія потрапив за кордон і опинився у збірці принца Карпа Пруського. 
У 1880 р. медальйон експонувався на виставці в Дюссельдорфі, а в 1890-х роках 
став власністю Королівського художньо-промислового музею, у Берліні|3. , Це дає 
підстави вважати, що скарб не потрапив до Двору, принаймні у повному складі.

Загадкою була й доля інших знахідок.
Назавжди, здавалося, зник скарб, (відкритий 16 квітня 1885 р. у садибі Єси- 

корського по Троїцькому провулку (нині пров. Рильського), напроти соборного бу
динку, неподалік , від мурів довкола Софійського собору14. У горщику з сіро? 
глини знайдено монетні гривни київського типу, золоті і срібні колти, сережки.
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срібна шийна грирна та браслети, золотий перстень яг аметистом, Інші предмети — 
усього 96 речей. Через три роки знахідку Імператорська археологічна комісія пе
редала Ермітажу. З 1932 р. цей осарб експонувався у Харківському історичному 
музеї ім. Г. Сковороди, з  'фондами якого він і загинув. у воєнні роки1 2 * * * * 7 8 9 10 * * 13 * 15. Але, як 
виявилося, пропало не все. В Ермітажі зараз знаходиться 15 золотих речей з ки
ївського скарбу (колекція № 635): золотий емальовий колт Із зображенням двох си- 
ринів, колт срібний з черню із зображенням двох птахів та орнаментальною фі
гурою з пальметкою, срібний кручений браслет, дев'ять золотих сережок київсь
кого типу, двоє скроневих кілець. с

Скарб 1880 р., знайдений на Житомирській вулиці біля будинку генерала Ку- 
шинова, вважався втраченим (з речами Харківського історичного музею ім. Г. Ско
вороди 1б). Але опис цього скарбу виявився в документах Імператорської археоло
гічної комісії, яка прийняла речі з Ермітажу для фотографування в 1887 • р .17 
Крім рідкісний колотих речей (гривни із зображенням Христа, Богородиці та Іран* 
на Хрестителя), прикрашених емалями, дорогоцінний камінням й перлами, намиста. 
з.,20 круглих бляшок, тут знаходилося 34 срібних злитка. П'ять з  них згодом було 
знайдено у колекції Музею історичних коштовностей України. Як з'ясувалося, вони 
були передані сібдіі Київським історичним музеєм. Яким же чином ЦІ речі знр^у, 
потрапили до Києва? , г

Під час евакуації найцінніших музейних предметів із Харкова 10 жовтня 
1941 р. на станції Олексіївна БілгородськоТ області поїзд з  амузейними вагона^ 
ми» розбомбила німецька авіація. Усе, що вдалося зібрати після цього, відпра
вили до Уфи, де музейні речі залишалися кілька, років у спеціальному сховищі^ 
У 1944 р. їх перевезли.до Києва, а після війни золоті й срібні ^вироби повернули 
до Харкова. 1

До скарбів, доля яких лишається невизначеною, належить і знахідка Д. В.МІ- 
лєєва, який у 1910 р. у східній частині колишньої садиби князя Трубецького на 
Трьохсвятительській вулиці викопав 15 срібних прикрас Ці . речі потрапили до 
Ермітажу (колекція № 637), куди вони надійшли з Державної академії історії ма
теріальної культури21 травня 1125 р .18

* Наведені у цій статті приклади змушують,'задуматися над долею знайдених 
скарбів, детально вивчити кожний із них.

Слід було б також простежити їхні мандри з  одного музейного сховища до 
іншого, в результаті яких втрачалася первісна документація. Відновлювати II важ
ко, але потрібно.

1 Кондаков Н. И  Русскне влади. Исследованне древностей великокняжеского 
периода.— Спб., 1896.

2 Корзухнна Г. Ф. Русскне клади IX—XIII Вв.—М.; Л., 1954.
8 Кондаков Н. П. Русскне клади.—Т. 1.— С. 96—105;
« Архів ЛВІА.— Ф. 1.— Спр. 59/1885.—Арк. 225—227.
6 Труди Моековского общества нсторин н древностей.— М., 1826.—Т. І, Ч. 3.— 

С. 152—:163.
8 Кондаков Н. Указатель отделения средних веков и зпохи Возрождения.— Спб., 

1891.
7 Архів Санкт-Петербурзького відділення Інституту археології.— Ф. 1.—Спр. 

59/1885.—Арк. 185—187.
8 Там же.—Арк. 197.
9 Там же.—Арк. 219, 223—234.
10 Там же.—Арк. 288.

• и Корзухнна г. Ф. Русскне клади IX—XIII вв.— С. 123.
17 Архів Санкт-Петербурзького відділення Гнститугу археології.—Ф. 1.— Спр. 

59/185.-Арк. 5 -6 , 234.
13 Корзухнна Г. Ф. Русскне клади IX—XIII вв.—С. 123.
18 Там же.—С. 117—118, № 98.
18 Там же.— С. 118.
18 Там же.—С. 115, № 90.
17 ЛВІА.—Ф. 1.—Спр. 59/1885.—Арк. 49.
18 Государственньїй Зрмнтаж. Отдел археологии Восточной Европн и Сибирн.—

ИнвентарНая опись коллекции № 637. ‘ '



ЗНАХІДКИ
БРАТОЛЮБІВСЬКОГО КУРГАНУ

Анатолій КУБИШЕВ

Г
езмежністепові простори ПІВНІЧ* 
ного Причорномор'я ВІДОМІ ’з пі- 
сень та переказів як «Дике по

ле». Це тут колись вирувало життя 
кочових племен... Майже нічого не збе
реглося з тих давніх часів, хіба що 
так само гонить вітер хвилями ковилу 
та єшван-траву. Та ще високі кургани 
бовваніють у нагрітому сонцем повіт
рі̂  мов примарні велети.

З’явилися ці кургани у степах Євра
зії’ на рубежі IV—III тис. догн. е. 
Майже п'ять тисяч років, аж до піз
нього середновіччя, вони були усипаль
ницями для племен бронзового та 
раиньозалізного віків, а також для ав- 
сур, гуннїв, хазарі1' булгар, половців,’ 
печенігів, торків, татар, які жили на < 
цих землях дещо пізніше. і

Таємниці цих курганів здавна ці
кавили. людей. їх почали розкопувати 
ще в часи античних” міст-полісів. Гра
біжників приваблювало золото скіфсь
ких та ..сарматських царів. Турбували. 
спокШ мертвих.,! в епоху Середньовіч
чя̂  і у просвітительські катеринівські 
часи, коли за «розкопки» взялися вель
можі та царські генерали. Щось із 
знайденого в курганах потрапляло до 
приватних колекцій, щось—до Ерміта
жу, проте більшість зоущтих речей по
спіхом переплавлялись у злитки. 'А ви
роби з бронзи, заліза,>; кераміки, за
лишки одягу не цікавили грабіжників.
І тільки у XIX ст. розпочалися наукові, 
і ділеспрямовані^дослідженна, прадавніх 
поховань, які поволі й неохоче розкри
вали свої, таємниці. Найбільший інте
рес для археологів представляли кур
гани скіфських царів. Цей народ свого, 
часу відіграв важливу роль в історії 
всієї- Евразії. Кочова скіфська орда 
господарювала у колись могутній Мі
дії, розгромила столицю Ассірії Нене- 
вію, сплюндрувала вщент Урарту. На
віть єгипетські фараони , змушені були 
відкуповуватися від скіфів багатими 
дарами.

Найповнішу картину життя, звичаїв, 
побуту древніх скіфів подав грецький 
історик Геродот, який, за деякими свід
ченнями, особисто побував у степах Пів
нічного Причорномор’я у V ст. до н. е. 
Відвідав Геродот і Ольвію, де міг ма
ти безпосередні контакти і з представ
никами скіфських племен.

Але історія цього народу і сьогодні 
залишається таємничою та загадковою.

Іноді підняти завісу таємничості вдаєть
ся археологам, які ведуть розкопки на 
півдні України — у зоні ' будівництва 
зрошувальних систем. Майже кожний 
польовий сезон дає вченим чимало но
вих і цікавих матеріалів. Особливу цін
ність становлять твори античного при
кладного та ювелірного мистецтва, що 
потрапляли до скіфських усипальниць

> завдяки найтіснішим торговельним та 
культурним ; контактам між кочівника
ми й жителями грецьких міст-полісів, 
розташованих .на берегах Чорного та 

' Азовського морів. "
Найяскравіший-період історії Скіфії 

припадає на V—IV ст. до н. е.. коли ко
чові племена об’єдналися;.у першу на 
території Східної Європи державу. Са
ме ^а цей час припадає поховання скіф
ських царів у курганах, відомих під на
звою Солоха та Гайманова могила < не
подалік Запоріжжя, Кульг.Оба біля Кер
чі, Чортомлик І Товста могила біля Ні- 

'■ 'Кополя. ‘
' Значні скарби, з якими відправляли 

в останню путь.;, скіфських, царів, та 
вельмож, напрочуд складні поховальні 
системи, гігантські надмогильні земля
ні насипи (до 20 і більше метрів висо
тою) дають підстави зрівнювати степо
ві кургани із пірамідами єгипетських 
фараонів.

,! На жаль, уже в; сиву давнину біль
шість курганів булдчпограбована. Саме 
тому ко^кна ■ .знахідка. в' них . сьогодні 
дуже цінна, .для науии,. для ^пізнання іс
торії народу, який, багато рсголіть тому 
зник з азіатсько-європейських просторів.

Влітку 1990 р. Херсонська експедиція’ 
Інституту , археології ^ Академії наук 
України здійснила розкопки чотирьох 
курганів у районі сіл Ольгине та Бра- 
толюбівка Горностаївського району. Яки
хось особливих надій на знахідки ми не 
мали. По-перше, невисокі земляні наси
пи свідчили, що це були не царські по
ховання. Досить скромними виявилися 
й поховальні камери -у вигляді неглибо
ких катакомб. Крім того, ми швидко 
зрозуміли, що цими похованнями вже 
цікавилися у давнину. Недоторканою за
лишилася тільки одна могила, у якій 
була похована молода жінка. Знайде
но 64 нашивних золотих бляшки із фі
гурами крилатих грифонів, що прикра
шали головний убор небіжчиці. Бі
ля входу до поховальної камери стояла 
антична амфора, а у вхідній ямі — 
чорнолаковий канфар з відбитими руч
ками.
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В інших похованнях знахідки вияви* 
лися значно скромнішими — кілька де* 
сятків бронзових наконечників стріл, 
уламки залізних списів та дротиків, зо* 
лотин перстень, сережки, кілька золо
тих бляшок, що нашивалися на одяг,

перечно, кочівникам і за своїм похо
вальним інвентарем значно відрізнялися 
від могил скіфів-землеробів. Знахідки 
дають підстави твердити, що кочівники 
жили значно заможніше: у їхніх моги
лах зустрічаються, скажімо, такі при-

Біметалічний ритон (золото 
парні круглі золоті підвіски від намис
та, браслет із срібного дроту, бронзо
ві та залізні оздоби кінської збруї.

Незважаючи на те, що в курганах 
побували грабіжники, ми знайшли знач
но більше, ніж у попередні роки у 
скіфських похованнях біля Люоимівки, 
Василівни, Софіївкн. А кургани, що зна
ходилися в степу, належали, без-

— електр) V ст. до н. е. 
краси, як скляне намисто, золоті бляш
ки з карбуваннями, бронзові дзеркала 
з ручками. Деякі з них навіть зберіга
лися в спеціальних футлярах із шкіри 
або дерева. Значно частіше траплялася 
в похованнях скіфів-кочівників б антич
на кераміка, різноманітним був і воєн
ний обладунок.

Проте справжня сенсація чекала на
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нас у кургані, висота якого сягала се
ми, а діаметр —: сімдесяти: метрів. Цей 
курган отримав назву Братрлюбівського 
(від назви найближчого села), і 
■ Під насипом грунту виявлено шість 
підземник камер і одне ., парне кінське 
поховання під крепидою, поряд з дромо- 
сом — підзахоронення у «центральну 
камеру».

Курган мав пірамідальну форму, його 
насипали у два прийоми. Первісний валь
ковий насип і подальше нарощення кур
гану були обкладені масивним кільцем 
крепид шириною та висотою до 5,5— 
6,0 м. Склалося враження,, що свого 
часу увесь курган був ніби закова
ний у своєрідний кам’яний панцир із 
плит черепашника. Ця споруда, схожа на 
купол, була оточена ще й досить ши
роким (до двох метрів) і глибоким (пів
тора метра) рівчаком, що мав два про
ходи—зі сходу й заходу. Неподалік від 
цих проходів археологи знайшли рештки 
поминальної тризни — кістки домашніх 
тварин, уламки амфор тощо.

Але і цей курган уже відвідали гра
біжники. Непоміченим залишилося тільки 
«поховання конюха» — неподалік цен
тральної могили — та місце, де лежали 
кістяки коней.

Грабіжники, мабуть, мали досить ча
су, щоб добре обстежити могили не тіль
ки царя, а й його слуг, бо винесли звід
ти практично всі коштовні речі, зали
шивши одну золоту бляшку-нашивку, 
наконечники стріл та уламки амфор. 
Нагородою для археологів залишилися 
хіба що знахідки на місці, де лежали 
останки коней, стилізованих золотих на- 
щічників, залізних і бронзових вудил, 
кількох золотих гудзиків.

Розкопки завершувалися. Археологи 
розчистили дйо катакомби головної мо* 
гили. І раптом у східній частині, де мав

лежати небіжчик, ніж археолога на
штовхнувся на перешкоду. Кілька 
шкребків —- і ми стали свідками архео
логічного відкриття. Скіфи, знаючи до 
терес грабіжників до своїх курганів» 
часто ховали найкоштовніші речі похо
вального інвентаря осторонь від вінце
носного небіжчика.

Земля подарувала нам кілька безцін
них речей, зокрема скіпетр (як ми його / 
назвали) — циліндричної форми пред
мет, прикрашений карбуванням хижа
ків та химерних істот, що шматували 
бика, коня, лань та оленя. Верхню час
тину скіпера прикрашало рельєфне зо
браження оленя та пантери, що сиділа 
на ньому верхи.

Знайдено було і' золоту чашу з рель
єфним зображенням шести кінських го
лів, і нашийну оздобу—золоту пекто- 
раль у вигляді стрічки, сплетеної із 
шести рядів золотих ланцюжків та із 
чотирма (з п'яти), що збереглися, під- 
вісками-пальметками. Пектораль завер
шувалася двома плоскими наконечника
ми у вигляді стилізованих зображень 
кінських голів.

Четвертою знахідкою із Братолюбівсь- 
кого кургану був ритон із срібла та чо
тирьох накладних пластин з тонкого 
листового золота із рельєфним Зобра
женням оленя та голови лева. Ритон 
виявився дуже пошкодженим, його сріб
на основа та верхня частина, виготов
лена з низькопробного сплаву золота та 
срібла, зазнали значної дії корозії.

Так завершилися розкопки Братолю- 
бівського кургану. Невеликий, випадково- 
збережений скарб відкрив нові сторін
ки життя і побуту кочового народу, зба
гатив історію знаннями про неповторно 
скіфськоантичне мистецтво.
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ПОДОРОЖ киянина 1 
ОВСІЯ КНИШОВИЧА ДО ЄРУСАЛИМА

Юрій мицик

0
' і  '.

станнім часом зросла увага на
уковців до проблеми взаємозв’яз
ків України зі Сходом. Саме про 

ці питання ішлося на" міжнародній кон
ференції «Україна та Османська імпе
рія XVI—XVIII ст.» (Київ, 20—23 жовт
ня 1991 р.). Різні аспекти цієї теми зна
йшли висвітлення на конференції, разом 
з тим відзначалась недостатня увага до 
певних позицій.

А проте в Україні здавна існує ін
терес до Сходу. Досить згадати хоча б 
паломництво чернігівського ігумена Да
нила в Єрусалим — іще на початку 
XII стЛІізніше, у XIV—XVII ст., шля
хом Данила пройшло не менше дванад
цяти паломницьких місій, переважно із 
Росії. Українські мандрівники здійсню
вали самостійні подорожі, а також 
брали участь у відповідних місіях Ро
сії та Речі ПоспЬлитої. Не випадково в 
українських хронографах XVI—ХУІІІст. 
значна увага приділялася Історії країн 
Сходу, була популярною паломницька та 
мандрівницька література, а історичні до
кументи та народні думи пронизані роз
повідями про перебування українців- 
невільників у чужих країнах 2.

Серед вайвідоміших пам’яток цієї лі
тератури можна вирізнити твори Васи
ля Григоровича-Барського (1701— 
1747) та «Григоровича-другого»—чен
ця Полтавського монастиря Луки 
Яценка-Зеленського (1726—1807). Та 
кількість пам’яток, очевидно, не відпові
дає справжньому розмахові контактів 
України зі Сходом. Однією з причин було 
й те, що чимало джерел загинули у 
роки лихоліть, яких так багато зазна
ла українська історія. І все-таки вітчиз
няні й зарубіжні архіви ще ховають 
чимало скарбів. Так, у відділі руко
писів бібліотеки музею ім. Чарторийсь- 
ких у Кракові (Польща) нами ще на
прикінці 70*х років було вивчено великий

рукописний збірник другої половини 
XVII сг. *(№ 1657).. Це свого роду «вся
ка всячина», де зберігаються оригіна
ли й копії різноманітних документів 
(лис^и, промови, сеймові постанови), 
написані переважно польською та ла
тинською мовами. На деяких вільних 
сторінках невідомий ^упорядник збірни
ка занотував літописні ’заміткк' за 
1644—1652 рр. (арк. 98, 124, 310). Стає 
зрозуміло, що ці замітки були зано
товані не раніше травня 1653 р. Отже, 
автор записував події не одразу, а-че
рез кілька років, на основі'свідчень оче
видців і власних спогадів, листів та 
іи.

У літописних замітках пильну ува
гу автора привертає визвольна війна 
українського народу проти Речі Поспо
литої у 1648—1654 рр. Дарма що він 
вороже ставиться до боротьби українсь
кого народу за незалежність, однак на
водить хоч і стислі, але цінні свідчення 
про Корсунську, Зборівську, Батізьку 
битви, про облогу повстанцями Богда
на Хмельницького Старокостянтинова і 
Замостя у 1648 р., Збаража у- 1649 р. 
Він пише і про смерть польського коро
ля Владислава IV у 1648 р., про- коро
націю його спадкоємця Яна Казимнра на 
початку 1649 р. та іи.

За 1644 рік у замітках йдеться і про 
зв’язки Києва з Близьким Сходом: «Ро
ку 1644. Єгомост Еузебіуш Книшович, 
чернець Київського печорського монасти
ря, сповідник вельможного пана Адама 
з БрусилОва Кисіля, котрий був спочат
ку чернігівським Каштеляном, потім — 
київським, потім— брацлавським воєво
дою, а потім і до самої смерті — київсь
ким воєводою'3, здійснив паломництво до 
Єрусалима» Звідтіль, повернувшись в 
Україну, він написав до його милості 
пана Михайла Калушовського...»4

Далі у літописній замітці наводила
ся копія листа Овсія Книшовнча до 
Михайла Калушовського від 2 лютого
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1646 р., написаного вже після повер
нення «до рідного краю», очевидно, до 
Києва. У цьому короткому і не завжди 
розбірливо-написаному документі Кнн- 
шович рБзповідае про «свою подорож до 
Єрусалима, де він молився біля гробу 
Господнього за себе та своїх благодій
ників, серед яких називає і князя Ми
хайла Калущовського та його батька.

З останньої подорожі Книшович при

віз з собою трохи єрусалимської землі 
та свічку «з гробу Спасителя». На жаль, 
цим і вичерпуються свідчення літопис
ця про подорож киянина до Єрусали
ма. Але, незважаючи на лаконізм, ця 
літописна звістка стверджує факт інтен
сивних контактів давньої України з 
країнами Сходу. Сподіваємося, що по
дальші пошуки дозволять заповнити ці 
«білі плями».

1 Життя і паломництво Данила, ігумена Руської землі Ц  Літопис Червоної Ка
лини.— 1991.— № 2, 3. У 1456 та 1461—1462 рр. український мандрівник інок Варсо- 
фонів двічі побував на Близькому Сході, відвідав Єрусалим, Єгипет, першим із схід
нослов’янських мандрівників піднявся на Синайську гору.

2 Див., наприклад: К&ррАЬов В ., М ицик Ю . У святу неділю ие сизі орли заклеко
тали // Літопис Червоної Калини.— 1991.— № 3.— С. 25-—28.

3 Чернігівським каштеляном А. Кисіль став -у 1639 р., київським каштеляном і  
брацлййським воєводою -—у 1646 р., київським воєводою-;-у 1649 р.

4 Бібліотека музею Чарторийськнх у Кракові.— Відділ рукописів.— № 1657.— 
С. 124. Уривок із тексту документа подано у перекладі з польської мови.

ДОКУМЕНТАЛЬНА 
ПАМ'ЯТЬ УКРАЇНИ

Микола СЕНЧЕНКО

У
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бібліотеках, музеях і архівах Укра
їни, приватних колекціях збері
гається обширний корпус унікаль

них документів виняткової історичної, 
наукової- та художньої вартості, які за
фіксували ^розвиток і поступ, суспільст
ва впродовж багатьох століть. Д е— кни
ги, рукописи, кінофотоматеріали тощо. 
Документальні .фонди (а це уся інфор
мація, виражена через цисьмо, друк, гра
фіку, символи, механічний запис голо
су, фото), які існують зараз для переда
чі знань та інформації між людьми* по
коліннями, починаючи з прадавніх кли
нописних .глиняних табличок і пальмово- 
го: листя! з написами — до оптичних дис
ків.. Враховуючи обсдг укладеної туди 
інформації, її значимість для поступу 
науки та культури, документальні фонди 
належать до найціннішої частини націо
нальної духодної спадщини. І тому збе
реження цього фонду, його примножен
ня і використання має важливе І непе
рехідне значення для історичного і куль
турного поступу народу.

Україні, довелося довго і  напружено 
боротися за те, щоб.вижити і зберегти 
свою культуру. Земля* яка знаходилася 
в центрі Європи, приваблювала не одне 
хиже око, починаючи від Батия і до біс
нуватого німецького) фюрера. І . перше, 
що зайди хотіли отерти з лиця землі* 
була культура, дух- народу,- пам’ять про 
минуле. Безжально.) нищилися церкви і

V

книги.* Проте навіть у найтяжчі часи 
гноблення український народ вистояв, 
зберіг і свою самобутню національну 
визначеність, ї  свою неповторну етнічно- 
духовну генезу, подарував людству 
таких геніїв, як . Сковорода, Роголь, 
Шевченко, Леся Українка, Лисенко, 
Франкр...

Алегящцо раніше боротьба за духов
ну спадщину велася на терені політич
них змагань,; ̂ коли ставилося питання 
бути чи не бути українській нації як 
спільності, то тепер культурній та духов
ній спадщині, зокрема документалістиці, 
яка й становить основу матеріалізова
ного в книгах і рукописах духовного 
скарбу, прийшла загроза з іншого, да
лекого, від політичної боротьби боку. 
Екологічна,: криза, .. від якої страждає 
людство, не обминула і 'його культурної 
спадщини.

• Величезна частина книжок, журналів 
і газет, з яких складаються фонди всіх 
бібліотек світу,, перебувають зараз під 
загрозою фізичного зникнення. Адже 
більшість друкованої продукції збері
галася на папері з дерев’яної сирови
ни, який має велику кислотність, що руй
нує а нищить целюлозне полотно. На ос
танній стадії цього невпинного процесу 
папір робиться крихким, розсипається 
від дотику пальців і його не можна збе? 
регти жодним способом. ДЛя українсь
ких фундаментальних бібліотек та ар
хівів це особлива проблема. Адже «ки
слотний» папір почали, виготовляти в
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другій половині. XIX ст., саме тоді, коли 
розпочалося українське, національне від
родження, з'явилися, друком твори най- 
видатніших наших письменників, за
роджувалася періодична преса, засно
вувалися перші наукові журнали. Ви
дання виходили малими,’«накладками, і 
тепер майже всі вони мають раритетну 
значимість.

Екологічна ситуація, в яку потрапив 
фонд: документальної пам’яті України, 
викликає почуття тривоги у наукових і 
бібліотечних колах, які вимагають не
гайно приступити до розробки комплек
сного проекту зберігання фондів.

Для багатьох бібліотек і архівів 
світу ця проблема не нова, і вони пра
цюють над її вирішенням. Проте вели
чезна кількість документів,. які; потре
бують декислотизації, роблять завдання 
їх збереження надзвичайно складним.

Асоціація наукових бібліотек СІЛА 
вважає, що майже 80 мільйонам книг 
загрожуєі саморуйнування. Керівництво 
Нью'Иоркської публічної бібліотеки ви
словлює подібні побоювання щодо 
50 відсотків своїх фондів. -V

Складне становище склалося і з фон
дами Центральної наукової бібліотеки 
ім. В. І. Вернадського АН України: 
60 відсотків книг, газет і журналів по
требують консервації та реставрації. Ве
лику роботу належить цровести, щоб 
зберегти фонди й інших великих бібліо
тек України — у Львові, Ужгороді, Чер
нівцях, Одесі, Харкові.

Ще одна проблема, пов’язана з до
кументальною пам’яттю України, потре
бує свого нагального вирішення. Це ство
рення відповідного довідкового апарату 
бібліотек та архівів, національної біб
ліографії та бібліографічних баз даних 
з використанням сласних систем зби
рання, обробки і розповсюдження Інфор
мації.

Тому зараз, у час духовного відро
дження нації, завдання зібрати і зберег
ти документи про Україну та українсь
кий народ особливо актуальне. Для цьо
го потрібна реальна, добре продумана 
програма політики щодо вирішення про
блеми. Пропонується розробити науко
во-дослідну програму «Документальна 
пам’ять України», мета якої — створити 
теоретичні і практичні основи кумуляції, 
забезпечити і активізацію використання 
документів, що стосуються України, в 
бібліотеках, музеях, архівах, особистих 
колекціях.

Програма передбачає проведення на
укових досліджень з книгознавства, бі
бліотекознавства, бібліографознавства; 
археографічну та бібліографічну діяль
ність; створення автоматизованих біб
ліографічних баз даних та інтелектуаль
них інформаційних систем; забезпечен
ня збереження та розповсюдження до
кументів.

Науково-дослідницька робота за про
грамою «Документальна пам’ять Украї
ни» спрямована на розв’язання багатьох 
завдань, зокрема — здійснити типологіч
ний аналіз української книги, провести 
історико-кодлкологічне дослідження ру
кописної і друкованої книги, вивчення

стародруків;: рукописних фондів бібліо
тек України; аналіз видавничої діяль
ності в Україні, а також видань і ви
давництв української книги за кордо
ном. Бібліотекознавці проведуть поглиб
лення досліджень інформаційних по
треб читачів, розроблять найолтимальні- 
ші варіанти кумуляції та розподілу бі
бліотечно-інформаційних ресурсів, науко
вого забезпечення новітніх бібліотеч
них технологій тощо. На часі розробка 
і створення теоретичних основ розвитку 
бібліографії в умовах інформатизації 
суспільства, розробка теорії і методики 
створення національної бібліографії 
України, вивчення історії бібліографії в 
республіці та бібліографічної діяльності 
української діаспори:'

-Щодо археографічної частини? про
грами, то ми передбачаємо розширити 
інформацію (через; каталоги, спеціальні 
видання) про! документи, які стосуються 
України, але зберігаються поза її ме
жами. ■ •

Для практичної реалізації цієї час
тини проекту потрібно створити коор
динаційний: центр; який би співпрацю
вав а: бібліографічною комісією ішжна- 
родної асоціації україністів, Інститутом 
української археографії АН України, 
Головним-архівним управлінням при Ка
бінеті Міністрів * України. Такий центр 
міг бк залучнти до співпраці бібліогра
фів слов’янських відділів у всіх краї
нах світу.

Першочергові завдання такого цент
ру: розробка реальних програм пошуку, 
збирання, опрацювання та публікація 
бібліографічних даних про наявність до
кументів, пов’язаних з Україною, в різ
них країнах; створення баз даних біблі
ографічної та археографічної інформації 
з використанням автоматизованих ін
формаційних технологій; розробка серій 
довідкових тематичних видань, які від
ображають наявність документів у схо
вищах різних країн; поповнення докумен
тів, відсутніх у сховищах України, пер
шоджерелами та їх копіями на різних 
носіях інформації.

Особливу увагу в бібліографічній ді
яльності слід приділити національній 
бібліографії України. Спроби створити 
національну бібліографію були й рані
ше, але з різних причин вони залиши
лися нереалізованими. Зараз маємо умо
ви для вирішення цієї проблеми.

В ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН 
України розроблена програма створення 
українського бібліографічного реперту
ару і вже здійснюється практичне .її 
втілення.

Важливу роль в інтеграції бібліотек, 
архівів, музеїв може відіграти автома
тизована інформаційна система, до якої 
входитимуть зведені електронні катало
ги для відображення нових надходжень 
великих бібліотек регіону; бази даних 
історико-культурних фондів і фондів 
архівів й музеїв; фактографічна й огля
дово-аналітична інформація':3‘ будь-яких 
галузей науки й техніки; дані національ
ної бібліографії.

Зведені електронні каталоги дозволять 
кардинально підвищити ефективність ви
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користання єдиного документального 
фонду України при децентралізованому 
зберіганні первинних документів у біб
ліотеках, архівах і музеях різних регі
онів. Окремо спід сказати, про повно- 
текстові бази даних, які, виникнуть піс
ля освоєння видавничими організаціями 
технологічного випуску. «електронних» 
журналів і книг на цифрових оптичних 
дисках.

Використання інформаційних техніч
них систем дозволить тримати в пам’яті 
комп’ютерів бібліографічні дані, вико
ристовуючи телекомунікаційний доступ 
та оптичні диски, обмінюватись інфор
мацією з різними регіонами України, 
швидко знаходити першоджерела (ори
гінали) документів.

Реальне вирішення проблеми збере
ження документального фонду вбачає
мо, насамперед у створенні Національ
ного центру збереження:, документів, 
який містив би духовні скарби поко
лінь і одночасно забезпечував бн мож
ливість активного використання їх су
часними дослідниками та читачами.

Центр зберігання документів здійсню
ватиме наукову реставрацію і консерва- 
вацію. документів з широкомасштабним 
використанням реставраційного та мікро
біологічного обладнання, нових мате
ріалів, технічних засобів, сучасних на
укових методів Із залученням Висококва
ліфікованих кадрів, а також подальшим 
мікрофільмуванням оригіналів і ство
ренням страхового фонду та фонду ви
користання. У функції Центру входити

•: ■ : ї ї . .

ме координаційно-методична і науково- 
дослідна робота по збереженню цінних 
фондів бібліотек, архівів, музеїв Украї
ни. Його компетенції підлягатимуть тех- 
ніко-технологічні дослідження та експе
рименти для встановлення автентичності 
та цінності рукописних матеріалів дру
кованих видань; надання практичної і 
консультативної допомоги в проведенні 
профілактичної роботи з фондами, ство
рення системи підготовки і підвищення 
кваліфікації (бібліотечних та архівних) 
кадрів; підготовці методичних матеріа
лів; пропаганді актуальних проблем збе
реження фондів в республіці тощо.

Для реалізації програми, пов’язаної 
з розповсюдженням документів, потріб
но створити Центр забезпечення доку
ментами, у функції якого входитимуть 
видавнича діяльність, забезпечення копі
ями документів, реалізація електронних 
технологій розповсюдження інформації.

Видавнича діяльність Центру спрямо
вується на видання серій національної 
бібліографії, перевидання довідкових ма
теріалів і’ рідкісних видань, які корис
туються попитом, репринтні перевидан
ня пам’яток' писемності й друку, а та
кож національний реєстр наукових до
сліджень.

Створення науково обгрунтованих 
напрямків у рамках програми «Докумен
тальна пам’ять України» дозволить зі
брати, використати і зберегти для по
колінь безцінну спадщину українського 
народу.
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НА ДОПОМОГУ 
ВЧИТЕЛЮ ІСТОРІЇ

ЯК ХОДИЛИ «ІЗ ВАРЯГ У ГРЕКИ»
Олександр ЄМЧЕНКО

ей шлях, цей водний тракт ві- 
кодавкості за своєю протяжні
стю, кількістю земель і держав, 

що до нього прилягали, різноманітністю 
географічних зон, унікальністю засобів 
сполучення не мав собі рівних у то
гочасному світі.

Він був відкритий за чотириста ро
ків до подорожі венеціанця Марко 
Полр, за шістсот років до «ходіння за 
три моря» тверського купця Афанасія 
Нікітіна, за сімсот років, до навколо
світнього плавання португальця Фер- 
нандо Магеллана.

Цим шляхом, що єднав Північ з  
Півднем, Європу з Азією, шляхом, що 
перетинав землю . наших предків, пла
вала. рила-силенна люду. Б]ля його уз- 
берадокя народжувались і вмирали по
коління, з'являлись і вникали численні 
племена й народи, формувалася й ут
вердилася могутня Київська Русь.

...Над Варязьким мором клубочать- 
ся важкі сірі хмари. Повільно, ніби з 
густого сита, сіється, дощ. Долаючи ви
сокі, кошлаті, . як темне небо, хвилі, 
поволі рухаються на північ новгород
ські учани. Князь Володимир пливе до 
свіонських конунгіз.

Важка дума гнітить князя< Гінці з 
Києва принесли лиху- звістку: Ярололк 
згубив брата Олега, заприятелював з 
ромеями,-, ручкається з  .печенігами —• 
одвічними нападниками на руські зем
лі, ̂ «тими самими печенігами, які недав
но .с: вбили на Хортиці - .їхнього батька, 
грозу „ ромеїв і— Святослава. Любо 
приймає-їх у батьківській палаті.
... Обачливий і поміркований Володи

мир1 не кинувся, зопалу мстити. Та 
хіба суть -у 'помсті? Йшлося про значи
міше — про*. ДОЛЮ:, рідної ЗЄМЛІ, ЗвП О - 
віданої ще дідами-прадідами. Володи
мир довго думав, як йому вчинити. 
Покликати на підмогу східні орди й 
племена— ті радо пройдуться потопом 
по Руській землі. Дивився на захід — 
там закована в лати Німецька імперія 
давно мріє підкорити слов'ян.

— Візьму з собою варягів,— ска
зав нарешті воєводам і боярам.— 
Знаю, що їх боїться весь світ. На сво
їх човнах вони зборознили всі моря й 
океани. їх побоюються і франки, і ро- 
меї» Я англи. Тільки* нам вони не страш
ні. Новгородчани не раз ганяли їх від

своїх кордонів.
У північних краях, від берегів Ют

ландії, куди плавав Володймир, і по
чинався: шлях «у греки». Важким і не
безпечним він був, і не тільки з  на
вігаційних міркувань. У Варязькому 
морі мандрівників досить часто під
стерігали «жорстокі пірати», як пи
сав історик того часу Адам Бремен
ський. Відрізнялися від сучасних і ге
ографічні обриси водного шлдху. Фін
ська затока, котра тоді називалась 
озером Котлино^ прямо переходила в 
озеро Нево, нині Ладозьке.

Залишивши позаду сині води Ла
доги, судна входили в гирло Волхова. 
На ті часи річка була повноводнішою, 
проте без лоцманів не обходились. Тх 
давала фортеця Альдег^юборг — Ста
ра Ладога. Вона й нині .стоїть на три
дцятому кілометрі від гирла Волхов^. 
Це форпост новгородської землі. Тут 
судна зупинялися, човнярі утрййювали 
маршрут, готувалися до дальшого пла
вання.- Потім двісті кілометрів човни 
йшли по Волхову, І ' ось він, ХольМ- 
град — Великий Новгороді Північне 
крило Київської Русі.

Тут починав своє князювання ві
щий Олег.' Тут нарОдйвся князь Ігор. 
Тут правили^-його внук Володимир і 
правнук Ярослав, прозваний 'Мудрим.

Найбільшо . "Оповився ' стародавній 
Новгород як торговельний центру Він 
стояв серед іустбї’ мережі річок,, що 
з'єднували місто з  Білим морем, ба
сейнами Західної Двіни, Дніпра і Вол
ги. Річка Волхов , перетинано Новгород. 
На східній половині знаходився так 
званий ТОІ&, Чиї тільки судна нестояли 
на річДі.' "Руські події,,. в&йкі лойви.. і 
шнеки варягів, далі, Куди не гдяйеш,— 
уЧани  ̂ буси," однодеревки завЬлотських 
і північнихземель.

Скандінави везли сюди сук но,(бур
штин, мідь, олово, с залізо, с|ль, рибу. 
А купували ■ місцеві новгородські то
вари, і дари далекого Сходу, і гостин? 
ці теплого Середземномор'я.

А місто все приймає і приймає го
стей. Через Мсту, .Тверцу, Волгу йдуть 
каравани з  Каспію, по Шелоні рукою 
подати до Пскова, а в ід . Старої- Ладо
ги через Свир відкривається великий 
північний шлях у студене море. Во- 
їстину Новгород — перехрестя багатьох 
важливих доріг.* >
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дорожан з високо? гори Перинь, де 
було втрамбовано широке требище і 
де постійно палали кострища, похму
ро й незворушно дивився витесаний 
з  Велетенського дуба ідол — язичниць
кий бог Гіерун. Мандрівники шанобли
во схиляли перед ним голови, кидали 
у "воду жертовні монети, благаючи у 
грізного владики погожих днів і по
путного вітру. Бо хоч Ільмень-озеро 
мілководне і пройти по ньому треба 
якихось сорок верст, плавання було 
небезпечним. Нерідко налітав' шале
ний вітер, який шарпав і шпурляв чов
ни так, що біля південних берегів озе
ра доводилося по кілька днів збирати 
їх. докупи.

Нарешті і Ловать. Рівними ключа
ми входять лоді? в гирло річки. «Був 
шлях із варяг у греки і назад із гре
ків по Дніпру, а у верхоріччі - Дніпра 
волоком тягли кораблі до Ловаті» —■ 
оце й усе, що знаходимо в літописі 
про цю ділянку шляху. Від найближ
чо? точки Ловаті до Дніпра — сто п'ят
десят кілометрів! Чим вище по Лова
ті, то важче. Іноді доводилося пере
носити човни на руках. --

Не легше ставало, коли судна звер

тали в притоку Ловаті — річку з ласка
вим ім'ям Серьога. І ось настає мо
мент, коли лоді? втикаються в сушу. 
В£е. Караван зупиняється.

— Требіть путі Й мостіть коткиї — 
певне, лунало тут колись.

До ближньо? річки Торопи належа
ло здолати суходолом тринадцять кі
лометрів. '

Про те, що наші пращури на шля
ху «із варяг у греки» долали волоки, 
достовірно свідчать довколишні топо
німічні назви річок: Переволока, Пе- 
револочка, Волочна, Волок, Волочок; 
урочищ: Волок, Гіереволок, Волоче, 
Заволоче; міст і селищ: Переволочив, 
Волокове, Волочинськ, Волоковиськ, Во
лок, Волокобино, Переволоки, Суволо- 
че, Вишній Волочок, волокитіно.

У верхів'ї річки Торопи — перепо
чинок. Далі, вниз за течією,?— вхід у 
Західну Двіну. А вона спокійно * несе 
свої води до Касплі — притоки Двіни. 
Треба налягати на весла, йдучи вгору 
проти течі?.

Славутич, Борисфен, Узу, Данапріс... 
Багато було імен у ріки, голубий пруг 
якої тягнеться на 2285 кілометрів, що 
майже дорівнює відстані від Києва до 
Парижа, а площа ї? розгалуженого 
басейну не набагато менша території 
Франції.

Одна з численних легенд розпові
дає таке. Після перемоги над печені
гами великий князь Святослав повер
тався до Києва. їхав лівим, пологим 
берегом. Назустріч виходило населен
ня й уклінно вітало відважного витязя. 
Кожен вважав за честь щось подару
вати своєму оборонцеві: хто щит І меч 
власно? роботи, хто — шмат домотка
ного полотнб, 'Уто — жбан із медом. 
А один сіромаха не мав нічого. Мет
нувся він до Славутича, набрав у при
горщі води і підніс князеві:

— Чим багаті, тим і раді. Прийми, 
князюі Се вода Дніпрова.

Суворий князь зворушено дивився 
на це незвичайне підношення. Опам'я
тавшись, звелів принести золоту чашу 
і прийняти безцінний дар:

— Вода дніпровська — священна! 
За не? ми на брані голову покладемо.

Відтоді золотий кубок із дніпров
ською водою завше стояв у княжому 
теремі на найпоческішому місці.

Численні торговельні шляхи бага
тьох країн Європи й Арабського Схо
ду єднав повноводий Славутич. Його 
верхів'я наближалось до північних зе
мель, пониззя сусідило з  Азією, його 
ліві притоки виходили до Волги й До
ну, праві — сягали Вісли та Німану. 
Вже самі географічні координати ріки 
зумовили ?? важливе комунікаційне 
значення на шляху «із варяг у греки».

Дніпровська ділянка цього шляху 
починалася біля Смоленська. Вже сама 
назва міста говорить про те, що після 
тривалих і виснажливих суходільних пе
ревалок човнів між басейнами Волхо
ва і Дніпра тут повторно смолили суд
на, готували 7х до дальше? дороги.

...Поміж високих пагорбів і розло
гих долин флотилія пливла до Любеча,
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одного з найстародавніших міст, з яким 
пов'язано багато драматичних сторі
нок в історії Київської Русі. Тут, на 
околицях невеликого поселення з  такою 
мирною назвою, двічі у кривавій січі 
сходилися брат з братом: Володимир 
з  Ярополком, а згодом — їхні сини 
Ярослав та Святополк.

Однак було б несправедливо нази
вати Любеч місцем розбрату і між
усобних побоїщ. У Любечі говорили й 
про любов та дружбу, укладали мирні 
угоди, немов прагнучи на кістках по
леглих спокутувати князівські гріхи. 
У 1097 р. на високому березі Дніпра 
відбувся з'їзд князів, скликаний для 
примирення. До Любеча прибули Во
лодимир Мономах, Святополк, Олег, 
Давид, Василько. За столом перегово
рів головував' Володимир Мономах, 
онук Ярослава Мудрого.

Звичайно, коли біля Дніпра спа
лахували криваві січі, торговельний рух 
по ньому припинявся. Купці шукали ін
ших шляхів, ішли «в греки» і назад 
кружними шляхами. Та як тільки на
ставало замирення, ріка знову повни
лася заморськими човнами. На 906 кі
лометрів від гирла Дніпра пропливали 
вони мимо села Сваром'є. Звідки така 
дивна назва? Сваром'є — ровесник Киє
ва. Назване так за ім'ям язичницького 
божества Сварога — батька бога сонця 
Даждьбога. А далі був Вишгород.

Резиденція київської княгині Оль
ги: «Вишгород град Вольгин». Двірце- 
вий посад Тї внука Володимира. За
йнявши після перемоги під Любечем 
батьківський престол, молодий Свято- 
славич ранньої весни наступного року 
пишно й урочисто зустрічав тут свою 
дружину Рогкеду з сином Ярославом. 
Ніхто тоді серед загального шуму й 
гомону, яким повнився в той день Виш
город, звичайно, й гадки не мав, що 
минуть роки й десятиліття, і 76-літній, 
хворий і кволий Ярослав Мудрий при
буде сюди, у Вишгород, і помре тут,, у 
суворій і темній фортеці.
-  Вишгород—. північна брама Києва. 

До нього звідси рукою подати. Мати міст 
руських, місто Кия, було головним опор
ним пунктом, серцевиною великого шля
ху «із варяг у . греки». Щороку, тільки- 
но скресала на Дніпрі крига, сюди при
чалювали довгі ушкуї.з північнихігморів, 
шнеки.й буси з Чуді, струги й учани з 
Новгорода, важкі, грецькі хеландії. І всі, 
хто приставав до Києва, поспішали в 
одне місце — на Поділ, на торг.

- У центрі великої площі — висічене 
з дубової колоди химерне чудовисько, 
подоба тварини й людини. Це Велос — 
бог торгівлі. Перед ним- удень і вночі 
горить на жертовнику'вогонь.

Гуде, колобродить подільський 
торк Новгородці привезли горючий ка
мінь,- соболині# куничі, горностаєві, ли
сячі, ведмежі хутра. Поляни запрудили 
торг пшеницею, ячменем, просом, ме
дом, воском. Гречини розклали на по
мостах коштовні тканини, вироби із 
золота і срібла, розставили високі кор
чаги з вином. Херсоніти навезли купи 
солі, в'яленої риби, пригнали табуни 
гарячих, як вітер у їхніх степах, коней.

Аравійці припрошують купити зелені 
намиста з Хорезма, перли з  теплих мо
рів, корицю, перець, лавровий лист, ла
дан. Чого тільки немає на Подолі.

І йде пшениця за сіль, хутра— за 
оксамит, мед — за коней, віск— за ри
бу. Пускають в хід гривни й куни, рези 
і драхми, диргени й динари. Скупившись, 
заморські гості оглядають Київ.

«Поглянь, зрештою, і на місто, що 
величчям сяє, на церкви квітучі, по
глянь на місто, святими іконами освіт
лене, пишне, овіяне благоуханним кми
ном, хвалами і Божим співом випов
нене!» Це— знамените' «Слово» русь
кого митрополита Іларіона, який в XI ст. 
оспівував велич стольного града. Звер
таючись до князів Ігоря, Святослава І 
Володимира, котрі, як зазначає автор 
«Слова», «зажили слави у багатьох краї
нах і правили не в убогій країні й не 
в невідомій землі,' а в руській, відомій 
і чутній у всіх кінцях світу», він просить 
«подивитися» на започатковане ними 
місто, розбудоване і прикрашене ру
ськими майстрами-будівничими,^ що вмі
ли думкою і працею осмислювати ка
мінь.

...Коли в серпанковій імлі тануть 
зеленочубі узвишшя Києва, попереду 
відкривається широке плесо Дніпро. 
Підняті горішнім вітром, по воді ходять 
запінені" хвилі. Не зупиняючись, лодії 
пливуть ЦІ/ІИЙ день. По черзі міняються 
на оеслах човнярі. Поки під спекотним 
літнім сонцем не обмїлілй береги, ка
раван поспішав за високою- водою.

Ось, і Дик4 р9^е. Невеликими гру
пами, а Іноді цілими ордами ту?--завж
ди никають кочівники. Споконвіків Русь 
потерпала від їхніх спустошливих набі
гів. Свідком багатьох кривавих побоїщ 
з. ними, були , Дике поле, і шлях «із ва
ряг у греки» —; ПО ньому.

Третє місто після Києва і Новгоро
д а — Переяслав — було одним із опор
них пунктів у боротьбі з  чужоземними 
нападниками. . ..

За Переяславом-Хмельницьким, Днір 
про круто повертав на південь. На 
725-му кілометрі .від Його гирла на пра
вобережній горі височить старовинний 
Канів. Колись на його гербі було зо
браження воїна — вартового кордонів 
Давньоруської держави. Стояв Канів на 
високій кручі, обнесеній земляним ва
лом і глибоким ровом та дубовим ча
стоколом, оберігаючи спокій мирних 
ратаїв, ковалів і різьбярів.

...Чим нижче -по Дніпру, спускаєть
ся караван, тим швидший плин води. 
Ще .кілька діб плавання, і попереду — 
найстрашніша ререпона на шляху віз 
варяг у греки»*!

Візантійський імператор Костянтин 
Багрянородний більше зажив собі сла
ви, не як. вінценосець, а як хроніст-літо- 
писець. Це той самий Костянтин, оякий 
восени 957. р. приймав у, зол отому трон
ному залі київську .княгиню ; Ольгу. Са
мо він залишив нам мальовничий опис 
Борисфена і «грецького шляху» по ньо
му: «На його середині здіймаються 
круті й високі скелі, схожі на остро
ви; линучи до них і стікаючи притьмом
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вниз, вода утворює великий шум і 
страх».

Пороги! І вже лунає грізний і за
стережливий оклик лоцмана: «Не спиі». 
Ось він, перший дніпровський поріг, 
який візантійський імператор-літописець 
назвав «Ессупи».

Кипить і клекоче вода. Звихрюють
ся і піняться білі гриви хвиль. То тут, 
то там височать чорні скелі. Розбиваю
чись об них, ріка , норовисто дибиться, 
утворюючи .глибокі й̂:. темні вирви, які 
вмить замотують усе, • що потрапляє в 
їхню жахливу круговерть. Гуркіт стоїть 
такий, що не чутний людських голосів.

Караван лодій зупиняється. На бе
рег сходить половина екіпажу. Знову 
йдуть у хід дерев'Ьні котки. Одні люди 
обережно переводять човни, інші пиль
но вдивляються в .прибережні хащі — 
треба остерігатися нападу печенігів.

Небезпека подвійна — пороги і во
рожі засідки., Шість тисяч кроків пе
кельного шляху] Один за одним зали
шаються позаду камінні забори. Ста- 
ро-Кайдацький, Сурський, . Лоханський, 
Будило,/Зайвий,. Гнівний і, нарешті, най
більший і найстрашніший — Неясить, чи 
Ненаситець. Скільки трагедій пам'ятав 
він за свій довгий вік! Скільки люд
ських жертв проковтнули його темні 
вирви! , ..

За переказами, на цій. чорній ске
лі рубався з^ печенігами і загинув у не
рівній січі великий київський князь 
Святослав: «У літр 972, коли настала 
весна, гїЬплив Святослав через поро
ги. І напав на нього Куря, князь пече
нізький. Убили Святослава, узяли голо
ву його і зробили чаіиу із чере’па, об
кувавши його| і пилй із черепа пече
ніги». : у

Р'аніш4, коли Ненаситець ще висту
пав з води, на його вершині була вста
новлена чавунна плита; Як Затоплювали 
пороги, плиту зняли і вмонтували в 
камінний постамент на площі села Ні- 
кольське (яке знаходиться поблизу). 
Викарбуваний напис гласить: «У 972 ро
ці біля дніпровських порогів у нерів
ному бою з печенігами загинув ви
тязь— князь Святослав Ігорович». Бу
ло тоді князеві двадцять вісім років.

Шість тисяч • кроків порожистого 
шляхуі А попереду ще киплячий поріг 
Клекотун. А насамкінець, після неймо
вірних випробувань і Митарств, остання 
перепона — поріг Вперед. Відтепер 
можна вільно рухатися далі. Довкруж — 
чистоводдя, серед якого вигрівається 
на сонці найбільший Острів на Дніпрі— 
Хортиця.

Скільки несе свої води ріка, стіль
ки й височить посеред її розлогого 
плину закучугурений крислатими дуба
ми кам'яний острів, що немов старез
ний вітрильник тихо пливе у вічність.

На крутих відберегах острова, свід
ка подій сивої давнини, зупинялися вої 
київських князів. Пізніше тут табори
лася Запорозька Січ, майоріли козаць
кі корогви. '■

" Неподалік, на околиці села Верхня 
ХортНця, росте славетний сімсотріч
ний дуб. Про нього складені легенди, 
пісні, д/Ми. КОли по землях Північного 
Причорномор'я проносилися лави хана 
Батия, дуб уже тягнувся до сонця, на
бираючись сил від землі. В часи січо
виків це було дерево-богатир, яке мог
ло' сховати під своєю кроною мало не 
козацьку сотий». Розповідають, що під 
дубом стояв Богдан'Хмельницький, ко
ли 1648 р^йшсв на Жовті Води.

Від Хортиці до'гирла Дніпра — 270 
кілометрів. Поступово ріка глибшає, 
розступаються береги^ До самого об
рію — водна широчінь. Невисокий лі
вий берег зливається з блакиттю неба, 
правий — підставляє південному сонцю 
глиняні кручі.

Наближається Нікополь— «місто пе
ремоги», де колись знаходилась Ми- 
китинська Січ і де 1648 р. Богдан 
Хмельницький був обраний гетьманом 
України.

І ось гирло річки Чортомлик, де 
свого часу стояла Стара Січ. Це тут,, за 
переказами,' запорозькі козаки на чолі 
з кошовим отаманом Іваном Сірком 
писали знаменитого листа турецькому 
Султану Магомету IV, який вимагав упо
коритися йому — «непереможному ли
цареві».

...Каховка. Легендарні тачанки і 
славнозвісний асканійський предковіч
ний степ, який до наших днів зберігся 
таким, яким його, можливо, бачили ті, 
хто тисячу років тому ходив «у греки».

Ширшає і ширшає ріка, виходячи 
в Дніпровський'лиман — це вже майже 
море. -

Караван причалює до острова Бе
резань— одного з південних форпостів 
Київської Русі. Перевіряються рангоути, 
підтягується такелаж, наладнуються ві
трила, відкриті борти човнів запинають
ся від хвиль.

За Березанню — відкрите море, що 
котить хвилю за хвилею, дихає солоним 
вітром.

Лодійна флотилія йде каботажем — 
уздовж західних берегів Руського мо
ря. Той же Костянтин Багрянородний 
так описав цей останній відрізок шля
ху: «І поки вони не минуть річки Сели- 
ни ' (нині річка в Румунії.— О. Є.), їх 
переслідують печеніги. І коли, як це 
часто буває, море викидає однодерев- 
ки на берег, усі вони висаджуються, 
щоб купно протисгЬяти печенігам. Від 
Селини вони вже нікого не бояться, алег, 
досягнувши Болгарської землі, входять 
у гирло Дунаю».

Від Дунаю каравани тримали курс 
на Коноп, далі — до Констанци та до 
річки Верни, звідки пливли до Диниці 
і вже потім досягали Месемврії. «І біля 
цього м ісця,-лиш е візантійський імпе
ратор,— закінчувався їхній мученицький, 
небезпечний, важкопрохідний і важкий 
шлях».

.і
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КАЛЕНДАР І
І СЛУЖБА ЧАСУ В ОЛЬВІЇ

Анатолій ОСТРОВЕРХОВ

П
радавня історія Причорномор'я 

тісно пов'язана з  античним світом 
містами, заснованими переважно 
вихідцями із іонІТ. Понад тисячу років 

буяло життя в колоніях на берегах 
ГІонту Евксінського (Чорного моря) та 
біля гирла Борисфену (Дніпра). Одним 
із найбільших і найбагатших міст як в 
економічному, так і духовному плані 
була Ольвія, заснована в VI ст. до н. е. 
на правому березі Бузького лимануї 
вихідцями з  Мілета.

У цьому місті-державі, знаної да
леко за П межами, і не тільки в Гре
ції, проживали ремісники, чиновники, 
купці, моряки, жреці, вчені. І кожний 
з них мав у своїй практичній діяльності 
справу з  Ч а с о м . Не тільки часом* 
як категорією вічності, а й з його лі
ком. Час регулював початок і завер
шення сільськогосподарських робіт, ре
лігійні відправи, визначав, коли прино
сити офіру численним богам, вирушати 
у морську подорож тощо.

Щоб забезпечити функціонування 
всього складного соціального і еконо
мічного механізму, в Ольвії, як І в ін-, 
ших античних полісах, існували спеці
альні служби часу, тісно зв'язані з  точ
ними математичними розрахунками, 
астрономічними спостереженнями. Ці 
знання греки-колоністи привезли на 
свою нову батьківщину з Мілета — мі
ста, жителі якого були засновниками 
більшості чорноморських колоній. Ка
лендар цього міста, яке височіло на 
східному узбережжі Середземного мо
ря, вдалося реконструювати завдяки 
знахідкам написів у полісах, заснованих 
вихідцями з Мілета — Ольвії, Тірі, Кізі- 
ка та ін. Адже колонії, як правило, 
запозичували календарі і культи із сво
їх метрополій. Це правило особливо ре
тельне' виконувалося1 іонійськими алей
кіями, тОбто виселками.

ЗаслУга в реконструкції мілетсько- 
го, польвІйського й тірського календарів 
належить видатному російському 'вче
ному, академіку' В. В. Латишеву (цьому 
питанню була’присвячена його ДОПОВІДЬ 
на одному із засідань VI Археологіч
ного з'їзду у серпні 1884 р. в Одесі). 
ПІзніще написи, знайдені у мілетському 
храмі Аполлона в Дельфах, повністю 
підтвердила висновки вченого. Проте 
Ще дуже довго значна частина ольвій- 
ського календаря залишалася загадко
вою. І тільки в 1975 р. експедиція Ін
ституту археології АН України, дослід
жуючи жертовник, присвячений Герме- 
су та Афродіті, виявила графіті, видря

пане на денці чорнолаково? посудини 
якимось Андокідом. Цей напис виявив
ся нічим іншим* як повним календарем 
Ольвії. Дешифровку унікальної пам'ят
ки зДійснмій Старший науковий співро
бітник Інституту загальної історії АН 
СРСР Ю. Г. Виноградов І старший на
уковий співробітник Інституту археоло
гії АН України А. С. Русяєаа.

Рання історія старогрецьких кален
дарів практично не відома. Вченим вда
лося розшифрувати кілька назв міся
ців в текстах із Кноса, МіКен та Пілоса. 
Вони датуються приблизно XII ст. до 
н. е. У Гомера згадок про календар 
немає. Проте з  «ОдІсеї» довідуємося, 
що кожний новий 'місяць греки відзна
чали святами. Поеми ГесІода (VIII ст. 
до н. е.) свідчать про наявність іще 
досить примітивного сонячного кален
даря, в якому фіксувалися зміна пір 
року, рух зоряного неба:

«^Починай жати, коли Плеяди сходять, 
а орати, коли збираються заходити. 
Коли Сіріус над головою — рубай де
рева. З'являється ввечері Арктур — під
різай виноградну лоз. Оріон та Сі
ріус виходять на середину неба — зби
рай виноград. Через п'ятдесят днів 
після сонцевороту можна везти товари 
морем на продаж... Із заходом Оріона 
та Плеяд рік завершується»^*

Невідомо, як і коли почали викори
стовувати елліни календарну систему, 
в основу якої було покладено місячно- 
сонячний рік. Деякі вчені вважають, що 
реформу здійснили жреці храму Дель
фійського оракула у VIII ст. до н. е.

У стародавньому світі існувало без
ліч місячно-сонячних календарів. Свій 
лік, свою назву місяців І початок року 
мав кожний еллінський поліс. Але всі 
ці календарі мали спільний елемент. 
Початок місяця завжди пов'язували з  
появою вузенького серпа нашого не
бесного супутника. Новолунйя назива
лися у греків неоменіями,Л^ надавали 
важливого знцчцння: на початку місяця 
відзначали релігійні свята, приносили 
офїру богам, проводили культові спор
тивні ігри. Особливо урочисто святку
вали весняну променію, близьку до мо
менту весіннього рівнодення, що спів
падало з пробудженням природи, а 
деінде— й з початком року. З часом 
було зроблено спробу уніфікувати лік.

1 Ось як описує структуру місячйо-са- 
нячних календарів Гемін: «Для ділового 
й громадського життя місяць був за
округлений до 29 з  половиною днів, 
так'щ о два місяця становлять 59 днів. 
Тому громадянські місяці вважалися 
або повними і складалися з ЗО діб, або
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неповними, тобто мали 29 дір»* .- - г гх  Боедроміон отримав свою назву від
Оскільки дні і місяці н& співпаде-,^ \  •'11мІ.сІврі1Й богині Деметри та ТТ дочки 

ли з фазами нічного світила, а роки не 'Кори (Персефони). На цих святах ро- 
відповідали ;■сонячнрд^у . цикру, елліни . зігрувався 'м іф ' про викрадення Кори 
намагалися визначити період, який $и. ; 2а . ГТлутокоА..т \ Л ^  !-
по роках співпадав з  кругообігом сон- Серединний місяць кюанепсіон — по-
ця, а по місяцях — з рухом найближчо- ра осіннього рівнодення,— назвали на
То супутника землі. Для цього колегії 
астрономів (а вони існували практично 
в усіх містах) додавали до календаря 
іще один місяць, який називали ембо- 
лісмічним.

[снували й;_інші спроби уніфікації 
Календарів. Клеострат з  Тенедоса, який 
жив у,;У( ст. до н. е., склав, восьмиріч
ний . часовий цикл (октастеріду), який 
дорівнював 99 обертам місяця навколо 
Землі, або 2922 дням. Емболісмічними 
визнали перший та третій роки непарної 
й другий рікг парної Олімпіад.

У V ст. до Ні є. афіцський астроном 
Метон запррпоцував 19-ти літній цикл. 
Загалом для . стародавнього світу це 
відкриття не було новим, бо ще задов
го до цього, ним оперували вавілонські 
жреці. Протейна практиці, населення за
довольнялося дворічним циклом. І тіль
ки у 277 р. № е. .дев'ятнадцятилітній 
цикл був офіційно прийнятий Алексан- 
дрівською церквою для визначення 
строків Пасхи.

А коли починався Новий рік в оль- 
війському календарі, як звучали назви 
місяців, який міряць вважався емболіт 
смічним? На . ці питання вдалося отри
мати відповідь останнім часом. Ось 
який вигляд мав Ольвійський календар:

честь осіннього з£рру; врржаю.. У цей 
час готували страви Із різних овочів, а 
оливкові або лаврові гілки прикраша
ли плодами й невеликими посудинами 
із різнокольорового скла.

Місяць апатуріон був присвячений 
загальноіонійському святу поклоніння 
Зйвсу та'* Афін] Сетері, тобто рятівни
кам. Як свідчив Діон Хризостом, ВІДО
МИЙ”  римський філософ і оратор, який 
в І СтЛн. е. побував в Ольвії, в перший 
день цього місяця Жителі збиралися бі
ля храму Зевса Сотера для вирішення 
важливих державних Питань.

Свято л&нбй (місяць ленеон), пов'я
заний з культом Діоніса, тобто почат
ком виготовлення вина з нового вро
жаю. >

Ольвійський календар, а відтак і Но
вий, рік в місті-державі починався ран
ньої весни з місяця тавріона. Як І мі
сяць посідеон, його присвячували богу 
морЄ — покровителю моряків. Посейдо- 
ну приносили в жертву бика-тауруса. 
Місяць тавріон за ольвійським календа
рем вважався емболісмічниМ. Якого- 
циклу дотримувалися в Ольвії — дво
річного чи восьмирічного, сказати 
важко.

В давньогрецькій міфології покро

Назва місяця Знак
Зодіака

Місяці по григоріанському 
календарю

1 тавріон Овен березень—квітень >
2 таргеліон Тілець квітень—травень
3 каламайон Близнюки травень— червень
4 панемос Рак т.червень—липень
5 метагейтіон Лев липень — серпень
6 боедроміон Діва серпень—вересень
7 кюанепсіон Терези вересень—жовтень
8 апатуріон Скорпіон жовтень—листопад
9 посідеон Стрілець листопад—грудень

10 ленеон Козерог грудень—січень
11 антестеріон Водолій січень — лютий
12 артемісіон Риби лютий — березень

вителем календаря і взагалі ліку часу 
вважався Аполлон. Крім щорічних свят 
на його честь, в певні дні відзначали
ся також так звані місячні свята Апол- 
лона. Елліни відмічали дні народження 
богів, як і свої власні, щомісячно. Апол- 
лону присвячувався перший день міся
ця неоменія. Тому поряд з  іншими бог 
мав епітет неомена. А крім того, йому 
курили фіами ще 7,\5, 20 та ЗО числа 
кожного місяця. Про шанування Апол- 
лона—Неомена в Ольвії засвідчили гра
фіті з  розкопок священної ділянки — 
теменоса, що свідчить про існування 
особливої священоТ колегії, яка й зай
малася проблемами регулювання оль- 
війського календаря.

У 1901 р. Одеський музей старожит- 
ностей придбав унікальний бронзовий

У давньогрецьких календарях міся
ці називали за найбільш важливим свя
том, яке відзначалося у цей час. Так, 
місяць таргеліон одержав назву на 
честь весняного очисного свята тарге- 
лів, що складався з двох церемоній. Спо
чатку здійснювали очищення міста та 
його жителів за допомогою так званих 
фармацевтів — людей, засуджених за 
важкі провини. Тх водили вулицями, 
щоб вони вбирали у себе всю нечисть 
та гріхи громадян, а потім забивали 
камінням або кидали Із скелі в море. 
З часом фармацевтів уже не вбивали, 
а виганяли за межі держави.

Під час другої процесії жреці несли 
спеціальний горщик із зерном, або 
хліб із збіжжя, зібраного на священому
ПОЛІ.
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предмет з  округлим, трохи випуклим 
диском й довгою ручкою, прикрашеною 
голівкою грифона. Вигнута поверхня 
диска змережана зображеннями. У цент
рі кола — бог Сонця Геліос, голову яко
го прикрашає німб із семи променів, 
над якими в'ється стрічка із- всіма зна
ками Зодіака.

С

Графіті з переліком місяців Ольвій- 
ського календаря

Ще перші дослідники цього пред
мету вважали, що він використовувався 
як літургійний в храмі Аполлона. Це 
свідчить про обізнаність жителів ОльвіТ 
з Зодіакальним колом.

Як відомо, ідея про зодіакальне 
коло з 12 сузір'ями, яким у більшості 
випадків присвоєно імена тварин 
(зоон по-старогрецьки — тварина), на
лежить вавілонянам.» У VI ст. до н. е. 
кількість цих зодіакальних сузір'їв, як 
і Тх назви, стали відомі еллінським 
астрономам. Зодіак почали використо
вувати у Греції, як і на Близькому Схо
ді, для координації природного кален
даря. Річний шлях Сонця серед неру
хомих зірок був розподілений на 12 
рівних частин — по кількості місячних 
відрізків у році, кожна із цих частин 
мала по 30° й одержала свою назву у 
відповідності* до свого сузір'я: Овен, 
Тілець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Те
рези, Скорпіон, Стрілец^, Козерог, Во
долій, . Риби. Ольвійським астрономам 
і астрологам були відомі ці знаки, до 
яких і прив'язувався ольвійський ка
лендар.

Унікальна археологічна знахідка до
зволяє познайомитись іще ., з  одним 
аспектом життя Ольвії, що стосується 
світоглядних позицій. Знайомство з 
зодіакальним колом припускає наяв
ність конструкцій, згідно з якими про
стір довкола Землі сферичний.

Поділ часу на такі великі відрізки, 
ік рік та місяць, не могли повністю 
(вдовольнити потреби людей. Початко- 
іою природною мЬою часу було регу- 
іювання дня і ночі. \  оскільки вночі усі 
:пали, то періоди темноти у практичній 
ііяльності до уваг:* .е бралися. Пліній 
'терший писав: аД ина дня сприйма
ються по-різному... істими ж людьми 
:крізь .однаково- т - ч  •>, світанку до тем- 
юти». Розрізнялис -чок, обідній час, 
сутінки та Ін..Сере,-, вселення, яке про

живало в містах; що охорбнялиєя, уста
лилося таке поняття' часу, як «варта». 
Звичайно, день і -ніч, кожні окремо, 
розподілялися на чотири варти, поча
ток яких оповіщався особливіш звуко
вим сигналом. Про «вартй» в Ольвії 
писав Геродот. Призначаючи зустріч, 
ольвіополіт міг сказати: «Зустрінемо
ся на агарі, на початку'четвертої ден
ної1 варти», тобто в передвечірній час. 
Проте в еллінів існувало і Інше понять 
тя доби. Це1 24 години дня. Він зви
чайно визначався від одного вечора до 
наступного вечора. Тут дню та ночі від-

зодіака

водилося по 12 грдин. Цим поняттям 
часу користувалися переважно астро
номи й жреці. Геродот розповідав, що 
цей лік часу греки перейняли від ва
вілонян. .

Розподіл доби на години потребував 
спеціальних пристосувань. Геродот на
зиває два типи сонячних годинників — 
гномон і полос, які елліни також пе
рейняли у вавілонян. Деякі інші автори 
приписують виготовлення першого со
нячного годинника Анаксамандру Мілет- 
ському чи його учню Анаксимену десь 
біля 550 р. до н. е. Наявність гномонів 
у деяких античних містах Північного 
Причорномор'я засвідчена археологіч
ними знахідками.

Длія Точнішого виміру використову
валися водяні ГОДИННИКИ — клепситри, 
в яких наперед виміряна кількість води 
завжди протікала в однаковий час І 
рівномірно. Клавдій Птоломей — відо
мий географ Гастроном (ІІ ст. н. е.) 
повідомляє про найбільшу довжину сві
тового' дня в Ольвії:: «Ольвія1 або Бо- 
рисфеніда. Найбільша довжина світо
вого дня 16 годин 5- хвилин». Це по
відомлення свідчить про наявність у місті 
спеціальної служби часу й використан-
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ня досить тонних, як на той час, ви
мірювальних приладів.

Для фіксування тих чи інших подій 
крім календаря необхідну була й .від
правна дата, від якої починався б відлік 
років. В Римі її називали ерою. В Елладі 
практично кожне місто мало свою еру, 
за початок Зікої нерідко вибирали час 
вступу 'на престол правителя, заснов
ника нової династії чи іншу важливу 
історичну або соціальну подію.

Даних, які вказали б відправну дату 
ольвіопільського літочислення, поки не
має. Проте слід зупинитися на цікавій 
події з історії Ольвії, яка трапилася 
вже в римський час. Відомі нумізмати 
О. Н. Зограф та П. Й. Каришковський, 
вивчаючи ольвійські монети, звернули 
увагу на зображення голови Зевса на 
аверсі й орла з розпущеними крилами 
на реверсі. Внизу, під 'орлом , було 
викарбовано літерну нумерацію років 
випуску в новій Ольвійській ері. Але 
її тривалість була зовсім малою. На мо
нетах ця ера починається шостим і за
кінчується дев'ятим роками. Дослідни
ки вважають, що запровадили її у мі
сяці тавріоні і вона пов'язана з римсь- 
ко-боспорською війною 45 р. н. е., ко
ли цар Мітрідат VIII намагався звіль
нитися від римського володарювання. 
У цій війні Ольвія виступила союзни
цею Риму. Після перемоги над Мітрі- 
датом у місті залишився римський гар
нізон. Мабуть, ця подія була такою 
важливою, що ольвіополіти вирішили 
розпочати з неї нову еру свого літочис- 
лення.

Досить часто гоомадякський рік в

античних, полісах називали іменами лю
дей, які займали, найвищі урядові по
сади^ так звані епоніми. Це були архон
ти й айсименти, притани й простати, 
стратеги, йгілп&рхи, гіереї й теспіоди, 
басилії й монархи... В Ольвії протягом 
багатовікової історії простежується стро
ката картина епонімату. В V ст. до н. е. 
епонімами були жреці храму Аполло- 
на Дельфінія — асімнети, в елліністич
ний час — гіереї, а в перші століття 
н. е.— міську владу очолювали голови 
колегії архонтів. І тому найпоширені
шим типом датування'державних актів 
та документів був такий: карбувався 
епонім, далі місяцЬ 1 день. Так, в одно
му з  декретів, де повідмоляється про 
прибуття послів царя Мітрідата Евпато- 
ра, написано: «При архонті... який був 
після Посідея, сина Анаксагора, в міся
ці метагейтонІ, в двадцять шостий 
день...

Рада і народ порішили...»
Розбіжності між місцевими кален

дарями змусили подбати про єдиний 
метод датування для всіх еллінів. За 
початок відліку й одиницю часу було 
взято періодичні загальногрецькі свя
та— Олімпійські ігри, нумерацію яких 
започаткували у пІзньоелліністичний час 
вчені Тімей та Ератосфен. Уся грецька 
хронологія ведеться згідно Олімпіад. 
Це. датування було запроваджено і в 
Ольвії. Приймаючи до уваги літопис най
важливіших історичних подій, повідом
ляємо час заснування Ольвії — четвер

тий рік 33 Олімпіади, тобто 645/644 
р. до н. е...

є
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З ФОЛЬКЛОРНИХ ДЖЕРЕЛ

УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНА КАЗКА

Г
елігійна казка — значний пласт української фольклорної спадщи
ни. На жаль, довгий пореволюційний час цей жанр народної твор
чості у досить спотвореному А знівеченому вигляді використову
вався тільки з однією метою — антирелігійної пропаганди. Проте 

слід сказати, що й до 1917 р. релігійні казки були не в пошані церков" 
ної влади, яка докладала чимало зусиль, щоб перепинити їм шлях до 
друку. І Сенат, та й ієрархи своїми указами та розпорядженнями за
бороняли випуск казок, дійовими особами яких були б Бог, ангели, свя
ті, апостоли. Цим фольклорним жанром могли займатися винятково 
науковці, тому й з’являлися релігійні казки та легенди лише у науко
вих, малодоступних широкому загалу виданнях, як, скажімо, «Зтногра- 
фическое обозрение», працях етнографічних та фольклорних комісій 
тощо.

Попри все, релігійна казка, і особливо два її цикли — біблейський 
га новозавітний, активно трансформувалися в усну народну творчість 
/сіх регіонів України.

Відомий дослідник східноєвропейських казок С. В. Савченко зазна
чав у  1914 р., що на території України, починаючи з 50-х років минуло
го століття, було записано понад 2000 сюжетів казок. Значна кількість 
з них — релігійні. Це народні інтерпретації біблейських і евангелістич- 
них сюжетів, Божий промисл, діяння святих, апостолів, у записах 
П. Куліша, М. Драгоманова, П. Чубинського, С. Руданського, А. Димін- 
вького, Д . Мордовцева, П. Мартиновича, І. Рудченка та інших фольк
лористів і письменників.

ЯК ПАН МАРКО 
БОГА ІЗ ДВОРУ ПРОГНАВ

Трапилося пану Марку для самого Бога обід справити. І наказав 
він тоді поставити на всіх шляхах до села варту — аби ні чужих лю
дей, ні жебраків не пускали. А Господь-Бог, як ото завше, разом із 
Петром і Павлом у подобі старців до того села прийшли. Побачила їх  
варта, заходилася гнати геть:

— Казав пан не пускати старців, щоб на обід до нього не втрапи- 
пи.

— То ми на обід і не підемо,— каже святий Павло.— Переночуємо, 
га й далі рушимо.

Зайшли вони до села, а як минали хату Марка, то він на старців 
це й псів напустив. Подалися вони геть. Павло каже:

— Треба у когось і на ніч зупинитися.
Заходять в одну господу, а хазяїн як гримне:
—  Чого б це я вас у  дім пускав, може, ви якісь злодії?! Як хоче

те, то на гнойовищі й ночуйте.
Пішли вони далі. Уже й село закінчується. Бачать убогу хатинку. 

Каже Бог:
— Отут і заночуємо.
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Підводять д б х а д ,  а там; вдовазкиве, їде й з  двома'Гдітками.
— Чи пустиш нас; удовице^ переночувати? запитує Петро.

' — Я б і не проти, тільки нема и т н е  ні чш^ пЄй Єлитйі ні чим вас 
укрити.

— Та що нам треба? Маємо у торбині по окрайцю хліба. І самі по
вечеряємо, і діткам твоїм §амо.

ВВйцЯяи хліб, дали дітям,, а самі зробили'Вигляд.Шо їдять- бЬ ж  
знано — ьог і свяїі живуть духом ҐОсподніьі. "'

Жаль стало тій вдові старців, побігла вона до сусідів, щоб муки 
позичити та якихось млинців спекти. Оббігала кілька хат, та й верну
лася з порожніми руками, бо хто бідній вдові позичить.

Тоді каже їй Бог:
, — Ходи до комори, зазирни у лантух, де борошно тримала. Мо

же, щось і натрясеш. ,
— Д е б борошну взятися, як уже й на вітрі той лантух трясла.

Сходи, сходи до комори.
. Коли відчиняє вдова комору, а там повен лантух муки. Хутенько 

насипала в макітру, розколотила, заходилася млинці пекти.
— А чого ти їх  не помастила? — запитують старці.
— Нема, люди добрі, ні олії, ні сала.
— Зайди до комори, може, й знайдеш.
Відчиняє комору, а там — і олія, і сало.
Повечеряли вони, та й полягали спати. Коли це хтось стукає у вік

но, Бога кличе. Ангел прилетів, каже Господу:
— У сусідньому селі хлопець народився, яку йому, Господи, долю 

дати?
— А ти,— каже Бог,— відбери долю у пана Марка та тому хлоп

цеві дай. Назвіть його Олексієм. І нехай він, як час настане, у пана 
Марка дочку візьме у  жони.

Полетів Ангел. А ту розмову чула вдова. Пішла вранці вона до па
на, та й каже:...

— Ой, пане, ночували у мене Господь-Бог та святі Петро й Павло.
— Скажеш таке... Я їм учту велику справив, а не прийшли. Щоб 

вони та до убогої вдови пішли?!
— Й перехрещуся, що правду кажу. Як не вірите* то до комори мо

єї зазирніть. Раніше нічого там не мала, а зараз всякого добра Бог 
дав. Ще й ангел прилітав, питав Бога, яку долю хлопцеві дати, що у 
сусідньому селі цієї ночі народився. А Бог каже: «Відбери долю у пана 
Марка та дай тому хлопцевій ' *

Наказав пан бабу пов’язати.
— Поїду, подивлюся. [Як правду кажеш -^відпзш;у, а як ні — то 

на горло скараю.
і Приїжджає до сусіднього села. І справді, вночі там хлопець наро

дився. Йде пан Марко до тієї хати і проситься переночувати.
гт* Воно, пане, і моз*ша переночувати, тільки зц, нема в мене ні чим 

постелити, ці чим вкрити.
— А чого це ти дитини не хрестиш?— запитує пан.
— Бо не маю чим; батюшці заплатити.
Дав йому пан десять карбованців і наказує:

• — Купи всякого! харчу й горілки,, роби хрестини, я тобі за куйа 
стану. ■■

Охрестили хлопця. Назвали Олексієм. А після хрестин каже пан
— Ото тепер, пани-куми* продайте мені хресника, бо в мене є доч

ка, то я їх повінчаю.
Кума аж у долоні сплеснула.
— Як же я свого синочка продам, яка'ж то я мати, щоб дитинок 

торгувати. Й за сто рублів не продам.
— То триста дам.
Звісна річ, всяк охочий до грошей. На тих трьохстах карбованця: 

і зійшлися.

102



Поклала жіцка свою дитинку; до кошика йовіддала Марку.
А як їхав він через густий ліс, зупинився, нагнув високого:, грабоч- 

ка, прив’язав кошик до верщечка;й пустив угору. Та й поїхав шої ішого 
маєтку. , , ( , г

Тим часом ішов лісничий, чує — дитина плаче, Шукав-шукав — не 
знайшов. Другого дня — знову йде і знову чує той- плач. Тільки на тре
тій день здогадався позирнути вгору,. Зняв кошик, бачить—  ̂хлопчик 
лежить. Почухав потилицю: «Що то маю з дитиною робити. Своїх пов
на хат£г Віднесу куму-мельнику,іВ) нього дітей-нема. Може виростишь, та 
поміч матиме». . ~

Зрадів кум, добре^лочастував лісничого.
А через рік народився і в нього син, а за рік ще один, а далі — ще. 

Вирішив мельник своїх до науки віддати.; А  з ними.— й Олексія. То цей 
добре вчився, а тих троє ніяк не хотіли. Через три роки приїхав батько 
по синів, а йому кажуть: троє нічого не навчилися, а четвертий всю на
уку опанував.

Розсердився мельник: . •
— Іди геть, бо ти не мій син, а я ,не твій батько.

Подякував хлопець йому за ласку, низенько вклонився та й пішов 
собі у світ.

Якось зайшов др одного панського мдєтку, щоб на роботу попро
ситися'. Каже: 1

— Можу або при кухні служити, або дітей вчити.
— Добре,— каЖе пан,— Ік5ї; діти вчаться, а ти їм їсти носитимеш.
Ото носить обіди, а сам прислухається до панської науки. І все за

пам’ятовує. І вже знає все краще тих паничів. Як довідався про це пан, 
то відразу прогнав Олексія. (

Пішов хлопець знову мандрувати, поки не дійшов до того села, де  
пан Марко жив.

Заходить до його покою, проситься на роботу.
— Яку ж  ти хочеш?
— Можу бути за писаря.
Подивився на нього пан, а серце аж тьохнуло. Пізнав, хто перед 

ним стоїть.
Найняв його до праці, а сам негайно кудись поїхав, наказавши 

жінці стратити молодого писаря.
Поки жінка думала-гадала, як чоловікове слово виконати, покохав

ся хлопець з їхньою дочкою. Та так, що жити один без одного не мо
жуть. Побачила таке жінка, та й одружила їх.

Повернувся чоловік, люто накинувся на жінку:
— Хіба ж  не казав тобі стратити цього зайду?!
Прогнав пан Марко Олексія. Не зважив, що у шлюбі з дочкою йо- 

’о був.
—  Щоб і очі мої тебе не бачили. Шукай свою долю, де знаєш.
Ішов-ішов Олексій полями та лісами, поки до якогось царя не зай- 

пов. Запитує його цар:
—  А куди ти йдеш?
— Долю шукати.
— гТо пошукай і мою дочку. Вивела її ненька надвір, та й каже: 

:Щоб тебе дідько взяв». Відтоді ми її й не бачили.
Іде Олексій далі, до другого царя завітав. Той теж каже:
— Як питатимеш про свою долю, то запитай, чого оце яблунька 

і мене раніше золоті яблучка родила, а зараз не родить?
Пішов Олексій далі, бачить — лежить риба велика до дороги голо

вою, а до Дунаю хвостом. І каже йому людським голосом:
— Запитай, чоловіче, скільки мені отак бідувати?
Пішов Олексій, коли це бачить чоловіка, який ходить то вперед, то 

іазад. І запитує він Олексія:
— Куди це ти йдеш, чоловіче?
— Долю шукати.



— Іди он на ту гору, там твоя доля. Тільки запитай там. скільк 
мені туди-сюди ходити?

Піднявся на гору, бачить панна сидить.
— Добридень, сестро,— каже Олексій.
— Яка я тобі сестра?
— Бо я до тебе такий шлях зробив.
—  Лихо тобі буде, хлопче. Бо чоловік у  мене — чорт.

Хіба ж  два рази помирати? Попитай свого чоловіка, де поділа 
ся королівська дочка, чого яблуня колись золоті яблука родила, а тс 
пер не родить, доки ото риба буде лежати до Дунаю хвостом, а до по 
ля головою, і доки чоловік під цією горою туди-сюди без діла ходити 
ме, та шляху далі не знатиме.

Тільки те сказав та під''ліжко сховався, як до хати чорт навернув 
— Прісною душею смердить,— каже.
— Д е їй тут взятися тій душі? То тобі здається.
— Гаразд,— каже чорт.— Почеши мені голову.
Почала жінка йому голову чесати, а сама промовляє:
— Сон бачила дивний, неначе король дочку свою шукає, а її  не 

ма ніде.
— Д е  б це він її знайшов, коли дочка його — це ти.
— А ще снилася мені яблунька, яка золоті яблучка родила, а те 

пер не хоче родити.
— Й не родитиме, поки дурні люди не здогадаються викопати схо 

ваний під нею скарб.
— Ще бачила я уві сні рибу, та таку велику, як гора. Лежить во 

на головою дО поля, а хвостом до Дунаю і благає, аби води дали.
— Отак і лежатиме, поки не. поверне всіх людей, що ковтнула, тг 

міста не відбудує, котре хвостом своїм зруйнувала. Як поїдуть по ньо 
му купці, так і змиє ту рибу вода до Дунаю.

— А той чоловік, що туди-сюди ходить і далі дороги не знайде?
— Ходитиме, поки мене якийсь християнин по писку не вдарить 

та не скаже: «йди на його місце».
Тут Олексій як дубасне нечистого в писок: «А йди на місце тогс 

чоловіка»,
Взяв він пані за руку та й повів із собою. Йдуть, коли це рибу ба

чать:
, — Чи запитував ти долю, скільки мені отак На сонці пектися? — 
запитує риба.

— Поки не вернеш усіх людей, яких поковтала, і міста не відбу 
дуєш, лежатимеш тут.

Як їхали повз, яблуні, то викопав хлопецк цілий віз золота. А .п о т  
до того короля приїхали, щО дочку шукав. Зрадів він своїй дочці,; каже

— Бери її в жони.
А Олексій відповідає;
— Навіщо вона мені, як у мене своя є.
Повернувся він додому. Побачив пан Марко повний віз золота, ая 

позеленів від заздрощів: «Як ото такий дурень віз золота придбав, ті 
хіба я, поважний пан, не надбаю більше!»

Розпитав пан Марко Олексія, що та як, і пішов у світ. Як проходи: 
повз королівські палати, то пита його король:

— А куди, чоловіче, йдеш?
— Долі шукати. Зять мій безрідний цілий віз золота привіз, т 

хіба я не привезу?!
Наказав король пана Марка відшмагати, щоб не заздрив іншому
«Як мене отак били, то зятя мого, либонь, ще дужче»,— втішавс 

лан Марко. І в другого короля, де золоті яблучка родили, теж відшмг 
гали пана Марка, бо сказав, що своєму зятю заздрить. І у  місті, що вє 
лика риба відбудувала, теж канчуків спробував за свою заздрість.  ̂
як прийшов до чорта, що замість того чоловіка, біля гори туди-сюди хс 
див, згадав, що бив його зять по пиці. То й собі ударив його в писої
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ще й з словами: «А ходи на своє місце». Зрадів чорт, що його звільне
но, одразу кудись зник. Відтоді замість лорта пан Марко туди-сюди 
ходить біля гори, а дороги далі не знайде. Бо слово Господнє непоруш
не. Як сказав Бог, так воно і буде. Він кожному долю дає.

БУСОЛОВА КАРА
Зібрав якось Бог усе гаддя із землі, поскидав до лантуха, та й дає  

чоловікові.
— Віднесеш оце до моря, кинеш у воду. Тільки не зазирай до лан

туха. Неси, щоб і не знав, що там.
Іде чоловік до моря, а всередині у нього аж крутить. Так уже кор

тить зазирнути до лантуха. «Як же воно так,— міркує він.— Щоб нести 
і не знати що. І чого б то я боявся. Візьму й зазирну».

Шарпнув поворозочку, а гаддя як кинеться з лантуха в різні боки.
Розгнівався Бог, та й каже:
— Не хотів мене слухати, то начувайся. Пустив гаддя по усіх усю- 

дах, тепер іди та збирай. І перетворив того чоловіка на бусола.
Відтоді й ходить той по болотах, збирає різне гаддя...

ЯК НА СВІТІ ВЕДМІДЬ З'ЯВИВСЯ
Довідався якось мірошник, що через його, хутір сам Бог ітиме. Ото 

вирішив він злякати Господа. Заліз під місточок, чекає. Коли це чує, 
хтось іде. Як заскрипів місток під ногами, вискочив мірошник, та як 
зареве. Зупинився Господь та й каже:

— Реви отак, поки світу та сонця.
Зробився з того мірошника ведмідь. Тільки й людського в ньому, 

що задні п'яти.

КРОТЯЧА ДОЛЯ
Убогий і багатий мали якось спільне поле. Ото домовилися разом 

засіяти його яриною. Убогому Господь благословив, і на його ниві вро
дило. А багатому ні, бо мав той гріхи великі.

Багатий, побачивши на полі сусіда гарне, жнив’я, аж позеленів від 
заздрощів, і почав наполягати, що то в нього вродило, а в бідного усе 
вигоріло. Хотів було бідний щось доказати — де там. Багатий і слуха
ти не хоче.

— Завтра вранці прийдемо сюди, нас сам Бог розсудить, скаж е—; 
чия це нивка.

Вночі багатий привів на поле свого сина, викопав ямку і наказав 
йому там сховатися.

— Як прийдемо сюди із сусідом, запитаю я голосно: «Боже, чиє це 
поле?», то ти відповіси: «Чиє ж, звісно, багатого!»

Так і вчинили вранці.
Почув те Господь і каже із небес:
— Не вірте йому, люди. То убогого нивка. А сину твоєму за гріх си

діти під землею, бути кротом і не бачити ні зірок, ні сонця...

АНГЕЛОВА НАУКА
Пішов Ангел на землю подивитися, як там люди живуть. Зупинив

ся в одного чоловіка, щирого в молитві й вірі, але дуже убогого. Якось 
попросив той чоловік Ангела нагадати про нього Богу, мовляв, щиро я 
молюся, а добра мені ніякого. Але Ангел, повернувшись на небо, за
був про того чоловіка. Іншим разом той чоловік знову попрохав нага
дати про нього Богу:
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Щоб я не забув про' твоє прбхайня,— каже Ангел,— зніми1 моє 
золоте стремено. Як злізатиму з  коня, тИ не Намацаю стремена, так од
разу згадаю  про тебе. ‘ -  1 , ' - г:

Але, злізаючи з  коня, закинув -Ангелнбґу' в інший бік і знову забув 
прохання убогого чоловіка.

Через деякий час Ангелу. аипаДЗ • Щ  землю. І враз згадав
він, що не виконав своєї обіцянки. Щоб не виглядати забудькою, каже
м уж икові:.,.., .  ̂ V- і;,.;:---

— "Казав Бог, щоб ти правдою не жив. Тоді й добро у . тебе з’я
виться , ,и •• ... , . .

Хотів було далі їхати і каже тому біднякові: , ч
— А  поверни мені стремено. » Ч|

Як̂  стремено? ‘ . і ' ІТ і . •,і ;..
—- Т е , що ти від.мрго с|дла нідчепир і.собі залишив, і ><-;

.,-г- Не бачив я Ніякого Бремена. і^рж% ти його в; дорозі згубив?
Зрозумів Ангел, якої науки навчив чоловіка,, та й поїхав далі. 

ч Увечері, мужик пішов до*,орендаря й каже йому:
— Чи не купитев мене срібне.стремено.
Побачив орендар, що. то не срібне^а^зодоте стрелено, азц,затрусив

ся. Дав триста карбованців і пообіцяв уночі його забрати, аби ніхто не 
бачив. А мужик, повернувціись додому, закодад ^стременр і поліз на піч 
спати. ■*&. 1 Д  ' . ■ і<к > /• і:“'

Приходить увечері орендар, а мужик його питає: 
г' __ д  чого це ви прийшли до меНе? • ! . ..

— Як це чого? Щ об’стремено взяти. : н
— Яке ще стремено? Хіба ж  я коней маю?
Що не говорив орендар, а мужик На своєму — ніякого стремена він 

не бачив.
— Добре,— каже орендар,— нехай нас пай розсудить.
Посилає пан гайдука привести бідняка. Але орендар, знаючи, що у  

того одягти нема чого, щоб до пана йти, наказує принести тому сороч
ку, чоботи і кирею. от \

Привели мужика до пана, розпитують, чи продавав він срібне стре
мено А той у відповідь відказує, що він в очі ніякого стремена не ба
чив/

— Хіба можна вірйти орендарю? Може він скаже, що на мені ще 
й одяг його.

~— Бо таки мій одяг,— аж зверескнув орендар.— Це я наказав при
нести тобі сорочку, чоботи і кирею, щоб ти ДО пана міг прийти.

‘ — От бачите, що він каже. Чого б це я у своїй хаті у його одяг
вбирався.

Пан, знаючи побожність мужика, вигнав орендаря геть.
А  мужик, розпочавши те золоте стремено продавати, незабаром 

став чи ненайбагатшим у селі. А як знову прилетів Ангел, повернув йо
му золоте стремено і розповів, щ  своє багатство здобув. . „р 
' — Маєш Богу сказати, як. мене др гріха привів. І вимолити, мені

прощення. , ;

V АА

!■.

Літературне опрацювання Васйля ТУРКЕВИЧА



ВЕСЕЛИЙ ОПОВІДАЧ
Народні усмішки у записах Івана МАНДРИ

ПО КАПІТАЛУ
1 Зайшов чумак до корчми, аж чує у клітці соловей 
— А що то'воно таке є? — питає.
— Це соловей,— кажуть йому.
— А що він вартий?
— Сто рублів.
— А як його зарізати та обпатрати?
— Сто та ще рублик.
— То зготуйте мені.
Засмажили того солов’я, подають.
— То вріжте мені на шага.
— Що ти, сяки^-такий...
— А по капіталу Й замовляю,— відповідає .чумак.

СОЛДАТ НА СПОВІДІ.
Сповідається солдат і чує, що у  батюшки годинник дзенькає. Узяв» 

та й украв його. ' ‘ _ У
— Ну, чим ти грішен? — запитує піп.
— Та годинник украв.
— То віддай.
— Звольте,— каже солдат.
— Та ні, не мені, а тому, у кого вкрав.
— Та я давав, не бере.
— Тоді прощається і розрішається,— каже йому піп.
Як пішов солдат з церкви, батюшка лап — а годинника нема.
— А казав він, що я давав, а він не бере.

Кинувся за солдатом, а того й слід вихолов.

співає. . пі .
.( - Уі. .
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СОЛДАТА ЧОРТ ПОСИЛАЄ
Задумав солдат у  чоловіка, сало вкрасти, поліз на бантину, та й 

обірвався з лантухом. Почув те господар, вибігає.
— А хто ти такий?4 л

, — Д а вот, хозяин, прислал тебе черт сало.
V — Що ти, йрий мене БожеІ /Хіб.а я з  чортами знаюся? Неси його 

геть, де взяв.
—  Ну так поддай... :

 ̂ Господар йому ще й піддав,..

ГОРОД УШЕЛ
Стояв солдат на часах, зайшов у  свою будку й заснув. А вночі 

йшли якісь шалопаї та й занесли його з будкою верстза  три.
Прокидається солдат, зирк, зирк —  місто ген-ген видніється.
— Що то за біс,— каже солдат,— й приказу не було, а город 

уйшов...

УДОВА ТА ЖНИВА
Кликали люди влітку вдову жати.
— Е,— каже та,— дочка-заміж піде, син у найми, а я помру. На

віщо нам заробляти? ■ '
Як прийшла зима, а дочку заміж не взяли, син у  найми не пішов, 

і сама вдова не. вмерла, сидить на холодній печі, бо топити нічим. А ві
тер під вікнами тйьки «дз-дзз».

— Виглянь, синок, на вулицю. Чи не кличуть уже люди жати?

хитра  Мачуха
Приносить якось мачуха з базару гостинець — чотири бублики. А 

в неї своє дитя було, а чоловікових четверо. От вона дає чоловіковим 
дітям по бублику.

— Бачите,— каже,— а моєму нема. То дайте йому хоч по поло
винці.

х і *





Іван ОПЄНКО

СТАРА УКРАЇНСЬКА ВІРА

М
и дужемало знаємо про стару українську віру, ту віру, якої тримався україн

ський народ ще до прийняття християнства. Віру цю наше духовенство пізніше 
згірдливо назвало «язичеством», поганством. Але Дудячи по тому, до якої висо

кої етичної культури дійшли в той час, 'скажемо, поляни, наші давні предки (напр. 
обопільні їхні відносини, шанування госігей, спосіб оженіння і т. п.), треба сказати, 
шо стара віра українська нЬ, була вже такою «язическою», як \{ звичайно малюють. 
На жаль тільки, наука мало зробила, щоб виявити реальніше стару українську віру 
в її цілості. Причиною цього було те, що црямих джерел для вивчення давньої україн
ської віри маємо дуже мало,—це декілька чужоземних звісток, напр. грецьких з УІ-го 
віку по Христі починаючи (найдавніша — звістка грецького історика VI віку Проко- 
пія), та принагідні згадки деяких власних пам’яток. Але зате для вивчення старої 
української віри маємо бездонне й надзвичайно цінне своє джерело, джерело, що до
ступне для вивчення й сьогодні,— це залишки колись величного селянського побутово
го обряду; на жаль, з пункту релігійного цей побут вивчений дуже мало.

Предки наші в дохристиянську добу стикалися з багатьма різними вірами, які по
мітно відбилися на їх власній вірі; це були: християнство, юдаїзм, іслам і ін. Певне, 
дякуючи цим впливам, уже наші предки дійшли до розуміння одного Бога; а що це 
справді так, про це виразно свідчить згаданий вище грецький історик УІ-го віку по 
Христі, Прокопій, який пише про наших предків, що вони «визнають владикою всіх 
єдиного Бога,'іро посилає блискавку; в жертву йому приносять корів , або іншу жерт
ву». Це був Бог-Сонце або Сварог, батько Даждь-Бога.

Віра наших предків надзвичайно близько стикалася з довколишньою природою, 
була до неї міцно пристосована Й від неї залежала; віра ця відлилася в цікавий ре
лігійний догматичний календар; свята святкували залежно від стану, природи та від 
польової чи іншої роботи.1 Пізніше християнство, що було заведене в нас, мало змі
нило цей календар,— християнство надало йому тільки нових рис та нових назв, а 
сам релігійний круг, зв’язаний з природою та взагалі з оточенням, залишився незмін
ним аж до нашого часу. Тисячу років християнське духовенство вело завзяту бороть
бу проти старої української віри, як проти «язичества», дещо з нього справді вико
ріняло, але значна частина старої віри лишилася, .перебравшися тільки в християнські 
шати.

Але нова віра—християнство—вперто й завзято все сунулась та сунулась по Єв
ропі. Християнство не ширилось саме,— воно йшло в парі з культурою грецькою та 
римською; прийняти християнство тоді визначало те саме, що прийняти й греко-рнм- 
ську культуру. А культура ця була блискуча та приваблива,—до неї горнулися різні
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народи, .як метелики на огонь. З етичного боку християнство,? як культ любови, сто
яло .без порівняння. вище над усі інші віри, які хоч і визнавали єдиного Бота, алЄ #е 
<5улн. переоякнені :величною любов'ю до ближнього' ЯК ОСНОВОЮ ЖИТТЯМ м;{!Г:..Ч 'Ч :

Християнство вперто сунула-на Схід, І вже в IX віці всі сусідні1 з  тодішньою 
Україною: землі (крім Угрів? прийняли цю віру. Князі українські/що стоялй^на ^олі 
великого та могучого народу, не жили замкненим життям, не обносили землі *бвоеї 
неприступною стіною; навпаки, між Україною'та' Європою були тоді жваві зносини, 
і  князі ваші рано переконалися в потребі й собі перейняти бодай трохи тієї-блиску
чої європейської культури; пй це вже саме ставило питання1 й про погребу прийняття 
яристиявства. • . .  V .  ї ї  ' ч у

Князь український Ігор добре вже зрозумів вагу нової віри і тому, вдається, став 
християнином; так само християнкою стала й жінка його Ольга.-Але вони не були 
християнами активними. Стаючи на чолі народу/що мав свою споконвічну віру, ані 
Іґор, ані Ольга (спочатку^ не відважувалися стати офіційно й відкрито християнами; 
л тим більше не відважувалися думати про охрещення всього українського народу. 
Це було б для них і неможливе, І не політичне. Народ міцно тримався своєї' спокон
вічної віри, тієї віри, що сягала найдавніших часів; чи добра, чи зла була ця ліра, 
але її визнавав увесь народ, і то визнавав її не одну вже сотню років. З вірою сво- 
€ю народ міцно зжився, привик до неї за багато віків, і не мав особливої охоти мі
няти її на іншу*' хоч би й ліпшу. >

Князь- Володимир (народився десь коло 960 р.) ще з дитинства жив у християн- 
ськбму оточенні. Правда, батько його, князь український Святослав, не любив нової 
віри, бо міцно тримався віри свого народу; але Князь цей, що 'найбільше кохався в 
військових виправах, мало сидів удома, а більше пробував у любих йому походах; 
отож, Володимира виховала бабуня його Ольга. Вона ж була християнка, і не може 
€ути, щоб ця розумна жінка не прищепила нової віри й малому Володимирові, як 
вона прищепила його другому внукові свойому, Ярополкові, про це свідчить і наш Лі
топис. Можуть заперечувати, що коли Ольга не зробила християнином; сина свого Свя
тослава, то так само могла не прищепити ново! віри й Володимиру; але на це можна 
вказати на дальше життя цих князів; Святослав кохався собі в походах, а Володимир 
пізніше дбав про охрещення всієї своєї землі; отже, нахил до тієї чи іншої віри лежав 
у самій' природі цих князів. І підрісши, Володимир не цурався християнства; так, зна
ємо, що з п’ятьох офіційних жінок Володимирових аж чотири були християнки (одна 
грекиня, одна болгарка і дві чешки). Не може бути, щоб ці жінки-християнки не впли
вали на князя Володимира; ми ж знаємо з історії, що жінки-християнки справді на
хиляли своїх чоловіків не тільки до зміни віри, але й до охрещення свого народу; 
пригадаймо хоча б королеву польську Бону (чи Домбровку), чешку з походження, 
що вговорила свого чоловіка, польського князя Мечислава І, прийняти християнство.

Варяги, що їх було так багато в війську Володимировім і що займали в нього 
високі посади, давно були вже християнами; вони, при допомозі жінок Володимиро
вих, могли з добрими наслідками віплнвати на князя, підкреслюючи йому скрізь ви
щість християнства й нагадуючи йому про мудру Ольгу, що теж прийняла нову віру. 
Володимир Великий— це справді був великий князь український; він перший,. князь, 
що вже' по-європейському глибоко зрозумів потреби своєї великої держави. Маючи 
від природи глибокий державний розум, Володимир з’єднав докупи, в одне ціле, увесь 
український народ. І його держава була однією з найбільших й найміцніщих держав 
Па Сході Європи. Володимир не цурався Європи,— він сам добре бачив, їло, культу
рою Європа була таки значно вища за Україну, його державу; він рано переконався, 
ідо таки потрібно й самому, разом з народом своїм, пристати до цієї нової культури. 
В т. зв. Никоновім Літопису (під 1001 роком, але це могло статися й .раніше) чита
ємо, іцо Володимир посилав послів своїх по різних землях — до Риму,, Єрусалиму,, 
в  Єгипет і ін. місця «согл я дати земель шгь в обнчаевт» нх”ь»; цебто князь, дуже ціка
вився життям та звичаями в інших землях, досліджував це життя й б^жав, прищепи
ти його й своєму народові. В цім відношенні історики справедливо порівюють князя 
Володимира !з відомим московським царем Петром І, що значно пізніш, наприкінці 
XVII— поч. ХУІІІ-го віку, при допомозі українців-культуртрегерів ;почав ‘так само 
європеїзувати Московське царство.

'’ДІвнГ наші пам’ятки, з початкового Літопису починаючи, звичайно малюють кня
зя Володимира як завзятого «язичника». Справді, Володимир був. «язичником»,—



цебто тримався тодішньої віри свого народу. Але ревним язичником Володимир ні' 
коли не .був,—" ВІЦ виконував лише традиційно все те, що мав робити як князь на
роду. Ревним язичником роблять Володимира наші давні пам’ятки навмисне, щоб по
казати наочніш, яким грішним був цей князь до хрещення, а яким праведним став 
по охрещеній; це звичайний давній трафарет побожних Житій тих людей, що пізніш 
стають святими».

Так само з перебільшенням малюють Володимира ревним язичником. Але факти 
на це не вказують, а коли б і вказували, то в цьому ще не було б чогось надзвичай
ного — Володимир шанував віру батьків своїх і свого народу; ие робити цього, як 
князь, він ие міг, звичайно, як князь Володимир мусів часто виступати в різних ре
лігійних всенародних обрядах, робив він це урочисто й публично, і пам'ять про це, 
певне, довго жила серед його народу; пізніше: літописець міг чути про ці урочисті Бо- 
гослуження, і вже з цього міг уявити собі Володимира Великого якимсь завзятим 
язичником. Звичавйо, Володимир, як князь, мусів відновляти статуї українських бо
гів («ідоли»), а як князь великого народу,: мусів ставити їх величними та дорогами; 
можливо, що доходило навіть до людських жертв, як про це оповідає літописець (ва- 
рягн-мученнкн, але літописець не знає їх ймень; пізніші джерела звуть їх Хведором 
та Івінон). Але це все було звичайним ділом кожного українського князя, що з уря
ду свого мусів урочисто брати участь у всенародній релігійних .процесіях. Через це 
робити Володимира якимсь особливо ревним язичником нема підстав.

З дитячих років своїх Володимир був підо впливом християн і тому не міг вихо
ватися завзятим оборонцем старої української віри; пізніше жінки-християнки під
держували в князі його давній нахил до нової віри, до християнства; а те, що Воло
димир має собі аж чотири офіційних жінки-християнки, саме це вже.) не говорить про 
нього як про завзятого язичника.

Отож, як бачимо, Володимир не був якимсь особливим сластолюбцем і не був за
надто ревним прихильником старої віри. Це був князь великого державного розуму, 
це був розумний та енергійний володар величезної могучої держави, І вже тому йому 
постійно доводилося стикатися з представниками різних європейських тодішніх зе
мель. Володимир наочно бачив культурну перевагу Заходу над культурою його дер
жави, хоча б перевагу культури зовнішньої чи матеріальної; можливо, що А. різні 
посли європейських держав, що шукали зближення з могучим українським князем, са
мі не раз звертали увагу Володимирову на цю вищість європейської культури. Воло
димир бачив увесь блиск та пишноту грецьких царів, бачив їхню культуру, яка йому 
дуже імпонувала. Культурний розвиток власної держави, її, добробуту настирливо го
ворили Володимиру про те, що він мусить якнайбільше зблизитися з Заходом, з Єв
ропою, мусить пересадити в Україну цю європейську культуру. А найпершим ключем 
для всього цього було одне — християнство, зміна старої віри на нову, охрещення.

І Володимир вирішив охреститися.

ВИБІР ВІРИ ЗА ЛІТОПИСОМ
Ніхто ніколи легко не міняє батьківської віри; ніхто не кидає своїх переконань, 

в яких виховався, безслідно, назавсіди. Нову віру приймають або через матеріальні 
вигоди, які вона несе неофіту, або через міцне переконання, що нова віра краща. Цих 
останніх людей другої групи ніколи не було багато,, не був таким і князь Володимир, 
хоч Літопис настирливо підкреслює, що Володимир охрестився з переконання. Гадаю, 
що Володимир у той час не мав ані потреби, ані охоти аналізувати, котра віра най
краща; він робив, як йому підказував його здоровий державний розум: християнство 
було надзвичайно корисне для українського народу, бо єднало його до європейської 
культури, бо єднало до могучої держави, якою була тоді Греція; і ось ці політичні 
мотиви примусили князя Володимира прийняти нову віру, християнство, і то саме від 
Греції, а ке кого іншого.

Я розповім тут перше, як про Володимирове охрещення розказує, наш Літопис; 
потім подам критичні замітки на це літописне оповідання, як мало згідне з правдою.

На восьмий рік князювання Володимира, р. 986-го, прочули різні народи, що Во
лодимир хоче змінити свою віру. Першими прийшли до Володимира болгари (кам
ські), віри Магометової, та й кажуть: «Тк* князь мудрий та розумний, але Закона 
(правдивої віри) не знаєш; прийми-но нашу віру й поклонися Магомету». Володимир
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запитав: «А яка ваша віра?» Болгари відповіли: «Віруємо в Бога, а Магомет наказує 
нам обрізувати тайні члени, не їсти свинини, не пити вина; а -по смерті будемо жити 
з жінками,— кожному дасть Магомет по 70 прегарних жінок, вибере одну з них най
кращу, передасть їй красу-всіх,— і вона буде жінкою чоловіковій. І на цім світі, ка
зали Болгари, вільно нам бавитися з жінками; а хто вбогий на цім світі, таким; буде 
й; на тім». Володимир любо слухав болгар, коли вони розповідали йому про жінок; 
але обрізання та заборона їсти свинину, були йому не до вподоби. А про заборону 
пита вино князь і слухати не хотів, він на це категорично заявив: «Русі єсть весельє 
пити, не можем без того бита»».

Вслід за камськими болгарами прийшли німці і сказали: «Послав нас до тебе 
папа; .віц наказав нам сказати тобі: земля твоя така сама, як і наша земля, але ві
ра ваша не така, як наша; наша віра — то світло, ми поклоняємось Богові, що ство
рив небо та землю, зорі та місяць, та всяке дихання, а ваші боги — то дерево». Во
лодимир запитав їх: «А які ж ваші заповіти?» Римляни відцовіли: «Постити по си
лі, але хто що не їв би, чи ие пив би, то все на славу Божу.»» Не промовило все це 
до серця Володимнрового, і він сказав папістам: «Вертайтесь собі додому, бо бать
ки наші не прийняли вашої віри».

Прочули про все це жиди, прийшли до Володимира та й кажуть: «Чули ми, що 
приходили болгари та християни, пропонуючи тобі свою віру; християни вірують у То
го^ Кого ми розп'яли, а ми віруємо в єдиного Бога Авраамового, Ісакового та Яко
вого». Володимир запитав їх: «А який ваш Закон?» Йому відповіли: «Обрізуватися, 
не їсти ані свинини, ані заячини, святкувати суботу».

— А де ваша земля? — питає Володимир.
— В Єрусалимі.
— А чи там вона й тепер? — знову цікавиться князь. ,
— Ні,— відповідають жиди.— Розсердився Бог на батьків наших, і за наші гріхи 

розпорошив нас по різних землях,.а нашу землю віддав християнам...
: Насупився Володимир та й каже на Це:

— Чого ж ви інших навчаєте, коли самих вас Бог відцурався та рокидав? Коди 
б Бог любив вас та вашу віру, то не розпорошив би вас по різних землях. Чи не хо
чете ви, щоб і з вами сталося те саме??,

Засоромлені жиди пішли собі геть...
Накіиець прийшов до Володимира грецький філософ і почав таку розмову: «Чу

ли ми, що приходили болгари й нахиляли тебе прийняти їхню віру; але віра їхня зне
важає небо та землю, вони прокляті найбільше над усіх людей, бо стали подібними 
до Содому та Гомори, на яких пустив Господь каміння горюче, щоб потопити їх. Так 
само день погибелі чекає Й цих, як прийде Бог судити землю. Він погубить усіх, що 
чинять беззаконня та діють скверну»...

А грецький філософ казав далі: «Ще чули ми, що приходили з Риму навчати вас 
своєї віри, але їхня віра супроти нашої трохи попсована, бо ж вони правлять Служ
бу на опрісноках, яких Бог не заповідав нам, а наказав правити на хлібі». Вони цьо
го не роблять, і тому віра їхня не правдива».

Володимир вставив своє:
— Приходили до мене жиди й казали, що ніби німці (папісти) та греки вірують 

у Того, Кого вони розп'яли...
Філософ підтвердив це:
— Так, ми віруємо в Нього, бо пророки наперед писали про Нього: одні—що Бог 

народиться, другі — що буде він розп'ятий та похований, але на третій день воскрес
не й вознесеться на небо.» А жиди тих пророків убивали, а інших пилками перети
нали.» Коли ж збулося пророцтво, зійшов Бог на землю, був розп'ятий, а по воскре
сінні вознісся на небо; чекав Він від жидів покаяння 46 років; але вони не покаялись» 
тому послав Бог римлян на жидів, і римляни міста їхні поруйнували, а самих їх роз
порошили по різних землях, де вони й досі в неволі...

— Але чого ж сходив Бог на землю та прийняв таку муку? — питає здивований 
Володимир.

Філософ охоче відповів:
— Коли хочеш послухати, я розповім тобі все докладно, чого Бог зійшов був на 

землю.
- — Послухаю охоче,— відповів на це Володимир.



І грецький філософ докладно розповідає князеві всю історію Старого та Нового 
Заповіту, від створення світлі аж до вОзнесення ХрнстовоГО.-Володимир уважно Все 
це* слухав. В -кінці промови'Своєї філософ каже: : ]!;г/ .

> —ітР призначив Бог денв^ Коли-прийде з- неба* й буде>Ч:уД'ити Жйвих та мертвйх^ї 
кожному ‘заплатить по ділах його: Праведникам призначить він царство^ небесне*- й 
красук невимовну, радість^ безконечну ;й життя вічне; 'а* грішників -Засудйть №  муку 
безконечну, огненную, т а ‘на черв’яка безнастанного». . <

' Сказавши; це,' філософ: показав Володимиру картину,-на якій намальований був 
страшний суд, і показав йому праведників на правім боці, що радісно йШли собі До 
раю, а на лівім ^  гр!шнйШг засуджених на муку. г • '

Володимир тяжко зїїхнув'і’‘каже; «Добре ЦиМ, пїо праворуч, і  торе Тим, ліворуч»...
— Коли хочеш бути з ■‘праведнимк праворуч,-^ каже філософ,—охрестися!..
Князь добре запам’ятав'ці слова, але відповів: і >м
— ПІДОЖДУ ще трохй...11 ‘ 1 :и ».‘
ВЙлодіймкр’’' іцедро Обдарував філософа Й вІдафсЩ йогВ'з честю веіткШ. и 
’пк Щ уШ 'Щ , р. 987Щ; Скшґкав Володимир6' гбояр 'сів6їх‘'та мійську'сіаршй'Н^ Йг

й каже їм: «Ото приходили до мене болгари, кажучи: ’йрййМи віру Нашу; гібтіШї:п рР  
х'одилй німці, які також хвалили свого віру; по них приходили жиди; по всіх прийшли 
греки,— вони всі віри гудили, а хвалили тількйРСвою;. багато набалакали вонщ ;розпо- 
відаюЧИ" ВІД1 початку світа; гарні оповідання їхні^ кожному любо послухати їх... Го
ворили* ВОНИ, що й другий світ буде, а хто прийме їхню віру, той ніби, померши, вос
кресне, і вже ніколи не буде вмирати; а хто вступить до іншої віри, той на тім сві
ті горітиме в огні... Як ви мені розуму прибавите, що. мені порадите?»

Бояри та старшина відповіли:
— Знаєш, князю, свого ніхто не гудить, а хвалить; коли хочеш добре вивідати, то 

Маєш в ь£Єбе мужів: 'пошли вивідати‘ кожного з них, як вони служатН1'Богові.
Така рада люба 6’уЛа князю та людям. Вибрали ТО чоловіка й послали до болгар. 

Оглянувши все, посланці вернулися. Володимир посилає; їх до німців, а звідти г! до 
греків. Ті пішли, послухали церковну службу у німців, ! звідти подалися до 
ЦарГОроду, й прибули До царя. Цар запитав посланців, чого прибули вони; ті розказа
ли. Довідавшися про все, цар був радий, і велику честь зробив їм-того * ж дня; А «а 
ранок послав до патріярхів, кажучи: «Прийшли українці (Русь) .‘вивідати віру нашу; 
накажи прикрасити церкву та служачих (крилос);,— сам ‘Відправ Службу, щоб по
бачили /українці славу Бога нашого». Почувши про це, патріарх скликав крилос і на
казав правити врочисту Службу. Послів українських повели до церкви й поставдли 
на вигідному місці; показали їм красу церковну, співи,.,та Службу архиєрейську. По
сли були зачудовані й хвалили Службу. По Службі царі Василь та Костянтин црий- 
няли послів і відпустили їх додому з честю та багатими подарками.

ЛІТОПИСНЕ ОПОВІДАННЯ 
ПРО ОХРЕЩЕНН

Де охрестився сам князь Володимир, хто й коли його охрестив —? нічого, цього 
точно не знаємо. Я перше розкажу, як про це оповідає Літопис; подаю літописне опо
відання в українськім перекладі.

, Наступного року, каже літописець, року 90-го (6496) пішов Володимир з військом 
своїм на -Корсунь, місто грецьке. Корсуншщ замкнулися в місті. Володимир став по 
той бік деіста в пристані, на один вистріл від, нього; горожари мужньо .боронили своє 
місто, а, Володимир ,насідав., Знемоглися, люди в місті, а Володимир каже їм: «Коли 
не здарьтеся, до стоятиму й,понад три роки». Але корсуняни не послухалися; тоді 'Во
лодимир вирядив своє військо й наказав насипати вада (прдспу) під містом. Але ко
ли, військо спало, то корсуняни, підкопавши стіну міську, крали насипану землю, но
сили до себе в місто, й сипали посеред нього. ВіЙськЬ насипало більше, а Володимир
стояв.

«І ото один корсунянин, на ім’я Настас, пустив до війська Володимирового.стрі
лу з Таким написом: «З колодязів, що з а ‘тобою-на схід, вода йде по трубі; розкопай 
і перейми». Почувши це, Володимир звів очі до неба та й каже: «Коли це збудеться, 
то й сам охрещуся». І тут зараз Володимир наказав копати впоперек труб, і перей



няти воду;,.а люди знемоглися без води й здалися. Тоді Володимир разом з дружин
ною своєю увійшов до міста.

І послав Володимир до дарів Василя та Костянтина сказати таке: «Я' взяв ваше* 
славне місто; прочуваю, що маєте сертру ще дівчину; коди не віддасьте її мені, то з 
валщм містом (Царгоррдом) зроблю те саме, що з Корсунем». Почувши таке, цар^ 
засумували; відповіли вони Володимиру так: «Не пристойно християнам віддавати <за» 
язичників; коли охрестишся, то й сертру візьмеш, і царства небесного доступиш, і в 
нами одноцірником будеш; коли ж цього не зробиш, не можемо віддати сестри за те* 
бе». Вислухавши це, Володимир каже послам: «Перекажіть царям, що я охрещуся;1 бо> 
вже давніше («прежде сих'ь дній») пізнав вашу віру, і вона мені люба, як і Служба» 
ваша, про що мені оповідали мої посланці». Почувши царі таке, раді були, і вговори
ли сестру свою, на ім’я Анну, і послали до Володимира переказати: «Охрестися, тодії 
пошлемо сестру свою до тебе». Володимир відповів: «Нехай охрестять мені ті (свя
щеники), що прибудуть разом із сестрою вашою».

Царі погодилися й послали (до Володимира) сестру свою, а з нею деяких уряді» 
ників та пресвітерів. Але Айва не хотіла йти.». .

— Ніби в полон іду,— плакала вона.— Краще б мені вдома померти.
.А,брати вговорювали; .г .
—т.Зд ж  через тебе ;Бог наверне укарінську землю на спасіння, і тим ти вбере- 

жеш земцю грецьку від лютого війська*. Хіба тн не бачиш, скільки зла накоїлаї 
Україна грекам? І .тепер, коли не підеш, те саме нам зроблять».. п -

І насилу вговорили сестру. Анна сіла на корабель, попрощалася з ріднею своєю,, 
і з плачем попливла морем. Коли прибула вона до Корсуня, то корсуняни вийшли їй> 
назустріч з поклоном, ввели її до міста й оселили в двірці ( в податі).

З Божої волі цього часу захорував Володимир на очі й нічого не бачив. Не знав» 
він, що :йому почати, і дуже* побивався. А цариця йому переказала:

— Коли, хочеш видужати, скоріш охрестися; коли Ж не охрестишся, то не відче
питься хвороба.

На це Володимир відповів: >
— Коди цьому правда, то справді великий Бог християнський!..
І Володимир наказав охрестити його. Тоді єпископ Корсунський зцарициними свя-- 

щениками, перше огласивши, охрестив Володимира; і як і тільки поклав "він руку на 
князя, той зарав став видючим. Побачивши таке несподіване виздоровлення, Володи
мир прославив Бога й сказав: . . о-

— Аж тепер пізнав я правдивого БогаІ
Бачила все це й дружина Володимирова, і багато з них охрестилося. Охрестився 

князь у церкві св. Василія; церква та стоїть посеред Корсуня, на корсуньеькім тор
гу; а Володимирів двірець стоїть край церкви й донині, а двірець царицин — за/вівта- 
рем. Поохрещеннї Володимир оженився з царицею.

^Кінчиться оце літописне оповідання про охрещення Володимира цікавим- заува
женням: і«Не знаючи про це, неправдиво говорять, ніби Володимир охрестився в Ки
єві, а другі кажуть, що в Василеві (Василькові), а інші люди оповідають інше».

' ■' ■> ; . ; 1" : <-!

ДЕ Й КОЛИ ХРЕСТИВСЯ ВОЛОДИМИР
Ото так розповідає Літопис про причини охрещення Володимира та про місце цьо

го охрещеная. Причини охрещення ми вже знаємб;— вони не мали нічого спільного* 
з тими," про які розповідає Літопис. Літописець (чи автор вставки) був особою Ду
ховною, вихованою в певнМ світлі, а тому й охрещення БОлодимйрове він собі, і д е 
алізував у релігійному дусі, бо ж І писав він про це більше як за сто років До по— 
дії (а коли це вставка, що вірніше; то більш як за двісті років по охрещенні).

Де саме охрестився князі Володимир, цього точно вже не знає й сам літописець; , 
він занотував нам цікаву замітку, що вже В його час люди не знали; де саме охрес
тився Володимир, бо одні говорили, що в Києві, другі 1— в Василькові, треті ка
зала інше, а сам літоПйЄєйь розповідає про охрещення в Корсуні.

Де ж  справді хрестився1 Володимир? '
‘Може, дійсно в Корсуні; як про те так майстерно розпо&Ідае нам Літопис? Ні, міс

ця охрещення Володимира, що було тайною в час літописця; ми не знаємб і ледве* 
чи й знатимемо точно. Чернець Яків, найавторитетніший істбрик про князя 1 Володя- •



мира в своїй «Похвалі князю Володимиру» ХІ-гО йіку, розповідає, що князь Володи
мир перше охрестився, а вже потім — аж на трете літо по хрещенні — пішов на Кор
сунь; таким чином, літописне оповідання про схрещення в Корсуні падає:

Коли така важна подробиця, як місце охреіцення Володимира, була йже'незнана 
вдавнину, то треба припустити, шо Володимир охрестився тихо й тайно від свого на
роду. Стоячи на чоліївеликого народу, Володимир мусів шанувати віру цього нарОду, 
мусів шанувати навіть тоді, коли віра ця йому не подобалася. Великий державний 
розум, який, безперечно, мав Володимир, не дозволяв йому легковажити вірою народ- 
ньою, цебто його довір’ям, яке йому так потрібне було для округлення кордонів його 
могучої держави. А це все каже, що Володимир охрестився таємно, охорестився від 
своїх власних; священників, яких тоді в Україні трохи було вже; розголосу з свого 
охрещення Володимир не робив.

Літописець відкидає Київ-та Васильків, як місця охрещення Володимира; але влас
не тут, особливо в Києві, найлегче було охреститися Володимирові. Можна брати на 
увагу й місто Василів (Васильків), воно могло й назву свою одержати власне від то
го, що тут охрестився Володимир, якого названо по-християйському Василій (так 
звався й тодішній грецький цар, будучий швагер Володимирів). 1

Подається ще одне місце хрещення Володимира — ЦаргорОД; російський учений 
Хв. Успенський (в «Журналі Мин. Нар. Пр.» за 1884 р., кн. IV, ст. 315), проаналізу
вавши арабські джерела, твердить, ніби Володимир охрестився в Царгороді. Але це 
твердження мусимо відкинути, бо ж арабські джерела про це точно не ґоворяті.: наш 
літопис про охрещення в Царгороді навіть не згадує; та й коли б справді Володи
мир охрестився був у Царгороді, то про це обов’язково' записали б грецькі історики, 
які не могли б. проминути мовчанкою такої важливої й для них події; розказують же 
вони про побут Ольги в Царгороді та про оженіння Володимира з Анною.

Нема також жодних підстав допускати, що Володимир охрестився в Болгарії. 
Правда* релігійні зносини з болгарами Володимир, безумовно, мав: болгари охрести

лися раніше від нас і, що найважніше, мали вже богослужбові книжки в перекладі 
з грецької мови на болгарську, що зробили св. брати Кирило та Мефодій та їх учні; 
цю болгарську мову (ми її звемо церковно-слов’янською) ми тоді добре розуміли, а 
тому й потребували цих книжок. Але думати, що Володимир узяв з Болгарії не тіль
ки богослужбові книжки, але й сам таки охрестився, джерельних підстав на це нема. 
Замалим народом були тоді болгари, щоб Володимир приймав хрещення від них,— 
він це міг зробити, коли б хотів, скоріш уже в могучій Візантії, яка в цім йому ні
коли не відмовила б.

Літописне- оповідання відносить охрещенпя Володимира на 988-й рік; але чернець 
Яків пише, що «по святом* крещеніи поживе князь Володимерг 28 літь... на третье 
літо Корсунь город взя», а це вже свідчить, що Володимир охрестився в 887 році 
(Корсунь узяв року 989-го). Преп. Нестор у своїм «Чтенії о житії Бориса й Гліба» 
ХІ-го віку так само, каже, що Володимир. охрестився в 6495 році, цебто в році/і987 
від Різдва. Цей 987-й рік тепер і прийнятий в науці, як рік охрещення Володимира.

ПРИЧИНИ ВОЛОДИМИРОВОГО ОХРЕЩЕННЯ
Чого Володимир ходив брати Корсунь, літописець цього укладко не розповідає, 

та й питання такого він собі не ставить. Чернець Яків пояснює завоювання Корсуня 
тим, що Володимир, хотів узяти звідти. потрібних йому священників; Володимир, за
думавши взяти Корсунь, ніби молився: «Господи, Боже, Владико всіх!, Сего у Тебе 
прощу,— даси ми град, да пріиму и да приведу люди крестьяньї и попи на свою зем
лю, нда научать люди закону крестьянскому». Цей же Яків, як ми бачили, свідчить, 
що Володимир пішов на Корсунь на третій рік по охрещенні, цебто року 989-го.

Безумовно, в свідченні Якова можна вбачати, велику долю правди. Володимир, 
охрестившися, потроху приходив до переконання, що треба охрестити й увесь україн
ський народ; зробити ж цього він не міг без допомоги греків. Володимир, добре знав, 
що то ще не все— охрестити народ,—треба ще завести в себе відповідну церковну 
ієрархію та поширити освіту, а для цього повинно ввійти з греками в тісніші сто
сунки. Можливо, що Володимир давніше вже, ще перед своїм охрещенням, або за
раз по ньому, задумав був з політичних, мотивів оженитися з якоюсь грецькою ца- 
рівнрю. Але приводу для того не було, а грецькі царі поріднитися з «язичником» не 
хотіли. Та ось привід таки настав. _лі



Причину, чому Володимир пішов щ ^Корсунь,; добре вияснив барон Розен (у сво
їй книжці: «Император Василій Болгаробойца», Спб. 1883 р.); він оголосив друком 
надзвичайно цікавий Літопис православного грека Ях’ї. Історик Ях’я народився на
прикінці 70-х. років X віку в Єгипті, був у родстві з патріярхом Олександрійським 
Євтихіем; десь 1014—1015 р. Ях’я переселився до Антіохії. Ось цей Ях’я й написав 
цікаві історичні записки, в яких -про нашу справу читаємо таке:

«Збунтувався відкрито Варда .Фока (проти грецького царя) й оголосив себе ца
рем у середу, в день свята Хреста, 14 вересня 987 року; він заволодів землею греків 
до Дорилеї й до берегів моря, а війська його дійшли: до Хрисополя. Справа Варди 
стала шкідливою, і цар Василь був заклопотаний нею, бо Варда мав велике військо 
й брав гору над царем. Багатства царя прийшли до кінця, , І нужда примусила його 
послати до царя українців (росів) — а дони вороги його,— щоб просити помочі. Цар 
український погодився на це. Тоді во^и склали між собою договора. поріднитися, і 
цар український оженився з сестрою царя Василя після того, як цар грецький по
ставив йому умову, щоб він сам охрестився Й увесь народ його, земель, а українці , на
род великий. Українці в той час не належали ні до якого закону й не визнавали ні
якої віри. Пізніше цар Василь послав цареві українському митрополитів та. єписко
пів, І вони охрестили царя й усіх, хто жив на його землях, а також послав до ньо
го сестру свою, і збудувала багато церков на українській землі». л'

«Коли ж була вирішена між ними' справа оженіння, прибули українські війська, 
з’єдналися з військами грецькими царя Василя, і всі разом ііішли проти Варди Фоки 
морем та суходолом, в Хрисопіль. Розбили вони Фоку, і цар Василь заволодів при
морським краєм і захопив усі кораблі, що були в руках Фоки». В кінці Фока був зов
еш розбитий і скатований 13 квітня 989 року.

Ях’я поплутав порядок подій, але його оповідання дає нам доброго ключа для 
вияснення, чого саме Володимир ходив на Корсунь. Проф. В. Завитневич ось так собі 
правдиво уявляє всі ці події на основі писань Ях’ї та чернеця Якова. «Вересня 14-го 
987 року почався бунт Варди Фоки. Як тільки імператор Василь побачив, що власни
ми силами не перемогти йому бунту, він зараз же послав послів до Володимира про- 
сети помочі. Володимир погодився помогти, але поставив умовою видати за нього 
Імператорську сестру, при тому й сам обов’язався хреститися. Щоб прискорити же
ніння, Володимир тоді ж, цебто того ж 987-го року, охрестився в присутності імпера
торських послів, що були свідками виконання договору, може, навіть, від рук духов
ніша, що був у посольстві. З весною 988 року Володимир поспішив виконати й дру
гу умову договору, цебто послав імператорові в поміч своє військо. Володимир сам 
провадив своє військо аж до порогів, що зазначив і чернець Яків, кажучи, що «на 
другое літо по крещеніи Владимир к і  порогамі ходи». Отже, український князь ви
конав умови договору. Минуло літо, минула й зима. Варду Фоку скатували, бунт при
пинився; але імператор своїх умов договору не виконував. Тоді весною наступного 
989 року Володимир порішив силою примусити Василя таки виконати те/ чого не хо
тів зробити доброю волею. Володимир іде на Корсунь, по шестимісячній облозі бере 
його і, як каже один пам’ятник XV віку, «не распустиві полкові, посла Олга воєво
ду своєго с і  Ждеберномі в і Царьграді к і  царемі просити за себе сестри и х і»,
І справа покінчалася тим, що цар Ваеиль таки змушений був виконати свої умови,

. погрожуючи, «аще ли не дасте, то сотворю граду вашему, якоже и сему створихі», 
бо він був тоді знову в дуже критичних обставинах *- піднялося нове повстання/а 
тут напирали ще й болгари.

Отже, як бачимо, справа була зовсім не такою, як малює нам її традиційне літо
писне оповідання. Володимир допоміг грецькому цареві (послав йому 6000 війська), 
а за це мав поріднитися з могучою Грецією, мав отримати від неї, вже як швагер ім
ператорський, а не прохач, усе, що йому потрібно було для охрещення українського 
-народу. Володимиру, що мав аж занадто й своїх жінок, грецька царівна була потріб
на тільки з політичних міркувань. Царівна Анна нічим особливим не: виділялася, про 

, якусь більшу красу її джерела нічого не говорять: Анна народилася 13 березня 963 
.року,-дебто вийшла заміж за Володимира в 26 років,— вже досить таки підтоптаною 
.дівою; отже, ясно, що не сама Анна була причиною походу Володимира на грець
кий Корсунь.

У Корсуні ж Володимир повінчався відкрито, вже як християнин з . царівною Ан- 
-ною. Переможець і свояк грецького імператора вирішив більше не ховатися з новою 
вірою й охрестити всю свою могучу державу.



ОХРЕЩЕННЯ КИЯН, ■ ' , и  . .  : :  ■ ■■ ‘ Ц;  1 • .• /II і

' Наступала: наййеличніша пора української' давньої історії,— охрещення Рже са
мого українського народу; наступав момент здійснення мрій останніх років князя Во
лодимира'. Володимир уже відкрито, по-християиському звичаю обвінчавсь з грецькою 
царівною, відкрито став християнином. Цим*'кінчалася певна доба в житті! князя, що 
довго надумувався охрестити свій народ і що довго не наважувався відкрито зміни
ти віру свого народу. Але вінчання з Анною надало йому відваги, і Володимир по
чав поспішати з схрещенням своєї держави. >г. і

Про охрещення українського народу наш' Літопис розповідає так: Повінчавшися 
в Корсуні з Анною, Володимир узяв царицю, Настаса та корсунських'священників, з 
мощами св. Клймента та його учня Фива, взяв образи та книги собі на; благословен
ня. Поставив1 церкву в Корсуні На горі,'Де серед міста зсипали землю, яку крали з 
валів; церква ця стоїть і донині. Йдучи, взявІ!два ідоли мідяні і 4 мідяні коНі, що й 
тепер стоять за св. Богородицею, про яких несвідомі люди кажуть, ніби вони мар- 
муряні. На вінй цариці Володимир віддав грекам Корсунь, а сам вернувся До Києва.

Як тільки вернувся  ̂ наказав поскидати Ідолів;— одних посікти, а других попалити; 
а Перуна наказав прив’язати коневі До хвоста й тягти його з гори Боричів до річки, 
а 12 мужа приставив підпихати його киями. Це робив він не як живому дереву, але 
на наругу бісові, що таким чином обманював людей, щоб цим прийняв тепер заплату 
від них. Великий Ти, Господи, і дивні діла Твої! Вчора люди шанували його, а сьо
годні насміхаються, Коли тягли Перуна річкою до Дніпра, невірні люди пЛакали за 
ним, бо ще' не охрестилися. Дотягнувши,' вкинули Перуна в Дніпро. А Володимир на
казав: «Коли Перун пристане де до берега, відганяйте його, аж поки не мине порогів: 
тоді лишіть його». Мужі робили, що їм наказано. Коли Його пустили й перейшов він 
пороги, вітер викинув його на рінь, і з того часу названо ту місцевість «Перунова 
рінь», як зветься вона й донині. ;

А по цьому Володимир послав посланців по всьому місту, наказуючи: «Хто Не 
прийде взавтра ранком на річку, чи багатий він чи убогий, старець (нищ) чи робіт
ник,— той стане противний мені». Чуючи люди таке, весело сходилися, радіючи та ка
жучи: «Коли б це (охрещення) не було добрим, князь та бояри не прийняли б йо
го». На ранок прибув Володимир з священиками царициними та корсуньськими на 
Дніпро, а народу прибуло без числа; вони влізли в воду ій стояли одні по шию, дру
гі по груди, а молодь з берега, інші тримали дітей; охрещені (свершеніи) ходили по 
березі. А .священики читали молитви. І була радість на небі та на землі через стільки 
душ спасених...

Як люди охрестилися, то розійшлися по домах своїх. А Володимир радий, був, що 
пізнав-Бога і сам, і люди його; глянувши на небо, він прорік: «Боже, що створив не
бо та землюї .Поглянь на нових людей Своїх, і сподоби їх пізнати Тебе, Бога прав
дивого, як уже пізнали Тебе землі християнські; зміцни віру в них, щоб була прав
дивою та непохитною; допоможи й мені, Господи, супроти ворогів моїх, щоб, наді- 
ючися на . Тебе та наг Твою силу, я переміг їхні каверзи». Промовивши це, Володимир 
наказав рубати та ставити по містах церкви, де стояли ідоли. І поставив він церкву 
святого Василія на горбку, де стояв був ідол Перуна, й інші, де відправляли («тво- 
ряху потреби князь та люди»). Так розповідає Літопис.

Як бачимо, Літопис занадто просто уявляє собі охрещення киян. Князь наказав — 
народ виконав. А направду все це відбулося зовсім не так легко та скоро, як уявляє 
собі літописець. Треба думати, що в Корсуні, по вінчанні Володимира з Анною ча 
перед тим, охрестилася й частина бояр; частина їх могла охреститися ще й до того» 
разом з Володимиром; про це каже Літопис,— бо кияни говорили про охрещення: 
«Аще би се не добро бнло,< небн сего князь и бояре приняли»,— отже бояри охрести
лися раніше народу. т

Повінчавшися, Володимир узяв потрібних йому священиків і прибув до’ Києва. Тут» 
звичайно, не відразу він почав хрестити свій Народ, треба було- перше добрЄ'йбго під
готовити, а це'була зовсім не легка справа: своїх священиків було не багато, а свя
щеники грецькі не розуміли вашої мови, а тому їхня поміч не могла бути скора. Тре
ба думати, що підготова народу тяглася досить довго,—за діло стали, певне, не тіль
ки свої священики, але й усі християни, що були тоді в Києві; священикн-грекИ бу
ли, так би сказати, інструкторами охрещення. т о



Не треба думати, що народ легко покинув свою батьківську віру; І Даремно си
литься літописець переконати нас, що народ хрестився з раДістю. Володимир вернувся 
з7походу на Корсунь славним переможцем, на полі вірної армії, верйувся з жінкою — 
грецькою царівною, став свояком самого^ наймогутнішого в світі грецького імпера
тора. Авторитет князя Володимира піднявся до небувалої висбтн,— і тому князь Г 
осмілився покласти свою важку руку на стару віру підвладного 'йому Народу, осмі-1 
лився порушити народню святиню. Частина народу, найменше відп6рнд,~ послухалася 
князя й пішла хреститися, але не мала частина таки'наказу цього не послухала й* 
охреститись не схотіла; навіть не схильний до1 української старої віри автор опові
дання про охрещення не зміг сховати'того,-що чколн тягнули Шруйа, «їлаййхуся єГО' 
невірній людьє». : Звичайно, в великім місті нелегко було сховатися від охрещенняі/ 
а : разом із тим і «від кари могучого кнйзя, але хрещення й киян не могло відбутися 
так спокійненько, як то уявляе^собі літописець по сто-двісті роках Ио і тьму. ! и

Літописець роком охрещення киян вважає 988-й, але цього року прийняти ие мож
на. Володимир узяв Корсунь в 989 році (так свідчать і грецькі джерела) і мав по< то
му дуже багато різної роботи, так що охрещення киян могло Відбутися десь >уж̂  : ро
ку 990, влітку, бо народ стояв поршню в воді,—в холодну воду'по 'Шию народ навряд 
чи лоліз би навіть з наказу хоч би й князя. •-*:

Де* саме хрестилися кияни, трудно сказати; літописець каже,; ніби в Дніпрі,- але 
інші джерела називають річку Почайну; а Синопсис XVII в. Інокентія Гізеля місцем 
охрещення зве Хрещатик. Охрещення зробили самі тільки священики, єпископів тоді 
ще не було, вони прибули через рік, року 991-го.

ОХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ
Отак відбулося хрещення киян. Але охрестити киян — це не значить охрестити 

українську землю: держава ВолОдимйрова  ̂була дуже велика, а тому й роботи для 
охрещення всього українського народу було надзвичайно багато,— це була робота не 
для одного покоління людей.

Літопис, звичайно, досить просто уявляє собі всю цю роботу. По охрещенні ки
ян— коротко каже літописець «почав Володимир ставити по містах цйркви та свя
щеників, та зганяти (приводити) людей на охрещення по всіх містах та селах». Зви
чайно; було це зовсім не так просто: нелегко було охрестити киян, де багато було 
інтелігенції, що здавна тягла до християнства; але охрестити всю Іншу Україну, особ
ливо сільську,—то був уже труд непосильний для одної людини, хоча б і такої рішу
чої, яким був князь Володимир. Отож треба думати, що хрещення позакиївської 
України розтяглеся не на один десяток літ; нову віру таки густо полито кров’ю 
українського народу, що боронив батьківську віру.

В першу чергу Володимирові Потрібна була церковна ієрархія,— митрополит та 
єпископи, щоб вони вже зайнялися охрещенням великої Володимирової держави. Во
лодимир просив собі ієрархію з Греції, але греки не поспішали присилати її; митро
полит з єпископами прибув десь уже аж по охрещенні киян, про що Літопис розпо
відає так: «Вь лото 6499 (991) крестився Володимерь и взя у Фотія патріарха* царь- 
градскаго перваго митрополита Кієву, Леона и Новгороду єпископа (виправлено на 
«архіепискупа») Яким Корсуняняна».

Священиків Володимир міг набрати собі ще до прибуття вищого грецького духо
венства,— князь міг скористати' послугами інших народів, що були охрещені греками. 
В першу чергу це були болгари, Від яких Володимир узяв богослужбові книжки; зви
чайно, він міг узяти звідси й священиків, тим більше; що болгари легко могли поро
зуміватися з українцями. Треба звернути увагу ще на ролю закарпатських українців 
(у північно-східній Угорщині), що прийняли грецьке християнство за сто років перед 
нами,— Володимир добре знак про них і міг також узяти собі й звідси потрібних 
йому священиків, що говорили мовою, дуже подібною до мови киян. Але самі свя
щеники не могли зайнятися справою охрещення всього українського народу,— цю 
справу розпочали вже на більшу руку з прибуттям грецької ієрархії, цебто «ло 991
рОЦІР- !• ' ; о«г

Прибувши, єпископи в першу чергу мали подбати про висвячення духовенства,— 
священиків; звичайно, кандидатів на священиків було зовсім не багато, а тому мало 
було й священиків. Через це треба думати, що охрещення України йшло дуже поволі,
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бо ж. і єцископи-греки потребували часу, щоб навчитися сяк-так ■ української мови, 
мови того лароду. який вонихотіли освічувати.

Християнство поволі ширилося з Києва, і в першу чергу по волинській землі. -В 
Києві, як у столиці України, засів митрополит, грек Леон, а до всіх інших більших 
міст, шо були центрами окремих земель, 8 яких складалася держава Володимира, по
слано єпископів. фпискоців послано в такі міста: Новгород, Чернігів, Володнмир-Во- 
линський, Білгород, Турів, Полоцьк, Тмуторокань, а може, й в інші міста. Ось чому 
в списку святих місцевостей на початку подаються українці.

Володимир прожив по охрещенні киян ще 25 років (1015 р.), і час цей він ужни 
головно уна охрещення та на освіту корінної України. В більших містах, центрах окре
мих земель, Володимир садовив на управління своїх дітей, і вони й -ширили христи
янство; де не сиділи діти Володимирові (а в 990 році вони були щемалими), там пра
вили Володимирові посадники та бояри, і вони теж потроху хрестили людей. Звичай
но, де міг, там Володимир і сам наглядав, щоб охрещення його народу відбувалося 
скоріш.

Першими охрестилися українські землі Володимнрової держави, а головно —• біль
ші міста, бо села та міста, дальші від Києва, приймали нову віру дуже неохоче, тре
ба думати, що для сіл і священиків не хватало, бо на початку було їх занадто мало. 
За життя Володимирового охрестилися певне всі більші міста в Україні, а почасти й 
села; але на села ця християнізація за  той час пішла дуже мало. -

Зайнявся Володимир також і охрещенням північних земель своєї держави, тих 
земель, що пізніше склали Московське князівство. Тут християнство ширилося дуже 
поволі, ширилося млявіш, як у корінній Україні. Року 991-го Володимир послав до 
Новгорода першого єпископа— Якима Корсунянина, і той довго жив у неохрещенім 
місті, готуючи новгородців до нової, віри? коли) власне, охрестився Новгород, не знає
мо. Хрещення відбулося тут силою й густо полите кров'ю, про що й приповістка скла
далася за новгородців: «Путята (тисяцький) хрестив їх мечем, а Добриня (посад
ник)— огнем». Так само хрестилися й інші північні землі Володимнрової держави, 
а певне й деякі свої...

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР ПО ОХРЕЩЕННІ
Праця Володимира була епохальна в житті українського народу, за що князя цьо

го й названо Великим. Це справді був великий реформатор свого часу, який міцною 
рукою своєю повів Україну на Захід і прищепив їй західну культуру. Християнство 
ширилося з Заходу на Схід поволі, але рішуче, не маючи для себе фізичніих перепон; 
до нас воно прийшло найпізніше, бо ми були найдальше на Схід; так само, напр., піз
ніше ширилася з Європи величезна культурна сила—друкарство.

Ставши християнином, Володимир, каже наш Літопис, зовсім змінив своє життя 
і став ревним християнином; але він остався щедрим та веселим, щотижня справляв 
собі гулянки...

Охрестивши киян, Володимир зараз же закладає й школи в себе,— він набирає ді
тей («нарочитме чади») своїх бояр та ліпших горожав і наказує їх учити; цим Во
лодимир поклав у нас початок шкільної справи, бо хотів мати в своїй державі осві
чених робітників. Думати, що це він так готував будучих священиків, не можна, бо 
для цього не потрібно було забирати дітей боярських, та й взагалі дітей,— бо ж в 
них довго довелося б чекати священиків. Але певне Володимир таки закладав якісь 
школи для підготовки священиків, бо їх йому потрібно було багато. Необхідні книж
ки як для церков, так і для шкіл доставали з Болгарії.

Зараз же по охрещенні киян Володимир почав ставити в Києві величну церкву,— 
це була єдина на той час камінна церква, яку й закінчив 996 року. Це була Успін- 
ська церква, відома в нас під назвою Десятинної, бо Володимир дав на неї десяти
ну прибутків: Церква ця стала символом побіди християнства над старою вірою — 
її поставлено на тому холмі, де до того часу стояв ідол Перуна.

Поюхрещенні (в 987 р.) Володимир жив іще 28 років, і помер 15 липня 1015 р., 
проживши десь 55 чи 56 років. Поховали князя в Десятинній церкві, поруч з гробом 
жінки його Ании, що померла в 1011 році. Пізніше князя Володимира зараховано, 
за його ВЄЛИЧЄЗН&-ДІЛО, до числа святих. Але коли саме сталася канонізація Воло
димира, точно не знаємо,— певне, десь зараз по 1240 р.
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УКРАЇНСЬКА ІКОНА:
ЖИТТЯ ДУХУ І ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Дмитро СТЕПОВИК

| ї ї  0 таке *кона**
У перекладі з грецької це означає просто «образ», «зображен- 

*ня». Але ми так часто вживаємо слова «образ» і «зображення», 
що, в глибині свідомости протестуємо проти ототожнення ІКОНИ з ; цими 
поняттями. Ми бачимо в іконі надобраз і надзображення. У нашій мо
ві слово «ікона» піднялося над його грецьким першозначенням. І на 
це є свої причини.

Усі види і жанри українського мистецтва зазнавали постійної ево
люції. Одні зникали, щоб залишити місце іншим. Інші перетворюва
лися. Треті розгалужувалися. Ікона ж  у своїй сутності лишилася нез
мінною упродовж 1000 років. Це найстаріший жанр українського ма
лярства, який, незважаючи на- всі атаки проти нього, залишився вірнцм 
своїй ідентичності. Цю здатність жити дехто пояснює незвичним кон
серватизмом іконопису, нібито закладеною в іконі тенденцією мумі
фікації. Проте історія доводить, що причина не в консерватизмі. Бо 
зникали з.мистецьких видноколів як «ліберальні жанри, так і «консер
вативні», а ікона лишалася. Більше того, розмови про крайній кон? 

серватизм стосовно української ікони знову ж таки не підтверджуєть
ся історичними фактами. ,

Сам процес утвердження іконопису на наших землях — це боротьба 
нав’язуваного консерватизму з незборимим прагненням до змін, до 
оновлень і виявів власного бачення першообразів християнства. Хіба не 
є  фактом, що візантійські греки не довіряли малярам Русі і воліли при
возити до нас свої ікони, стверджуючи, що їх -намалював сам єванге
ліст Лука? Хіба не на цьому грунті виникали конфлікти між констан
тинопольськими контролерами-візитаторами і київськими, чернігівськи
ми та іншими ієрархами? Та й після 1453 року переможені «ромеї»* на
хмуривши брови, підозріло вдивлялися в мальовила українських май
стрів, чи нема там якоїсь крамоли.

Простежуючи далі обставини розвитку іконопису, ми упродовж 
кількох століть чуємо й читаємо нарікання на «малоросійські, єресі»

Запис доповіді, виголошеної в Інституті св. Володимира в Торонто
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в іконописі, на відступи, зради і на безнастанні впадання наші у  
«страшний гріх» латинства. І ось коли ці вигадані відступлення й грі
хи досягають уже, здавалося б, нестерпної стадії в середині XVII сто
ліття, на наших землях з’являються два східні ортодокси — антіохій- 
ський православний патріарх Макц^ій та архидиякон Павло з сірій
ського м іста. Алеппо, які своїми висловлюваннями й записками про 
українську, ікону й українське мистецтво взагалі плутають усі карти 
церковних прокурорів. Павло веде щоденник,'але висловлює в ньому, 
певна річ, нє тільки свої думки, а й погляди високого ієрарха, якого су
проводжував. Не тільки глибоко знаючи іконопис;' а й відчуваючи йо
го трансцендентальну суть, Павло Алеппський, напевне, відразу помі
тив би єресь, скочування української ікони до простої ілюстративнрсти, 
зачеплення її світськими, мирськими елементами. Проте нічого подіб
ного не відбулося. Павло в захопленні від усього трго, що побачив в 
Україні разом з патріархом. Він не лише не констатує якогось відсту
пу, а, навпаки, вважає досягнення іконописців найвидатнішими серед 
усіх країн східнохристиянської обрядовости. Павло Алеппський дає со
бі звіт з того, що малярі країни козаків опанували засоби, аналогічні 
тим, що їх використовували франкські та ляшські майстри (що в його 
устах мало б означати мистецтво Заходу), але не бачить у цьому жод
ного гріха. Описуючи окремі ікони, наприклад образ Богородиді-Оди- 
гітрії з Василькова, або цілі іконостаси (Успенського собору Києво- 
Печерської лаври, Софійського собору, Густинського монастиря, храмів 
Василькова, Прилук, Трипілля), Павло Алеппський вишукує найзвуч- 
ніші епітети, аби описати їх красу, впливову силу й духовну суть.

Жоден місцевий патріот не залишив подібних оцінок, як цей дале
кий чужинець, якому, за логікою речей, мусіло б бути глибоко байдуже 
або навіть вороже все те, що роблять ці наддніпрянські слов’яни з їх  
малозрозумілою психологією і дивним способом життя.

А зміни тривають і далі. Критики (внутрішні й приїжджі) хочуть 
бачити в українському іконописі тільки їм одним прийнятні моделі. 
Проте він розвивається не за персональними побажаннями, а за внут
рішньою логікою святости, як вона розуміється народом і в’яжеться з  
його традиціями та способом думання. Не похмура аскетичність, але 
і не секуляризація. Не впадання у трагізм, але й не безжурна веселість. 
Ікона в Україні навіть у найскладніші періоди історії не стає полем 
вияву полярних почуттів і екстремальних ситуацій. Тоді виникає запи
тання: то чим Же вона стає у  XVII—XVIII століттях, після закінчення 
так званого «класичного» періоду її розвитку? Може, трансформується 
до портретного жанру, стає додатком світських мистецтв?’ Чи спорід
нюється з церквою, яка, ставши державною, не є ні холодною, ані га
рячою?

Якби щось подібне сталося, ми побачили б кінець ікони ще в ту 
епоху. Дехто, між іншим, так і вважає: барокко і класицизм убили іко
ну. Але це знову особисті, суб’єктивні трактування. Якби вона була 
вбита тоді, якби з неї був вигнаний дух святості, то навіщо було б 
убивати її  ще раз у XX столітті?

Цікавий факт. Коли Святійший Синод прийняв відомі ухвали щодо 
уніфікації церковного будівництва й церковного малярства на всій те
риторії Російської імперії (початок XIX століття) на базі академічного 
мистецтва, в Україні набуває незвичайного поширення народний іко
нопис. Він був спонтанний, ніким не інспірований. Інтуїтивно, за внут
рішньою спонукою народ відчув пониження духовної наповнености в 
академічній іконі і, щоб зберегти високий стандарт, розвиває своїми 
силами і своїми засобами традицію духовної ікони. Народним іконоста
сом стає хатня полиця, царськими воротами — домашня ікона у най- 
виднішому кутку хати.

Це зовсім не означає, що народний іконопис не розвивався 
до XIX століття. Його розвиненість у давніші періоди підтверджується 
великою кількістю збережених пам’яток, описаних багатьма авторами,
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найррунтовніше досліджених Павлом Жолтовським.1 Є підстави дума
ти, що народне малювання .святих розвивалося паралельно, з професій* 
ним в; усі періоди писання ікон/-включаючи й ^Київську Бусь.; Але-та
кого масового прихилення народу до неофіційної іконнуякт у  XIX сто
літті, ми, здається, не спостерігали ніколи раніше. Ледве не кожне се
ло мало свого іконописця. Ідеалом українського селянина, ремісника; 
кустаря і робітника не елкона, «яку робили колись»; а ікона, «яку ми 
любимо». Зрозумілість, доступність, а найбільше— любов стають кра
щим оберігачем традиції і вираженням духовності. • и

Ясна річ, таке масове захоплення іконописом засуджувалося Офі
ційною церквою. Богомазів переслідували. І все ж  традиція- збереглася 
до XX ст.— і саме вона заховала найпримітніші ознаки духовності, з 
яких ̂ починається новий період відродження ікони у наші дні як в 
Україні, так.і в країнах проживання української еміграції, в тому чис
лі і в Канаді. Цьому новому відродженню передували жваві дискусії 
на різних рівнях— від нарікань на «нещасне барокко, яке зірвало нит
ку традиції і почало процес нищення того, що було наше» (митрополит 
Андрей Шептицький), до задоволеного потирання рук від перспективи 
того, що всі ікони будуть викинуті на смітник історії разом з рештка
ми релігійного фанатизму. Знову крайнощі. Отже, знову віддалення 
від істини. Сьогоденний. стан розвитку іконопису не можна охаракте
ризувати однозначно, бо він різний не тільки в різних країнах поселення 
українців, а й у самій Україні. Цей.процес щойно починається, і по ньо
му не можна робити остаточних висновків. Але; попередня тенденція 
вловлюється доволі прозоро: перед українськими іконописцями три 
пласти традиційного іконопису, до кожного з яких в одних більші, в ін
ших менші симпатії ( і— відповідно гт- антипатії), але з усіх трьох плас* 
тів черпається своя дещиця духовности.

Може, десь і заховується український іконописець, який бере собі 
за взірець сербську, болгарську,, румунську, грецьку, білоруську чи яку 
іншу ікону,' не зв’язану з українською традицією. Принаймні, я таких 
не знаю. Хоч не виключаю, щр такі можуть бути. У переважній же 
більшості випадків спостерігаємо увагу до згаданих!- трьох пластів, 
трьох джерел іконопису, витвореного у різні віки на власному етнічно
му терені. , . л.

Що це за пласти? чи ■
Перший пласт обіймає кінець X — середину,,XIII століть,лколи; іко

на була «даністю» і вкоренялася,^язичницькі.грунти Київської.,Русі 
(разом з іншими атрибутами східцохристиянСької, церкви й обрядрврсти. 
Жорстока буря з Азії у вигляді пригод о-татарсьяої орди була послана 
нам, щоб. перевірити, наскільки глибоко вкоренилася, ця «даність». Іс
пит було витримано: дерево втратило усю крону, але стовбур, і корін
ня вистояли несхитно! ‘ і, і , .і .

І це виразно показує другий пласт іконопису, невіддільний від .іс
торії пізнього середньовіччя.-^- XIV—XV; століття: іконопис сг,зберігає 
візантійсько-старокиївську генезу, але на ожилому дереві виростають 
нові галузки. Це вже не візантійська, а післявізантійська доба. Прав
да, Візантія ще існує, але* культурне відділення від неї вже -відбулося. 
XVI , століття знаменує завершення цього відділення. У ньому 'наміча
ються тенденції- наступного, третього; пласту — ренесанснд-бароккЬвої 
ікони, яка викликала і продовжує викликати дискусії щодо своєї приро
ди, але яку народ визнав у ту епоху найбільш українською. ц.

Усі три пл асти настільки самобутні й неповторні, що . в  могли, за 
безпечити життєздатність іконопису .у XIX—XX століттях» яциц  ̂хоч, і не 
становить четвертого цласта через відсутність орйгінальностщ. але є 
цікавим трактуванням і переосмисленням трьох попередніх. Як у на
родному, так і в професійному річищах іконопису XIX—XX століть ба
чимо стильову, іконографічну й духовну амдлітуду коливднь в межах 
виробленої у X—XVIII століттях спадщини — .від візантинізму до ,Щз- 
нього барокко. Може, комусь хотілося б, щоб візантинізм дожив дони-
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ні, а вироблені VII Вселенським собором стандарти іконопису 747 року 
ніколи не мінялися і не доповнювалися. Проте чи це можливо, коли і 
в космосі, і на землі, і в людині не спиняється рух? Чи ж  може він спи
нитися у мистецтві, яке покликане бути носієм найістотнішого і яке 
вічне б незмінне витлумачує усім розмаїттям форм, ліній і фарб, при
таманних творчості? Плюралізм і можливість вибору надані нам ма- 
тір’ю-історіею. А ми хочемо «диктатури» однієї системи творчосте, жа
даємо відчахнути галузки з  живого дерева мистецтва. Все є наше, бо 
творилося не 10 днів, а 10 віків. Творилося не одним двором і не одним 
селом; не .Київщиною однією, не Галичиною, Буковиною чи Закарпат
тям, а соборно — усім народом -г- безкінечно розмаїтим у  частковостях 
і єдиним по духу. ^

Часто можна почути, що ікона Київської Русі являє собою взірець 
високої духовносте; що сама вона — тої життя духу. І важко з цим не 
погодитися. Але коли це мовиться чи пишеться для протиставлення, для 
нав!язування думки, ніби післямонгольська українська ікона вже по
збавлена такої висоти духовної наснаженосте, то це є суб’єктивізм. Най
давніша ікона нашої землі мала виняткове значення у межах своєї до
би. ї ї  впливова сила вузько цілеспрямована: це ікона-євангеліє, ікона- 
молитва, покликана зворушити, відродити, підняти з пороху серця язич
ників. У ній справді міститься величезне узагальнення — усе Святе 
Письмо в його сконцентрованій ідеї про відкуплення людини. Істотне 
значення має постулат «даності» перших ікон на нашу землю: ікона 
«Успіння Божої Матері» дана самою Марією, яка чудесним чином яви
лася духовно перед малярами, що направлялися до Києва, і вручила їм 
ікону у Влахернському храмі в Константинополі. Про це нам оповідає 
новела з Києво-Печерського Патерика.

Звернімо увагу: небо дає Києву навіть не образ Ісуса Христа, не 
Трійцю, а Марію в момент ї ї  Успіння, за яким слідує ї ї  чудесне взят
тя на небо. Яка наука дітям і онукам вчорашніх язичників: ви теж були 
вмерли, а тепер воскресли! Ви теж з тієї ж  плоті, що й Марія,— по
гляньте, що з вами може статися! «Даними» виявляються й інші ікони, 
наприклад Вишгородсько-Владимирський та Белзько-Ченстоховський 
образи Божої Матері. Ні, вони не просто привезені, вони якраз «дані» 
згори! Над ними сяє ореол тисячолітньої давносте, вони приписуються 
пензлеві самого євангелиста Луки.

Не треба забувати, що доба Хрещення Київської Руси-України 
співпала з утвердженням культу Марії як у східній, так і особливо в 
західній гілках християнства. Поширення Богородичних ікон, змалю
вання Марії у найвидніших місцях храмів (згадаймо Марію-Оранту у  
Софійському соборі в Києві) було актуальною проблемою: ще не за
сіяна богословськими ученнями Русь була прекрасним полем для ви
вірки: як народ-прозеліт сприйме цю актуальну концепцію християн
ства?

Розрахунок був точний: Русь мала багато князів, земель і чвар, 
але в ній гостро відчувався дефіцит милосердя. Образ Марії з Дитям 
на руці, на лоні, з піднесеними руками, якими вона неначе хоче обня
ти усіх, хто приходить до неї, навіює людям почуття правдивої людя
ності, добра й любові. О-ранта з Софії Київської стає улюбленим об
разом іконописців на всіх обширах держави, куди дійшло християнство. 
Тому Оранта знаходить багато наслідувань: до нашого часу дійшло од
н е — ікона «Велика Панагія» із Спаського монастиря в Ярославлі 
(XII ст.), що відзначається тією ж  витонченою кольористичною і ліній
но-мальовничою градацією, що й мозаїка в Києві.

Головний храм Київської Русі мав вирішальний вплив на станов
лення й розвиток іконопису у державі. Збережені ікони так чи інакше 
стильово й іконографічно тяжіють до мозаїк і фресок Софії Київської. 
Дається взнаки ідея єдиноначалія, єдиного взірця і єдиного прикладу, 
постульована греками. Місцеві митці не знають альтернативної іконо
графії і якогось іншого стилю письма, крім тих, що їх привозили й
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стверджували греки. Юрій-воїн кінця XI ст. несе в собі стиль софій
ських фресок. Як і численні святі, змальовані на стінах собору, він ви
промінює водночас суворість і лагідність, напружене вглядання і не
погасну любов. На цих контрапунктах будується психологізм майже 
кожної ікони. Святі неначе знаходяться між двома світами — світом 
жорстокості, крові й сліз — і світом невимовної. духовної насолоди й 
любові. Така схема пронизує ікони перших київських мучеників Бори
са і Гліба, так змальований архангел, волосся якого відсвічує золотом 
небожителя, але очі по-земному тужливі й сумні. 1

В рамках грецького канону письма й регламентованої іконографії 
наші давні майстри домагаються віртуозної технічної: вправности, як, 
наприклад, Аліпій та його учні, які оздоблювали Успенський собор Киє
во-Печерського монастиря. Вони опановують абетку символіки ко
льорів, а сам процес писання ікони, починаючи з приготування дошки 
і кінчаючи вкриттям написаного оліфою,— перетворився на священний 
ритуал, супроводжуваний молитвами і службами.

Монголо-татарська навала, при всій її раптовості, несподіваності 
й страхітливій руйнівності, сприяла, як це не парадоксально, швидкому 
поширенню христианства і виникненню локальних осередків храмовлаш- 
тування й іконописання. Князі залишили народ. Зникли міражі, люди 
почали більше покладатися на допомогу вищих духовних сил, що й 
сприяло зростанню духовності в суспільстві і духовності в іконі. По
треба в ній відчувалася не лише у містах, де були єпископські катед- 
ри, але й по селах. Високомистецькі твори іконопису від похмурої до
би монголо-татарського ярма часто заховалися саме у  сільських церк
вах. Розорена і розтерзана країна молила і про заступництво, і про ви
зволення від навісного ворога. Єдине князівство, що витримало натиск 
монгола і збереглося,— Галицько-Волинське,— бере на себе роль охо
ронця й продовжувача традицій великокнязівської доби в літературі 
й мистецтві. На західні землі з’їхалися митці з наддніпрянських кня
зівств і, об’єднавшись з місцевими, витворили нове мистецтво. У ньо
му ясно звучить врочиста нота київського малярства, але воднораз про
биваються назовні виразні місцеві риси: тяжіння ікони до декоратив
ності, своєрідна «геометризація» постатей, милування округлими або 
лінійно-площинними формами.

Якраз у ділянці ритміко-ладової системи виразно простежується 
зв’язок ікон XIII—XV століть з українським народним мистецтвом. Як 
і в різьбі та вишивці, ікона вражає дивовижною ритмікою ліній, які 
мають одне спрямування, кути зламу, чисто декоративну черговість та 
повторюваність, Погляньмо, як виразно геометризовано коричнево-чер
воний мафорій Луцької Богоматері! ї ї  сумний лик наче вписаний у ба
гатокутник з прямими чи легко зігнутими сторонами. Чотири великі 
квітки на мафорію наче розташовані у фігурі ромба, а трактування бга
нок нагадує карбування. Також і одяг маленького Христа, особливо 
його охриста сорочечка з квітками, ясно вказують на інтенсивне про
никнення мотивів народного мистецтва в ікону.

З другого боку, ікона з образом св. Юрія, який вбиває змія, дає 
нам взірець ритміки площин. Золото, червінь, брунатність і чорнота 
сплелися тут у килимову композицію. Кінь цілковито силуетний, наче 
вирізаний з чорного паперу, як народна витинанка, а тонкі червоні сму
ги на спині й голові, імітуючи попону й вуздечку, ще більше посилю
ють декоративний лад ікони.

Ці вкраплення мотивів народного мистецтва аніскільки не посла
били монументалістської снаги українських середньовічних ікон, че
рез яку найкраще пізнається їх  духовність. Драма народного життя 
передана в символах, але передана конкретно й точно. Сила молитви, 
виражена через образ Богородиці з Луцька, така ж  велика, як і у Вищ- 
городсько-Влаіимирській іконі. Вона, здається, навіть ще виразніше 
підкреслена невимовно-сумним малюнком очей з набряклими від сліз 
повіками. У чудовій іконі з села Станиля втілена молитва-надія на ви-

125



-зволення від змія, на його загибель і на перемогу правди. Тільки ідея 
свободи зумовила дивовижний лаконізм цієї ікони, звільненої від уся
ких супровідних сцен, властивих цьому сюжетові. Автор ікони сміливо 
пішов на порушення того, що велів канон: щоб при сцені убивства змія 
були мешканці міста. Як і в молитві, тут залишено тільки суть, забрані 
усі деталі. Як у ранніх українських думах, плач і розпука, чорнота й 
кров жертв переростають у надію.

Фундаментальною рисою українського малярства пізнього серед
ньовіччя є започаткування українізації ликів святих. На це не було й 
натяку в іконі, фресці та мозаїці великокнязівської доби X—XIII сто
літь, в яких безроздільно панувала іконографія етносів східнього Се
редземномор’я. І ось на зміну коричневим ликам, довгим носам та ве
ликим очам починає утверджуватися новий лик святої людини, ближ
чий слов’янському типу. Думка, що це прийшло до наших митців з мис
тецтва західніх країн, зокрема, з Італії, невірна. Хоч іконописці Украї
ни мали безпосередні контакти з центрами розвитку мистецтва на За
ході, але вони не звіряли свого іконописання з релігійними картинами 
■Італії, Франції, Польщі чи якої-небудь іншої західної країни. Україні
зація ликів виникає на місцевій основі, з ініціативи самих іконописців, 
іноді — всупереч грецьким ермініям, тобто правильникам малярства.

Типовим прикладом іконографічної орієнтації на український тип 
•обличчя може бути Богородиця Одигітрія з села Красова поблизу 
.Львова. Вона намальована наприкінці XV століття. Не віддаляючись 
від загальноприйнятого лику Богородиці (у неї миндальні асиметрич
ні очі, шнуркові брови дугами), в рисах уст і носа, в овалі обличчя про
стежується тип української жінки. Уста побільшені й увиразнені, особ
ливо верхня губа зафіксована не тільки червоною рискою, а й тонким 
чорним краєм-обводом. Ніс не довгий, горбочок посередині незначний, 
помірний, а крила носа більші, обведені чіткою лінією. Звертає на се
бе увагу і така обставина, як посвітлїшання лику. З  густого вохристого, 
темнуватого, наче сильно засмаглого на сонці,-— обличчя стає ніжні
шим, світло-оливковим, а посередині щік — червонястим. Цей колір щік 
Матері надає образові більшої веселості, але наліт суму-моління зали
шається. Цікаво також і те, що висвітлення на шиї й під очима зробле
ні не конче для того, щоб окреслити осяжну форму, як це було у дав
ніших іконах, а й для підкреслення природного кольору шкіри: висвіт
лення йе білі, не жовтаво-вохристі, а рожеві. Може, ці деталі ще не
значні, але вони є симптомом, який у ренесансно-бцрокковій іконі XVI— 
XVIII століть стане тенденцією.

Ще однією особливістю української ікони/пізнього середньовіччя 
(XIV—XV ст.) було закінчення оформлення композиції’ ікон у прос
торі храму. Ідеться про кількаярусний іконостас, який ..розвивався од 
вівтарної перегородки часів Київської Русі. Поступово перегородка 
подвоїлася, потім потроїлася вгору, закривши від богомрльців вівтарну 
частину храму. Іконостас набув функції завіси у храмі, але не для того, 
щоб відділити вірних від престолу, а щоб наблизити їх до нього — че
рез посередництво образів святий Ідеологія іконостасу віддзеркалює 
зрослу роль ікони як зображальної молитви і як Святого Письца в 
ликах і постатях. З побільшанням іконостасу досягаються дві цілі: дог
матична й естетична. При неможливості забезпечити кожного христи
янина окремо текстом Святого Письма іконостас стає «наочною Біблі
єю». Вірні дізнаються з нього про Основні персонажі Старого( (проро
чий чин) і Нового (євангельські образи) заповітів. З цієї точки зору 
не завжди логічні звинувачений протестантів на адресу християн тра
диційних церков, що ікона і іконостас розвивають у християн ідолопо- 
клонські тенденції. Ікона є тим же, що і Біблій, лише розрахована на 
візуально-естетичне сприйняття. Ікона залишаєтеся також «зримою мо
литвою», бо додає зразок молитви і заохочує '. о̂ молитви.

І ця догматична природа іконостасу (як Біблії, як молитви і як 
історії церкви) відбита в його розташуванні, конструкції, композиції. У
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XV ст. український іконостас виростає до трьох ярусів. Надалі-кіль- 
кість ярусів зростає д о . чотирьох-п’яти-семи, але в XV ст. переходять 
лише на три. І то є основа представництва ікон у храмі! Неодмінни
ми частинами першого ярусу є  царські ворота, дияконський вхід та .що
найменше чотири ікони намісного ряду: Ісуса Христа, Богородиці з  в а 
лим Христом, Івана Хрестителя/та святого, на честь якого названо 
храм. У XIV—XV століттях найчастіше, цією четвертою /іконою, був 
св. Микола Чудотворець. Царські двері з > XVI ст. стали ажурно^ ізьбг 
ленігНа них були 4; образи евангелистів і сцена Благовіщення: окремо 
Діва Марія і) окремо архангел Гавриїл. Над дверима розташувався 
«Нерукотворний образ» з ляком Ісуса Христа.і двома; ангелами. Пізніше 
над царськими дверима .почали вивішувати зображення «Тайної вече
рі» — символу Причастя тілом і кров’ю Ісуса Христа. , / (

Другий ряд іконостасу—т апостольський, третій, найвищий — мо- 
лільний, або Деісусний (від грецького слова деезіс, тобто моління): 
Ісус Христос сидить; на троні як цар неба і землі, а, обабіч нього про
сять за рід людський Божа Мати та Іван Хрестителя. П о ,обидва бо
ки від ікони Моління були ікони чинів: архангельського, святитель
ського і зображення, чтимих у даній місцевості святих: Дмитра, Юрія, 
Бориса, Гліба, Антонія і Феодосія Печерського тощо.

У XVI ст. між намісним і апостольським ярусом різьбярі іконоста
сів влаштовують ще один ряд— 12 великих річних свят. У різних райо
нах України його називають то святковим, то двонадесятим, то 
празниковим. Мова йде* про зображення Христологічних (Господських) 
іг.Богородичних свят: Різдва Діви Марії, Введення Марії в храм, Бла
говіщення, Різдва Ісуса Христа, Стрітення, Хрещення в Йордані, В’їзду  
до Єрусалиму, Воскресіння Христа ( за візантійською традицією— як 
сходини в пекло для визволення праотців), Вознесення, Зіслання Св. 
Духа, Преображення Господнього, Успіння Богородиці.

Якщо дозволяв простір Над намісним рядом, до 12 перелічених 
свят додавалися ще й інші, наприклад поширені сцята Покрови, Воз- 
движення Чесного Хреста, Жінок-Мироносиць.

Окремо хотілося б сказати про свято Покрови. Воно виникло у 
Візантії і пов'язане з чудодійним захистом Константинополя від нашес
тя ворожих орд. Марія-матір накрила люд тканиною — покровою — і 
місто було врятоване. Ця оповідка відповідала українській ситуації, 
де не бракувало нашесть. У різні періоди історії народ обирав оборон
ців: Марію Оранту, Марію Одигітрію, Дмитра Солунського, Юрія 
Змієборця. У XVI—XVII ст. набуває великого поширення свято Покро
ви. В одному Києві на честь цього свята найменовувалося майже 10 
Покровських церков або престолів у церквах (що мали якесь інше най
менування). Малярі зображають Марію не тільки на небі, серед хмар, 
а й просто у  церкві, серед пастви. Вона вкриває усіх присутніх омо
фором, люди-стоять поряд з нею. Іноді це історичні особи, наприклад 
гетьман Богдан Хмельницький чи хтось із козацьких полковників, про
славлених хоробрістю, чи тих, що відзначалися благочестивістю й на
божністю, як ото лубенський полковник Леонтій Свічка.

І в цьому зближенні першообразів християнства з людністю вини
кає третій пласт традиції в Історії українського іконопису. Постаті свя
тих стають цілком осяжними, одягненими у  ті ж  строї, в які одягалися 
люди. Завершується українізація ликів. Візантинізм розуміється як 
схема, як оболонка; святі такою мірою зближуються з людьми зов
нішньо, що зникає відчуття відстані між недосяжним, здавалося б, не
бом і очевидним світом.

Науковці розділилися в оцінках української ренесансно-бароккової 
ікони. Одні писали, що вона повністю стала світською «картиною» на 
іконний сюжет і, отже, втратила свою духовну суть. Інші, відкидаючи 
візантинізм як .нібито нав'язане явище, побачили в іконі XVII—XVIII ст. 
носія українського естетично-духовного ідеалу. У цих розход
женнях виражені не тільки стильові, а й світоглядні позиції їх
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авторів. І ренесансна, і бароккова ікона не втратила зв’язку з пєршо- 
образами християнства, зберігши східню трансцендентність, літургіч- 
ність, церковність — і це основне. Змінилася ї ї  естетична наповненість, 
стильова зоріентованість — це також важлива зміна, але все ж  таки 
часткова. Не треба забувати, що ікона — це не тільки атрибут церкви, 
але й твір мистецтва. Хіба ми не прийняли старих соборів і церков, ко
ли вони у XVII—XVIII ст. «одяглися» в нові шати і дістали грушовидні 
бароккові куполи? Чи ж  перестав бути купол символом неба після то
го, як сферичні бані балкано-візантійської форми набули в XVII—  
XVIII ст. складнішого профілювання і вибагливіших кривизн?

Гармонійна різьба іконостасів доби Ренесансу вимагала відповідних 
барв. Пружні аканти й соковитий виноград барокково різьблених рам 
мали продовжуватися у золочено-тиснених іконах, у постатях і ликах 
святих, їхніх строях. Введення елементів сучасності в ікону (наприк

лад, архітектури, інтер’єрів, прикрас, одягу) з усіма підставами пов’я
зується з посиленням реалізму в малярстві взагалі і в іконописі зокре
ма. Але хіба нереальна сама ікона? Хіба в позареальному світі жили 
святі? Заміна атрибутики, запровадження нових стилів, засобів, інто
націй при проголошенні вічних істин буття не тільки не перешкоджа
ють цим істинам, а роблять їх ближчими до нас, до життя.

Змін багато; відступи від багатовікового канону письма— очевид
ні. Але питання полягає в тому, чи знецінили вони святість в іконі, чи, 

навпаки, ствердили її? Ієратизм ікони, виражений у її  духовному зв’яз
ку з християнською вірою,— це щось більше й вище за стиль, іконогра
фію, метод і засіб письма. Інакше, коли було б так, то вся суть ікони 
була б зведена до набору формальних ознак. Сама ж  ідея ікони (як со
борності Святого Письма, молитви й історії церкви) полягає в тому, що 
життя духу в ній не віддаляється, а зближається і сполучається з жит
тям людини.

Ось чому всі три періоди розвитку іконопису на українських зем
лях — великокнязівеький, пізньосередньовічний і новочасний (ренесанс- 
но-барокковий) — повинні мати в очах сучасників рівну цінність як три 
ступені розвитку духовності нашого народу. Поділ іконопису на класич
ний (тобто детермінований виключно візантійськістю) як єдино прав
дивий і на постклаСичний (тобто «зіпсований» впливами народного 
мистецтва і зв’язками з латинським Заходом) як неправдивий— цей 
поділ штучний, історично необгрунтований і засадничо ложний. Цей 
поділ і підвів декого до дивного висновку, що ікона ХІХ-г-ХХ століть —  
де вже, власне, не ікона, а ї ї  подібність. На новітню ікону вказаних 
двох століть почали дивитися згори вниз, в той час як вона продовжу
вала розвиватися і робити свою роботу щодо виховання духовности в 
обездуховленій людині. Лише останнім часом почали «переглядати» 
ставлення до народної й професійної (класицистичної — не плутати з 
класичною!) ікони XIX століття. Сподіваємося, що справа дійде і до 
перегляду вартостей ікони віку XX, коли вона, після тяжких нищень, 
застоїв і занепадів, знову відроджується й оновлюється як легендар
ний і безсмертний Фенікс.
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