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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Юрій мицик

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ

Українське козацтво *, славні традиції якого живуть в Україні і досі» 
є унікальним явищем світової історії. Воно нерозривно зв’язане з мину
лим українського народу. Не випадково усе, що стосувалося українсько
го козацтва, завжди привертало увагу громадськості, науковців, митців» 
літераторів і у самій Україні, і далеко за її  межами. Тим часом треба 
сказати, що історія козацтва досліджувалася в Україні досить безсис
темно (за винятком хіба що М. С. Грушевського та Д . І. Яворницького). 
Розвиток історіографії козацтва в Україні відбувався не завдяки, а всу
переч волі «власть предержапшх» і рясніє «білими» й «чорними» пля
мами. У сталінсько-брежнєвські часи вивчення історії козацтва, Запо
розької Січі взагалі знаходилося під негласною забороною, як, власне» 
й багатьох інших кардинальних проблем історії України. В чому ж  
оправа? Звичайно, найлегше і найпростіше вказати на суто академічні 
причини, мовляв, бракує документальних джерел. Проте головна причи
на такого стану в розробці історії козацтва в іншому. Від істориків ви
магались не наукове сумління і правда, а забезпечення ідеологічних 
постулатів правлячої партії. Відповідна ідеологічна та кадрова полі
тика породила цілий легіон «бійців ідеологічного фронту»— примітив
них політрукі®, компетентність яких нерідко не перевищувала сумнові- 
домих «босоногих лікарів» у маоїстському Китаї. Цей легіон поглинав 
народні кошти, займав «висоти» у видавничій справі, що, зрозуміло, різ
ко звузило- можливості для діяльності невеликої групи висококваліфі
кованих фахівців з історії, археології, джерелознавства.

Якщо звернутися до істориків з української діаспори, то вони хоч і 
не озиралися на пильного цензора і збагатили українську історіографію 
рядом цінних праць, але їхні можливості були теж обмеженими. На- 
сащ ер ед браком схованих у архівах документів, які протягом десяти
літь залишались недоступними.

Нині, коли, врешті, можна вільно займатися проблематикою історії 
України, праці науковців знову опиняються в столі. Карколомний зр ісг  
цін, труднощі з папером позбавляють можливості видати наукові ро
боти, що суттєво гальмує вплив досліджень про минуле України на іс
торичну пам’ять народу, деформовану мамлюками від науки. Перед не
великою групою істориків-професіоналів стоїть проблема — як розчис
тити оті антинаукові завали. Стосується це й історії українського ко
зацтва...

Не претендуючи на істину в останній інстанції, хочеться зупинитися 
на питанні про найголовніші напрями у дослідженні історії козацтва **..

* Термін «запорозьке козацтво» має вужче значення.
** Зацікавленим радимо ознайомитися з думками ряду відомих дослідників, наведених у стат

ті: «Українське козацтво: сучасний став та перспективи дослідження проблеми / Матеріали «круг
лого столу» II Український історичний журнал.— 1990.— № 12.— С. 12—29.
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По-перше, необхідно виокремити нову допоміжну (спеціальну) істо
ричну дисципліну або галузь історичної науки. Назвемо її умовно козако- 

.знавством. Це був би не лише формальний акт визнання значимості 
проблем історії українського козацтва, а й сприяло б їх належному роз
в’язанню. Прогрес у цьому напрямі залежить од відповідного організа
ційного забезпечення. Нині діє відділ пам’яток княжої та козацької доби 

■в Інституті української археографії АН України, створюється відділ 
історії козацтва в Інституті історії АН України, але в ідеалі бачиться 
цілий науково-дослідний інститут історії козацтва зі своїм друкованим 
органом.

Відповідні організаційні заходи дозволять вирішити й проблему 
підготовки висококваліфікованих кадрів, на плечі яких ляже необхід
ність піднести рівень досліджень.

Паралельно з цим необхідно розгорнути систематичні й копіткі ар
хеографічні пошуки у відповідних установах України, Росії, Польщі, 
Туреччини, а також Німеччини, Швеції, Італії, Франції, налагодити ви
дання документальних джерел до історії козацтва й історії України. 
Без цього не можна говорити про суттєвий поступ у оправі вивчення іс
торії українського козацтва. На перший план хотілося б висунути пи
тання про видання Українського дипломатарію — дипломатичних доку
ментів, універсалів, листів, договорів гетьманів XVI—XVII ст., докумен

тації полкових, сотенних, кошових канцелярій, що стане унікальним 
комплексом джерел. До Українського дипломатарію прилягає комп

лекс документів Запорозької Січі, зокрема архів Коша Нової Запорозь
кої Січі, частина якого зберігається у ф. 229 Центрального державного 
історичного архіву України, у деяких інших сховищах. Потребує нового 
аналізу, осмислення й документація Коша Старої Запорозької Січі, не
численні справи якого розпорошені у різних архівних установах.

Доводиться торкнутися ще однієї складної, навіть болючої теми. 
Археологи України досі практично ігнорували дослідження пам'яток 
козацької доби часів Османської імперії та Кримського ханства. Виня
ток становлять лише розкопки Берестечка (І. Овешніков), Кам’янської 
Січі (В. Телегін), розкопки будинку Б. Хмельницького у Су ботові. Ад
ж е переважна більшість пам'яток ніколи не досліджувалася археоло
гами і часто гине на наших очах. Прикладом тому є фортеця Кодак, з 
якої почалася біографія Дніпропетровська. З фортецею пов’язані імена 
Івана Сулими, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та ін. З 1944 р. 
Кодак систематично руйнується кам’яним кар’єром «Дніпронерудпром», 
зараз під загрозою останні його бастіони. Майже 80—90 відсотків площі 
колишньої фортеці знищено. Хвилює нас і доля козацьких клейнодів та 
прапорів, які забрали до Петербурга і донині не повернули в Україну.

Одночасно з працею для розширення джерельної бази необхідно 
зайнятися також бібліографічними та історіографічними розробками. 
Назріла необхідність у створенні фундаментальної бібліографії з істо
рії козацтва. Необхідне і критичне осмислення творчого доробку істори
ків козацтва XVI—XX ст., створення історіографічних оглядів по краї
нах, проблемах, врешті, генерального каталогу книг та архівних фондів.

Щодо конкретних проблем, то, зрозуміло, треба починати з витоків 
козацтва як історично-соціального явища, висвітлювати причини і час 
виникнення козацтва, первісні форми їх організації, соціальний та на
ціональний склад козацтва, що й донині є предметом дискусій. На жаль, 
першопочатки козацтва часом висвітлюються тенденційно. Деякі, пере
важно зарубіжні, історики, зокрема й турецькі, прагнуть пов'язати ви
никнення козацтва із східним елементом, тобто тюркським. Але ж  іще 
автор першої друкованої дисертації про козацтво (Лейпціг, 1684) Мюл- 
лер наголошував велику різницю між козаками та казахами (кайсака- 
ми) — предками нинішніх казахів. Деякі польські та російські історики 
розглядають козацтво як «інтернациональное явление», маючи на увазі 
не міжнародну славу козацтва, а намагаючись подати Запорозьку Січ 

як зборище авантюристів з різних країн. Характерно, що ці історики
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ігнорують навіть очевидні аргументи, які заперечують їхні одіозні ви
сновки. Якщо козацькі вольниці були зібранням різноплеменних аван
тюристів, то чому ж вони будували на Січі та в інших місцях право
славні церкви, а не католицькі костьоли, не мусульманські мечеті,, 
не іудейські синагоги, чому ж козаки говорили українською мовою, а 
переважна більшість їхніх імен, прізвищ та іпрізвиськ мала виразне 
українське звучання? Дослідникам слід звернути увагу й на роль шлях
ти, представників вищих верств феодального класу у формуванні ко
зацтва, їхнє ставлення до Запорозької Січі, участь козацтва у бороть
бі, скажімо, з Османською імперією.

Козацтво було авангардною силою у національно-визвольній бороть
бі українського народу. І хоча про це уже чимало написано, але, на 
жаль, переважають занадто загальні, а почасти й поверхневі опуси. 
Крім О. М. Апанович, а останнім часом В. І. Сергійчука та І. С. Сто- 
роженка, майже ніхто не займався військовим мистецтвом козацтва, до
сі відсутні докладна характеристика воєнного регламенту українського 
війська XVI—XVIII ст., перелік сухопутних та морських походів запо
рожців, гетьманських військ. На часі створення курсу історії українсь
кого війська для потреб армії незалежної України. Якщо досі у війсь
кових академіях вивчали досвід армії Суворова, то невже досвід Петра 
Конашевича (Сагайдачного) та Богдана Хмельницького менш вартий 
уваги?

Відомо, що козаків часто наймали на службу монархи різних країн 
(Польщі, Австрії, Італії, Франції тощо). Але ця проблема досі серйозно 
не досліджувалася, за винятком окремих публікацій істориків українсь
кої діаспори (О. Баран, В. Гаєцький). Достойне уваги і питання про 
роль запорожців у Тридцятилітній війні, в австро-турецьких, російсько- 
турецьких, польсько-шведських, врешті, у польсько-російських війнах. Не 
можна замовчувати північно-східний аспект зовнішньої політики Січі, 
який досі з  причин російської великодержавності подавався однобічно. 
Козаки справді нерідко зверталися до Росії по допомогу, брали участь 
у всіх селянських повстаннях у Росії XVII—XVIII ст., і вивчення цього 
аспекту треба продовжувати. Адже саме козаки (за деякими підра
хунками було їх понад 20 тис.) посадили на московський престол Лже- 
дмитрія І, діяльність якого, на думку М. Ю. Брайчевського, сприяла 
розвиткові буржуазних відносин у Росії. Саме козаки під проводом Са
гайдачного та інших українських полководців ходили на Москву, Калу
гу, Можайськ та інші міста. Майже не торкалися дослідники українсь
ко-російської війни 1658— 1659 рр. та пізніших українсько-російських 
збройних конфліктів доби Руїни. З політичних міркувань на істориків 
наклали табу у вивченні матеріалів про деякі битви козаків, як-от Ко
нотопську 1659 р.', в якій запорожці поклали до 50 тис. російського вій
ська, козацькі походи у складі шведської та трансильванської армій 
на Польщу у 1656—1657 рр., внаслідок чого було взято Варшаву, Кра
ків та інші міста.

А чи багато маємо грунтовних, фактологічно вивірених політичних 
біографій видатних діячів козацтва? Івану Сірку присвячена лише одна 
солідна біографія, написана майже 100 років тому Д . І. Яворницьким. 
Лише в останні роки відчутні деякі зрушення у цьому плані. З ’явилися 
дослідження О. М. Апанович, В. О. Замлинського, В. А. Смолія, збір
ник «Гетьмани України» (Київ, 1991).

Перегляду і подальшої розробки вимагають навіть дрібні, як на пер
ший погляд, питання. Цензори й редактори довгий час не пропускали 
формулювання «національно-визвольні повстання», «козацько-селянські 
повстання», коли мова йшла про відомі події кінця XVI ст., а завжди 
правили на «селянсько-козацькі повстання». Ще й досі деякі солідні 
українські часописи подають термін «Визвольна війна українського на
роду 1648— 1654 рр.» з малої літери. Тобто Селянська війна у Німеччині 
1525 р. чи будь-яка селянська війна у Росії, не кажучи вже про Вели
кий Жовтень, мають писатися лише з великої літери, а наймогутніше в
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Україні повстання, яке привело до відродження Української держави, 
такої честі не сподобилося!

Фундаментальної розробки й перегляду застарілих стереотипів по
требує «Українське козацтво та Схід», причому не лише у плані бо
ротьби проти агресії Османської імперії. Ніколи не вдасться відтворити 
повно і об’єктивно історію України та українського козацтва 
XV—XVIII ст., ігноруючи історію Кримського ханства та ногайських 
орд, що кочували в Приазов’ї та Північному Причорномор’ї, замовчую
чи або тенденційно подаючи історію українсько-кримських союзів 
1625— 1627, 1648— 1653 рр., подальші угоди гетьманів з кримськими 
ханами та турецькими султанами. Недослідженими залишаються пробле
ма українського невільництва, питання про розміри ординського яси- 
ря, становище невільників у Криму, ногайських ордах та Османській 
імперії, про боротьбу українських полонених проти гнобителів, а також 
про втечі на Батьківщину через Балкани, Кавказ, країни Близького 
Сходу, Центральної та Західної Європи; про повстання невольників- 
веслярів, колишніх козаків на турецьких галерах на Азовському, Чорно
му, Середземному морях. Характерно, що в архівах, насамперед Москви, 
Стамбула, знаходиться чимало матеріалів про це, але вони практично 
не вивчалися дослідниками. Д о останнього часу проблемою «українсь
ке козацтво та Схід» займалися переважно Я. Дашкевич, О. Прицак 

та В. Осталчук. Останнім часом тут відбуваються важливі зрушення, про 
що свідчить конференція «Україна і Османська імперія XVI—XVIII ст.», 
проведена у Києві восени 1991 р.

Малодослідженим залишається питання про роль козацтва у збере
женні і розвитку державних традицій українського народу. Мова йде 
не лише про Запорозьку Січ, устрій якої ще багато в чому залишається 
загадкою, а й про січові традиції у формуванні Української держави, 
відрожденої 1648 р. Треба проаналізувати на основі документів функ
ціонування українського уряду, центральної та місцевих канцелярій, 
суду, зовнішньополітичну роль Коша Запорозької Січі, гетьманської 
влади, розвиток козацької символіки, її  вплив на символіку загально
національну та регіональну. Надзвичайно гострою є потреба у фунда
ментальному дослідженні козацької дипломатики, генеалогії, козацької 
старшини.

Ясна річ, не треба уникати й болючих питань, що часом характерне 
для прихильників романтизації козацтва. Слід ретельно розібратися у 
причинах конфлікту між Січчю та Гетьманщиною, що окреслилися з 
моменту повстання запорожців проти Хмельницького у 1652 р., вияви 
яких бачимо протягом усієї другої та першої половини XVII—XVIII ст. 
На наш погляд, Січ відіграла негативну роль у 1658— 1659 рр., підтри
мавши авантюрну політику Барабаша, який підняв повстання проти Ви- 
говського, розв’язав громадянську війну, і це немалою мірою спричини
ло до обмеження суверенітету Української держави (Переяславський 
договір 1659 р.).

Вимагає також продовження справа, розпочата А. Скальковським, 
Д . Яворницьким, В. Відновим, Н. Полонською-Василенко, котрі дослі
джували роль запорозького козацтва у заселенні та освоєнні степів Пів
денної Украни. Відсутність нових досліджень, тривале замовчування 
праць згаданих авторів відкривали простір «теоретикам-новоросам» та 
«криворосам», котрими опікувалися відповідні ідеологічні відділи. Та й 
нині бачимо настирливі спроби реанімувати культ Катерини II та По- 
тьомкіна, замовчати роль козаків у заселенні Південної України, засну
ванні міст, наприклад, Кодака — майбутнього Дніпропетровська.

Рідко зверталися дослідники до історії козацьких військ, що безпо
середньо походили від Запорозького. Це війська Задунайське, Чорно
морське, Азовське, Бузьке, Катеринославське; замовчувалася роль за
порожців у формуванні Донського, Терського, Уральського та інших ко
зацьких військ у царській Росії, перейняття останніми запорозьких тра
дицій (досить пригадати військові чини: хорунжий, осавул тощо).
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Надзвичайно важливою у часи українського національного Відро
дження стає розробка історичного краєзнавства. Особливу увагу треба 
приділити козацьким сторінкам в історії конкретного краю чи населе
ного пункту. Видавництво «Січ» (колишній «Промінь») у Дніпропет
ровську . вже видає серію «Давно се діялось колись», що цю прога
лину часткоро. ліквідує. Але увагу треба приділити не лише Дніпропет
ровській області, де знаходилася Запорозька Січ, але й Черкаській, де  
була гетьманська столиця (Чигирин), знаходилися головні полки: Чиги
ринський, Черкаський, Канівський, Корсунський, Уманський. Варто про
довжити традицію написання історії козацьких полків, як це зробили 
свого часу. Лазаревський, Альбовський та ін. При цьому важливо не об
минути увагою й Стародубський полк та деякі слобідські території, кот
рі нині знаходяться у складі Росії. їхнє козацьке минуле замовчувало
ся особливо ретельно.

Мало досліджене й внутрішнє життя українського козацтва, причо
му не лише соціально-економічні стосунки, а й побут, звичаї, суд, релі
гійне й культурне життя. Практично не займалися вчені соціальною 
психологією козацтва як стану, впливом козацького менталітету на мен
талітет українського народу, української нації, його роль у формуван
ні національної-самосвідомості українців.

Звичайно, дуже складно, назвати всі невирішені питання й проблеми 
вивчення козацтва як соціально-національного і культурного явища на
шої історії, визначити етапи цієї грандіозної роботи. Специфіка сучас
ної ситуації в тому, що в надзвичайно складних економічних умовах, 
иевною мірою й політичних, дослідникам доведеться піднімати, образно 
кажучи, цілину на багатьох ділянках одночасно. Але творча праця в 
незалежній Українській державі, віриться, принесе реальні здобутки.



ДО ДЖЕРЕЛ

Петро ТОЛОЧКО

УКРАЇНА І РУСЬ 
У ЛІТОПИСІ САМОВИДЦЯ

г

\ С
Тема пропонованої розвідки віддавна привертає увагу дослідників, 

а останнім часом і широкої громадськості. Сьогодні, як ніколи, вона по
требує неупередженого розгляду на основі документованих фактів. Лі
топис Самовидця в цьому плані є надзвичайно важливим джерелом, од
нією з цінних історіографічних пам’яток другої половини XVII — почат
ку XVIII ст. Його автор — свідок і учасник багатьох важливих для 
України подій — розгорнув перед читачем широке полотно української 
історії впродовж понад півстоліття.

Твір цей постійно знаходиться в полі зору не лише істориків, а й лі
тературознавців, мовознавців, письменників. Найгрунтовніші досліджен
ня належать О. Левицькому, М. Петровському, Я. Дзирі \  Загальний 
висновок зводиться до того, що Самовидець продовжив кращі традиції 
вітчизняного документального літописання. Слід, проте, зауважити, що 
джерелознавче опрацювання видатної пам’ятки історичної писемності 
ще не завершене. Поза увагою дослідників лишилися, зокрема, істори- 
ко-географічний і етнонімічний її аспекти. Саме вони і є предметом на
шого зацікавлення.

Повна назва праці за списком, виданим О. М. Бодянським, звучить 
так: «Льтопись Самовидця о войнахв Богдана Хмельницкаго, о междо- 
усобіяхт», бьшиих'ь вт» Малой Россіи». На сторінках літопису назва 
«Мала Роосия» не зустрічається, натомість широковживаним є термін 
«Україна». Спробуємо визначити його територіальний зміст, тобто від
повісти на питання, чи був він рівнозначним поняттю «Мала Росія». 
Одночасно надзвичайно важливим є з ’ясування етнічної назви народу 
України та інших південноруських земель у XVII ст. Свідчення Само
видця і тут мають для нас значення історичного факту.

Перш ніж зробити якість узагальнення, звернімося до літописного 
тексту, зберігаючи літописну послідовність фактів, що допоможе вияви
ти овоєрідний еволюційний ряд історико-географічної номенклатури 
XVII ст .8

1648 р. Війська коронні із Запорожжя «притягли на Україну до го-
рода Черкас» (с. 49).

Говорячи про унію, Самовидець зауважує, що вона «не толко І...] у 
Литві, на Волині, але й на Україні почала гору брати» (с. 51).

Богдан Хмельницький, «скупивши войско, тягнул з України к полским 
городам, где притягши лод Пилявці, не доходячи Константинова Вели
кого, там опоткалися з войском коронним» (с. 53).

Зваживши на прохання польського короля Яна Казйміра — не пус
тошити Польщу,— Богдан Хмельницький «вернулся на зиму на Україну 
до Чигирина» (с. 54).

1649 р. Згідно із Зборівським миром, «не сміли по самую Случ жол-
ніре на Україну бнвати, толко опроч урядове старостове по 
городах» (с. 58).

Того ж  року Богдан Хмельницький з військом виступив від Збаража, 
«тягнучи просто на Україну».
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Після повернення Богдана Хмельницького з татарського по
лону його війська змушені були відступити в Україну. «Усе 

тое мусіло уступувати на Україну за Хмельницким. А так тое войско 
без табуру увойшло на Україну и [...] стало табуром под Білою Церк
вою» (с. 61). Отже, від Берестечка козацьке військо відійшло в Украї
ну. За ним рушило «на Україну» і коронне військо, яке стало табором 
під Трилїсами.

1652 р. Жолніри польські, з дозволу Б. Хмельницького «стоячи на
Україні на зимовлі, велику кривду, албо біду людем чинили» 

(с. 63). Із попереднього і наступних повідомлень ©идно, що військо ко
ронного гетмана Калиновського стояло в задніпровських і задесенських 
містах.

1653 р. Після зради кримського хана Богдан -відступає «от Камянца
албо Гусятина осторожне з войском, и пришол вцілості на 
Україну» (с. 66).

1655 р. Поляки увійшли в спілку з кримським ханом і схилили його 
до того, «жебьі оннм на помощ вийшли зносити Україну». 

З ’єднавши .«звої сили, союзники «просто рушили на Україну від Камянця 
Подольского». (с. 69—70). Від Бихова (Біла Русь) сили Івана Золо- 
таренка «отступили назад на Україну» (с. 71).

1658 р. «Того ж  літа, під осінь, князь Ромодановскій з Білагорода з 
войсками великими так московскими, яко и козацкими вьі- 

шол на Україну к Пиратину» (с. 78). Гетьман Іван Виговський ходив 
під Лохвицю проти Ромодановського, але успіху не мав. «Але там ні
чого не скуравши, подступил под Зінков, з которим много козацтва 
українного бьіло, и там стоячи, много городов українцих попустошили, 
и Зінкова не взявши, отступил до Чигирина» (с. 79).

1660 р. Новий уопіх поляків в оволодінні Лівобережними землями:
«И так знову Україна уся зостала за королем полским, опроч 

Переяславля и Ніжина и Чернігова з волостями, бо в тьіх городах воє
води зоставали» (с. 83). Із подальшого тексту видно, що решту терито
рії Лівобережної України окупували поляки. «Жолнірове зімовали тую 
зиму по инних полках, почавши от Прилуцкого іпо усей Україні» (с. 84). 
■ >
1662 р. Цього року на Запорожжі відбулася важлива подія. Козаки 

на своїй раді «самоволно Брюховецкого українским огласи- 
ли гетьманом и письменно его царскому величеству рекомендовали». 
Після цього Брюховецький вийшов із Запорожжя з кількома сотнями 
козаків. Його вітав князь Ромодановський, «вдячне приняв и при них 
стал, же тая уся Україна по Ромен оньїх слухала, отступивши от Сомка 
гетмана» (с. 87). Із подальшого викладу видно, що Брюховецького під
тримували полки Полтавський, Зіньківський, Миргородський, а Сомка — 
Лубенський, Прилуцький, Переяславський, Ніжинський, Чернігівський.

1666 р. Під цим роком повідомляється, що гетьман Брюховецький був 
«обласканий» у Москві, повернувся з великими дарунками і, 

в свою чергу, дозволив московській адміністрації брати податки з ук
раїнських людей. «Гетман Бруховецкій повернув з Москви на початку 
того року зимою з достатками великими, бо цале отдал Україну, тоест 
людей тяглих, мешан, жеби отдавали всякое послушенство» (с. 99). 
В результаті московська адміністрація утвердилась у містах Прилуки, 
Лубни, Гадяч, Миргород, Полтава, Батурин, Глухов, Сосниця, Новго- 
родок, Стародуб, Київ, Переяслав, Ніжин.

8



1674 р. Цього року союзні гетьману Дорошенку турки взяли місто
Умань і спалили його. Самовидець так пише про це: «И так 

Умань, преславний город українскій пограничній, с церквами божіїми 
и с християнским народом, дощенту спалили и спустошили» (с. 119). 
Пізніше в Україну виступив з віськом польський король Ян Собесь- 
кий. «И еще не коронованим будучи и хотячи успокоїти землю и при
вернути ку себі Україну, стал з войсками у Браславлю сам; а инніе 
стали панове и жолніре по городах усіх аж до Білої Церкви» (с. 120).

1675 р. Польські жовніри під натиском військ Дорошенка опалили
Браславль, Ладижин, Бершадь, Немирів. «И так тая Україна 

стала пуста, бо остаток тих людей Побужа и торговичане зайшли на 
Задніпря» (с. 121). Під цим роком в літописі згадується про підбурю
вання козаків Полтавщини і в «инних городах українских».

1676 р. Згідно з умовою, що її уклали турки з поляками, останні «не
хотячи позволяти, тоест уступити, усего Подоля лоКоросташов 

туркам и усей України зректися» (с. 122— 123).

1682 р. Під цим роком розповідається про події, пов’язані з захода
ми волоського господаря, який поставив у Немирові від себе 

наказного гетьмана. «И от того часу особливій господар стал над Украї
ною, почавши от Дністра до самого Дніпра» (с. 137). 3 . подальшого 
тексту видно, що поняття «Україна» не поширювалось на землі довко
ла Кам’янця-Подільського, де володарювали турки. .

1686 р. При укладанні мирного договору між Яном Собеським і пос
лом російського царя Борисом Шереметєвим сторони дійшли 

згоди, що Смоленськ і Київ, а також «сегобочная Україна» на вічні 
часи відходили до Московії (с. 142).

1688 р. Ідеться про підготовку козацьких полків до відсічі1 татарської 
орди. «Тоей же зими усі полки повиходили и стояли по городах 

українських напоготові. Але орди, почувши о пбготовости войска, на 
Україну не входили, тилко на том боку Дніпра, на Волиню, шкоди по- 
чинили» (с. 147)*. '

1690 р. Цікаві дані про географічне районування вміщені (в розповіді 
про напад саранчі.

«Того ж  року великая саранча била на Україні и коло Стародуба на 
Сівери, прийшла августа 9 и туда наворочала на краї литовскіе, але у  
Литву не йшла, зостала на Полісю коло Сожа; а тая, що йшла на Кіев, 
то пойшла в Полщу ку Шліонску и поза Дністром, и там на Волиню, 
коло Гродня и Берестя Литовского; а инная тут на Україні, коло Ніжи
на і Чернігова і на Сівери коло Стародуба зазимовала» (с. 151).

1692— 1693 У ці роки генеральний канцелярист військової канцелярії 
Петрик неодноразово підбурював кримського хана напасти 

на Україну. Основний удар планувався з боку Самари. Гетьман Іван Ма
зепа завчасно підготувався до відсічі, мобілізував сили Миргородського, 
Прилуцького, Галицького і Лубенського полків (с. 153).

Наведені витяги з літопису Самовидця не вичерпують усіх згадок 
терміну «Україна», але їх досить, щоб зробити певні висновки. Пер
ший і основний зводиться до того, що історичне ядро України в розу
мінні Самовидця — це землі Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини, 
частково Київщини. Етимологічно термін пов’язаний з словом «окраїна», 
в давньому написанні «оукраїна». Не випадково, у тих місцях, де Са
мовидець говорить про українські міста чи українське населення, він 
вживає терміни «українніе», «українскіе». У літописній статті 1658 р., 
в якій розповідається про прихід в Україну гетьмана Івана Виговсько- 
го з поляками, читаємо: «Але там нічого не скуравши, подступил под
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Зінков, з которим много козацтва українного бнло, и там стоячи, мно- 
го городов ..украІнних попустошили»1 * 3. У статті 1648 р. говориться про 
панів — державців «украІнних». З  іншого боку, Умань — «преславний го
род український», Полтавщина і інші — «города українські©».

У тексті літопису такої термінологічної непослідовності багато, і це 
свідчить про те, , що для Самовидця і його сучасників слова, «утсраїнні» 
І «українські» були рівнозначними.

Звертає на себе увагу й та обставина, що назва «Україна» вживаєть
ся в одному ряду з назвами Задніпря, Сіверія, Подолля, Волинь, Поліс
ся, Запорожжя, Великий Луг. Жодного разу вона не перекриває їх і не 
вживається стосовно, всіх земель колишньої Південної Русі. Щоправда, 
помітна певна тенденція до територіального розширення (поняття «Украї
на». Якщо ц середині XVII ст. воно поширювалось переважно на район 
Середнього Подніпров’я ,. то на кінець цього століття уже охоплює По- 
десення, південні і південно-західні райони Київщини, південного По
бужжя. І. знову ж таки йдетья про окраїнні землі, на які дедалі впев
неніше поширювалася гетьманська влада.

Що стосується назви народу України та інших регіонів, то тут ми 
зустрічаємо кілька її рівнів. Перший— похідний від географічних назв: 
запорожці, задніпряни, сівери, уманці, «люди українніе» та ін. Другий — 
пов’язаний-із соціальним статусом: посполиті, «шляхта українская» ко
заки. Третій — це, власне, етнічна назва — русини,— яка була однаково 
визначальною для населення усіх регіоів. Хоча в літописі Самовидця 
небагато прикладів, що підтверджують цей висновок, але вони надзви
чайно конкретні і саме тому виразні.

Стаття 1648 р.: «Также и у віри руской помітка великая била отуніят 
и ксендзов: [...] А в Києві теж утиск немалій церквам божіїм старо- 
житним чинили [...] и науки школ забороняючи, згола старорускую пра
вославную християнскую віру собі перекладаючи не розную от поган; 
бо лілшое пошанований ляда жидищеві строєному било, аніжели най
ліпшому християнинові русинові. А найгорше насмівіско и утиски терпіл 
народ рускій от тих, котрії з.рукжой віри лриняли римскую віру»4 *.

Згідно з  літописним контекстом, тут ішлося про населення власне 
України, яке з прадавніх часів було русинами, народом руським. Але ана
логічну етнічну назву мали й жителі інших регіонів. У Кам’янці-Поділь- 
ському, як свідчить стаття 1672 р., також жили русини. «В Камян- 
цю зостало християн русі, ормян, которіе соїбі упросили: русь три церк
ви, а ормяне одну церков»6.

Гетьман Юрій Хмельницький титулував себе «Григорій Гедеон Вен- 
жик Хмелницкій, з божої ласкц ксіонже (в інших списках — князь.— 
П. Т.) рускій и гетман запорозькій»6.

. Отже, літописні свідчення Самовидця дають підстави стверджувати, 
що в середині і другій половині XVII ст. термін «Україна» вживався ли
ше стосовно східної частини колишньої Південної Русі. Територіально її 
можна обмежити Черніговом і Ніжином на півночі, Києвом і Білою 
Церквою на півдні, Полтавою і Глуховом на сході.

. В етнічному плані населення України, як і інших південноруських 
земель, було руссю,:народом руським. Доповнення гетьмлнського титулу 
«князь руський», як це. робив іЮрій Хмельницький, свідчить про усвідом
лення спадковості державної влади гетьманів від великокнязівської доби 
Київської Русі.

1 Левицькіш О .О пьіт исследования о летописи Самовидца II Летопись Самоаидца по ново* 
Откр'ьітьґм спискам —  К., 1878; ПетровсЬкий М. Нариси історії Україна XVII —  початку XVIII ст. 
/  Досліди рад: Літописом 'Самовидця.— Харків. 1930; Літопис Самовидця / Видання підготував 
Я- І. .Дзнра.— К... 19“і.

* Цитування текстів здійснюється за виданням: Літопис Самовидця / Видання підготував 
Я; І. Дзнра.— К.. 1971.

Літопис Самовидця.—С.1 79.
Ч-Та;м ж е.-г С. 61;: ; . ' ' ' :  • ■ 1 ■ ' ■ '  :

,. ®Т а м . /Кіі.-г- С... .115. 1
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«Київська старовина» у дореволюційний час була чи не єдиним часописом, 
який досить активно друкував поодинокі документи, статті з історії Запорозь
кої Січі, а також про легендарних її керівників — Петра КаЛнишевського/ 
Івана Глобу та ін. Саме тут про них вміщено перші біографічні матеріали, 
що розповідають про трагічну долю останніх запорозьких старш ин1.

Писати біографію, хай навіть і досить відомих осіб минулого, важко. Час 
невблаганний, а часто несправедливий ескперт — разом з людиною йдуть у 
небуття, на превеликий ж аль, і документи, за якими можна було б відтворити 
історію її життя, характер, уподобання. Д о таких документів, що найточніше 
могли б розкрити сутність людини, належать приватні листи. Кому* як не 
архівісту, відомо, що саме таких джерел збереглося дуже мало. М іж тим мож
на твердити, що на відміну від наших сучасників предки наші охоче вдавалися 
до цього популярного засобу зв’язку. Як свідчать джерела, вершиною епісто
лярного ж анру було XIX ст., хоча багато й активно листувалися і в XVIII. 
Доказом цього може бути епістолярна спадщина діячів останньої Запорозької 
Січі. З  368 справ (фонд 229) Коша Нової Запорозької Січі, що зберігаються 
в Центральному державному історичному архіві України, в шести * зосередже
но «партикулярнне письма» кошового отамана Григорія Федорова (Л антуха), 
військових писарів Івана Чугуївця, Івана Глоби, військового судді Миколи 
Тимофійовича Косана, військового осавула П авла Головатого, а також  Петра 
Івановича Калнишевського за роки 1760— 1762, 1768, 1769— 1773. Окремі при
ватні листи можна розшукати і в інших справах.

Коло адресатів, з якими спілкувався останній кошовий отаман, досить 
широке: царські сановники і чиновники центральних та місцевих російських 
установ, як військових, так і цивільних, й українська генеральна і полкова 
старшина, духовенство, купці, придворні співаки, родичі, приятелі і просто 
знайомі.

В залежності від адресатів міняються тематика і зміст листів: царські 
урядовці звертаються з проханням прислати риби спеціальних засолів, купити 
коней, верблюдів тощо. Під час російсько-турецької війни 1768— 1774 рр. за 
порожці брали до полону вихідців з Африки, яких було багатр в турецькій 
армії, то ж  царські сановники просили купити арапів (спр. 278, арк. 67). Дуж е 
частими були прохання купити кримського або інших заморських вин, пряно
щів, бакалії, фруктів; для гетьмана К. Розумовського — фігових дерев, щоб 
досадити в палаці в Глухові та ін.

Нерідко надсилав усе це Калнишевський як подарунки, вірніше, як хабарі 
чиновним особам до Петербурга, Києва, Глухова, Москви. З  листа київського 
губернатора видно, що традиція брати хабарі «борзими» була відома не лише 
гоголівським героям (спр. 215, арк. 55—56).

Українська старшина, російські чиновники, купці просили, допомогти в
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закупівлі товарів, зокрема солі, на Січі і в Криму, дозволу на вільний пере
їзд  чумацьких валок через запорозькі митниці, на звільнення від сплати мита 
тощо.

Духовенство просило сприяти у зборі подаянь на Січі для церкви, ремонті 
храмів; родичі та знайомі зверталися за матеріальною допомогою, приятелі 
вітали з  святами та ін. Є листування з особами, що служили у приватному 
господарстві П. Калнишевського; в таких листах ішлося про влаштування 
господарських споруд, торгівлю кіньми, худобою та ін. Особливо цікаве листу
вання про спорудження на власні кошти Петра Калнишевського церков у 
Ромнах, Лохвиці, Пустовійтівці, слободах на Запорожжі.

Звертає на себе увагу ще й така риса П. Калнишевського, менше нам 
відома, як ставлення до питань культури. З  листів дізнаємося, що П. Кал- 
нишевський був освіченою людиною, хоча побутує думка, що він був не
письменним. Очевидно, цьому прислужилося те, що на Січі офіційні листи 
підписували ім’ям кошового військові писарі. Так, у більшості випадків за 
П. Калнишевського підписувавсь Іван Глоба. Питання це може бути з ’ясоване 
остаточно, якщо знайдемо док) мент з підписом «Петро Калнишевський рука 
власна». З  іншого боку, чи могла неписьменна людина мати такий потяг до 
книг, як це було з П. Калнишевським? Так, архімандрит Новоспаського мо
настиря на прохання Калнишевського купив для нього у Москві книг більше 
як на ЗО крб. (спр. 84, арк. 43), замовив Євангеліє вартістю 1000 крб. (там 
же, арк. 51), на оздобу якого сріблом, золотом та дорогоцінним камінням 
витрачено 500 к р б .1 * 3 Калнишевський звелів оправити в срібло Євангеліє 
(арк. 175), він запросив на Січ золотарів для оправи трьох книг (арк. 181). 
Зрештою, він отримує з Петербурга газети (спр. 215, арк. 50), а навіщо вони 
неписьменній людині?

Саме після того, як П. Калнишевського обрали військовим суддею (у 
1768 р.), а згодом — кошовим отаманом, він активно взявся за обладнання 
січової церкви: було замовлено листове шкло для вікон, в Глухові виготовлено 
паникадило за зразком великого києво-лаврського та ін. (спр. 84). Очевидно, 
тоді ж , у середині 60-х років, було замовлено ікону для січової церкви, копія 
якої зберігається тепер в Одеському історико-краєзнавчому музеї. Документи 
підтверджують припущення П. О. Білецького про написання образу в 60-х ро
ках XVIII ст. П. Калнишевський кохався в живопису, добре знався на ньому, 
про що свідчить його листування з іконописцями Павлом Казановичем, П ав
лом Петращевим і різьбярем-скульптором Сисоєм Ш алматовим (спр. 142, 
321).

Пропоновані нижче документи дають уявлення і про оточення Петра Кал
нишевського, його родинні зв’язки, побут, звичайні людські стосунки. Вивчення 
їх розширить наші знання про рідних кошового. Серед них — брат Андрій, 
племінник Й осип1 Калнишевський Підгайний, січовики, племінники Григорій 
Швець Ульченко, Сава Бутенко, Стефан Чемерис, племінниці Уляна Л ук’яно- 
вич, Тетяна Підгайнівна Сердюченко.

Багатогранна політична, військова, громадська і культурна діяльність, 
трагічна доля останнього кошового отамана, безперечно, заслуговують на гли
боке вивчення.

Текст наведеної нижче публікації подано шляхом адаптації оригіналу від
повідно до сучасних норм, здійснено також поділ тексту на речення і абзаци. 
Фонетичні й стилістичні особливості оригіналу зберігаються.

1 Ефименко П. Последннй писарь Войска Запорожского Глоба // Киевская старина.— 1882.— 
Кн. 7.— С. 368—371. (Далі: КС.); Скальковский А. Фвлвпп Орлик в запорожцю // КС.— 1882.— 
Кн. 4.— С. 105—132; Андр-скій Ал. Запорожские вьіборьі в порядки половини XVIII в. (по совре- 
менним описанням) // КС.— 1883.— Кн. 5.— С. 127—139; Запорожская реляцня о победе над ту- 
рецким флотом в, Днепровскпх гирлах // КС.— 1884,— Кн. 9.— С. 129—131; Лашкевич А. С. Сведе- 
пия о Головатом Йване, бьівшсм судье запорожском // КС.— 1887.— Кн. 6/7.— С. 586—587; Лаза- 
ревский А. Запорожье в конце XVIII в. // КС.— 1889.— Кн. 12.— С. 628—637; Андр. А. Запорож- 
скнй старшина Аніон. Головатий в Києве // КС.— 1890.— Кн. 2.— С. 341—344; Ф. Н. Родина Кал- 
пишевского II КС.—.1892.— Кн. 5.—С. 249—277; [Біографія] Калнишевского П., кошевого. К нсто- 
рнн заточення в Соловецком мопастнре // КС.— 1902.— Кн. 12.— С. 141—142 та їй.

‘ * ЦДІА України.— Ф. 229.— Он. 1.— Спр. 84. 122, 215, 253, 278. 280.
3 Очевидно, де те Євангеліє, про яке йде мова у статті «Родина Калнишевского» і яке тепер 

зберігається у Роменському муасї Сумської області.
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№  1

1763 р. лютий.— Лист Петра Калнишевського 
до прихожан лохвицької церкви

Погорілой лохвицькой церкви Рождества святия Богоматери *, панам прихо-
ж анам і всему обществу!

Прошеніє ваше із священником Маркевичем і войсковим товаришем Янов- 
ским с товарищи я сего февраля « » * день получил. І по желанію моєму і на 
зачин вишеписанним по оному, і покупки на предписанную церков дерева 
присланним от вас людем пятисотная сумма от мене вручена. Церков ж е пред- 
яисанную зачать і совершать на монір погорілой, только огромностию менше, 
в препорцію тисячу пятьсотной сумми я с тіми вашими присланними учинил 
приговор. І ежели к крайнему моєму желанію  оная церков совершенним по
рядком начата будеть і от вас в подлежащем к созиданію оной бившим здесь 
пану Яновському с товарищи і протчим людям, кої к тому строєнію смотри- 
тельми особо опреділяться, как ви все і обязались, чиненно будеть допоможе
т е  і старательство рачителноє, так чтоб работою та церков не могла за не- 
їсправками какими остановки іметь, но по раченію вашему не в далшоє время, 
как  в два года при помощи Божиєй сооружилася б, то я сверх той от мене 
поліценной сумми особоє старательство приложить не оставлю і в томь увіраю. 
Нині ж  врученная оним Яновському с товарищи сума, когда вся употребится, 
то для принятія полной всей сумми присилать з вас достойних людей, на коїх 
<5 і ту сумму можно било поверить, а в отдачі сумми і ни в чем за мною 
остановки бить не можеть, і я  во всем старателен пребуду, однак з таким 
обявленієм, что б в той церкві мой бил одний кошт. А буди к той церкві кто 
<5 мог бить принят другой вспомагателем к сооруженію, то я свою сумму обрат- 
но принять імею, как о том і с оними вашими присланними людьми уговорил- 
ся. Сумма ж, которая отпущена нині і впредь одпуститься должна бить, для 
одного церковного ісправленія, а оного (как то случается) ні в какіє сторон
ню употребленнія, в заїми і в градскіє какіє нужди іли другіє чиї привати 
не употреблять, даби затєм какіх остановок-ь делє бить не могло, но прилі- 
ж ать тою суммою одну церковную работу спішить. 1763 году февраля « »
дня.

Ваш доброжелатель атаман кошовій Петр Калнишевській 
с товариством.

■Ф. 229, оп. 1, спр. 142, арк. 14. Чернетка.

№ 2

1763 р. серпня 28. Ромни.— Лист Афанасія Шкляревича 
до Гетра Калнишевського

Вельможний і високопочтеннійший господнії Войска Низового Запорож- 
«скаго атаман кошовий, милостивий мой добродію й пане-куме!

Вашей вельможности нижайше благодарствую за посіщеніє убогого моєго 
домишка. Токмо сердечно сожалію, что не иміл щастія сам достодолжнаго 
Вашей вельможности отдать почтєнія, і для того, в чем оказалася невигода, 
милостиво простить покорно прошу. Весьма ж  рад буду, когда сіє письмо 
застанет вашу вельможность в совершенном здравії, искренно того ж елая, 
молить будем всевишняго творца, да продолжить і укрепить вашей вельмож
ности жнзнь в познійшіє літа для вашаго благополучія славнійшаго вашего 
войська и для увеселенія нас, вірних вашей вельможности приятелей.

О сєбі доношу — слава Богу с женою, дітьми, такж е і вашим крестним 
сином в здравії находимся. Нижайше прошу і о своем здравії нас увідомить. 
І пребиваю с істинним високопочитанієм

Вашея вельможности, милостиваго моєго добродія пана-кума, 
покорнійшій слуга Афанасій Шкляревич.

28  дня августа 1863 года.

• Число не-зазначене.
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Р. З . Ж ена моя для служителей вашей вельможности на рубашки поси- 
лаеть сто локоть полотна. А что в Ромні брат Григорій Адріевич дал вашеїг 
вельможности дюжину сервет і скатерть, тоє она ему возвратила і еше тепер 
дюжину сервет да бочонок водки в гостинець посилаєть і милостиво оное прн- 
нять покорно просить. При сем ж е насіння редьки, салати і жерухи посилаєть, 
а табачния і тютюнния сімена не поспіли. Впредь я одолжаюся прислать сімен? 
і домашних і тих, коїх дожидаюся с Санкт-Петербурга, самих американских. 
і нісколко печатних інструкцій пришлю для охотников. Вірте, что там гораздо 
могут скоріє доспівать, нежели здєсь.

Р. 8 . По приказу вашей вельможности на соль і рибу чотири возки посла
ни, а на пятом бочку горілки хорошей послали, чтоб продать на заплату 
тарифа і на покупку коє-чого, в том числі хотя немного і вина на домашниА 
расход милостиваго в том вашей вельможности спомоществованія нашим лю- 
дям, яко неіскусним і на том не знаючимся, нижайше просим і полатаємся в о  
всем на особливеє ваше розсмотреніє.
Ф. 229, оп. 1, спр. 122, арк, 24, 37, 45. Оригінал.

№3
1763 р. вересня 9.— Лист лубенського полковника Івана Кулябки 

до кошового отамана Петра Калнишевського

Милостивий государ мой, Петр Іванович!
Люде мої, Карп Ж уравленко, Ігнат Масенко, Никита Семенютенко і Гриць- 

ко Лободенко, отправлени от мене на троїх возах в Судак за вином, а д ля  
продажи — масла три кухви, ужищ [?] пар чотириста пятдесять і с другою 
провизією. Которим приказано в посилаючієсь купно з ними ж  дві бути на
брать вина судацького ілі белбецького білого хорошого, солодкого. Но оніє 
от мене нарочно посланніе, чтоб по тому моєму приказу за їх простотою і спра
вились, ненадежно. Многіє ж  запорожскіє козаки, відая в той покупки вина' 
доброту, уповательно і нині туда в Судак лібо в Бакцісар за оним отправля- 
тимуться. Д ля  того я, в надежду вашего високородія благопріятства, покорно 
прошу тім слідуючим в Судак за вином запорожским козакам приказать і мні 
в тіє посилаючієсь дві бути вина самого хорошого судацького білого солодко
го, а в недостатку судацького, то і белбецького, только би хорошоє і вкуснає, 
набрать. Єжели ж  тамо в Судаці оного зачим купить будеть невозможно, то 
і в Бакцисарі не оставте ж, ваше високородіє, приказать оного ж  хорошога 
вина набрать. А больше мене одолжить изволите, єжели тіє моє бути при 
нарочном от вашего високородія будуть в Судак отправлени, за какову добро- 
учинность я вашему високородію взаїмно служить и благодарить одолжаюсь. 
І будучи несумінно [!] в сем на персону вашего високородія благонадежден, 
остаюсь навсегда з надлежащим почтенієм.

Милостивий государ мой, вашего високородія покорний слуга, 
полковник лубенський Іван Кулябка.

Года 1763 сентября 9 дня.
Лубни.
Ф. 229, оп. 1, спр. 122, арк. 26. Оригінал.

№ 4

1766 г. лютого 12.— Лист Петра Калнишевського до 
[лубенського полковника Івана Кулябки]

Мой всегдашній благодітель!
Текущим Новим годом Вас, моего благодітеля, поздоровляю, желаю  усерд- 

нійше оній і прожайшіє літа благополучно при здравії провождать. І при том 
утруждая, писал я к  сестрі і племянникам моїм, чтоб они, если їх в неиспол- 
неніє даного от єго ясневельможности господина гетьмана уволнительного 
універсала употребляють нині в какіє служби іли взимають оклад, дали мні
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зн ать  чрез вас. Которіє егда в вас являтся і что о вишеписанном обявлять бу
дуть, прошу, сискавши оказію, дать ко мні сюда знать, в чем я на вас 
яадіжнійшій.

Мой всегдашній благодітель, вашего благородія 
всегдашній слуга Петр Калнишевській.

1766 году февраля 12 дня.
С . Петербург.
Ф. 229, оп. 1, спр. 142, арк. 27. Чернетка.

№  5

/1767 р. вересень] 1. Лохвиця.— Цидула [лохвицького сотника 
Василя Жолтовського]

При освященії церкви имієт бить музика вокальная на дванадцять голосов, 
а  на хорах будуть петь, гдє і я с ними, дяк басіста изрядной поставлен, вашей 
яельможности обявляю.
Ф. 229, оп. 1, спр. 142, арк. 75. Оригінал.

№ 6

1767 р. вересня 23.— Лист Петра Калнииіевського 
до Максима Яновського

Государ мой і кум, Максим Іванович!
З а  письмо ваше і вираженніє в оном ваши мне желанія, которие я приемлю 
з а  знак вашей ко мне непременности, благодарствую. Напротив чего і я моим 
вам  с моєю кумошкою і воспріемним сином Данилом соотвітствую. Н а освя- 
щеніе лохвицькой церкви ж елал би вседушнє приєхать, но здешняя недосуж- 
лость в том препятствуєт, так освящить за помощію божію і без мне прошу. 
А  я в протчем пребуду.

Вашего високоблагородія государя моєго.
1767 года сентября 23 дня.
Ф. 229, оп. 1, спр. 142, арк. 72. Відпуск.

№ 7

1768 р. березня 25.— Лист Петра Калнишевського 
до бунчукового товариша Андрія Полетики

Мой всегдашній благодітель, Андрей АндрієвичІ
Сторонно я ізвестился, что ваше благородіє, зогнавши своїх подданих, со- 
«стоящой под селом Оксютинцями у конці Сиволаповського огорода ввесь луг, 
:ло наслідству племяннику моєму Иосифу Подгайному спадаючій, срубили, а 
яаконець і завладіть оним без всего де хощете. Я от вашего благородія ни- 
•когда сего не надіялся, потому что ваше благородіє о наслідках к оному лугу 
довольно вістями. К тому ж, что обявленой луг єму Іосифу наслідствен і 
«ікогда іс-под владінія предков єго не отходил, но всегда найдовался і нині 
найдується в єдином роді, как оксютинськіє, так і пустовойтовськіє жители 

знаю ть. І єжели подлинно от вашего благородія так, как вишеписанно про- 
«зошло, что оной луг срублен, то к сему в крайнем удівлениї, ібо сего, чтоб 
жогда от вашего над бідними сиротами в разоренії їх добр слідовали, таких 
произшествій не слихал і нині во віроятіє в разсужденії вашей прихильности 
достаточества [!] не приємлю. Яко ж  више ізвістно, что оной Іосиф Подгай- 
ний еще єсть в живих і в службі государевой при Войску находиться 3. Однак, 

•буди от вашего благородія іли в подчинених ваших то послідовало, не оставьте 
юбиди удовольствовать с достойним нахалников і разорителей наказанієм 1
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мене подробно увідомить прошу, чего с моїм доброжелательством приятнійшии 
ожидаю.

Вашего благородія моєго всегдашнего благодітеля 
всегдашній доброжелатель і до услуг готов 
Петр Калнишевській.

25 марта 1768 году.
Ф. 229, оп. 1, спр. 215, арк. 78. Чернетка.

№ 8

1768 р. серпня 25.— Лист Семена Чорного 
до Петра Калнииіевського

Вельможній пане, високордній пане, 
високомилостивій пане і добродію мой!

Вашей вельможности мой всенижайшій уклон отдаю і доношу, что я, будучи 
славной памяти з Андрієм Калнишем, покойним, в прожитії і з Давидом, і 
протчиїми в курені Кущувськом і за  Івана Малашевича, пана кош ового4, і за  
атамана Василя Бородавки оттудова отлучившися, нині при старости літ моїх 
радуюся, что Господь вашу велможность по достоїнству сим облагодарствовав, 
і як прославив вас пред человіки, да прославить вас і на небесіх вічно. Причем 
Вашей вельможности всенижайше прошу мислостивим своїм панським словом 
і милостию обрадовать так, как я чрез вашего богомольця, а моєго сина 
ієромонаха Євфимія слихал. При том, поручая себе в вашу високую милость 
і благопризрініє, остаюсь.

Вашея вельможности високомилостиваго пана і добродія моєго 
всіх благ всеусерднішій желатель і слуга Семен Чооній, 
Алексіюв брат Сопков Товпига.

1768 году августа 25 дня.
Ф. 229, оп. 1, спр. 215, арк. 149. Оригінал.

№ 9

1768 р. вересня 1. Суми.— Лист міщанина 
Григорія Швеця Ульченка до Петра Калнииіевського

Милостивій государ дядюшка!
Я произвістіями стороно увірен немало, что ви находитесь мнє в родственни- 
ках, а точно в каких, хошу в вас іспросясь точнійше увіриться. Єжели в вас 
били сестри родниє,— єдна Агафія в Роменськой сотні, в селі Пустовойтовки, 
а другая в Городище, що над Дніпром (как я  слихал в замужьї за Яковом 
Захож алим ),— то я с них Агафиї син. І сим вас завіряя в точность, от вас 
о сем ожидаю отвітного увідомлєнія. С моїм почтенієм при доброжелательстві 
пребиваю.

Григорій Швець Ульченко, города Сум мещанин.
1768 году сентября 1 дня.
Помітка на звороті: «Щербиновського Грицько Кобеляцькій».
Ф. 229, оп. 1, спр. 216, арк. 147. Оригінал.

№ 10
1768 р. вересня 7.— Лист Петра Калнишевського 

до іконописця Павла Петрашева5

Благодітелю мой, Павел Василевич!
При случаї сеї оказії я  не оставляю Вам чрез сіє обявить, чтоб Ви, когда 
поєдетє в містечко Лохвицю і тамо в новоустроєнной коштом моїм церкві 
будете внутрі малювать, не упомнили * конопляного масла на побіл і протчое

* Не забули.
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употребить для лутчей в той работі кріпости. Также по договору, как Ви сами 
обявляли, где надлежить по дверях і по протчіїм містам, пристойніе знаки 
поділать. І во всей іконостасной работі малюванє і золоченьє ділать так, как 
Вам здесь представливан модель, смотря при том, даби на принадлежащих 
штуках золотить. І золото б положенно било доброє, а не гнилоє, по силі 
договора.

Єжелі золотар тот, которого Ви договорили, порученую от Вас работу чим- 
либо неісправно золотить, Ви іміете в том кріпко наблюдать і настояще по- 
ісправить, ібо єсли опосля в чем усмотрена порчь будеть, то сіє не на ком 
другом взисканно будеть, как только на самих Вас.

За майстром іконостасной работи Ш алматовим 6, когда Вам єсть в штуках 
какая остановка, ви о том імієте обявить господину полковому асаулу Васи
лю Романовичу Рецетовому, которой можеть розсмотреть всю между вами 
нестройность і остановку, ібо я єму поручил. В протчем я во всем будучи на 
вас благонадежним, что Ви, конечно, по уговору всю свою порученность 
ісправлять не оставите. При доброжелательстві остаюсь.
Сентября 7 дня 1768 году.
Ф. 229, оп. 1, спр. 142, арк. 170, 176. Відпуск.

№ 11

1768 р. жовтня 11.— Лист Павла Петрашева до Петра Калнииіевського

Вельможній і високородній господин Войска Низового Запорожского
атаман кошовий Петр Іванович, мой премилостивой патрон!

С полученних мною сего года октября первого и третого чисел от вашей вель
можносте двох писем я весьма возчувствовал вашей вельможностп отческое 
ко мні милосердіє і наставленіє, в котором изволите напоминать, чтоб я своєму 
майстерству какова не учинил опороченія, за котороє наставленіє я не только 
всім сердцем благодарить, но і повік мой Бога молить за вельможносте вашу 
должен. І хотя небезпечально мені, что я пред вашею вельможностію непра
ведно обнесен, однак надежду на всемогущаго Бога такову імію, что я в том 
пред вашею вельможностію не ізобличусь і как Богу і вашей вельможносте 
долженствуєт бить угодно, так своє діло кончить могу. Что ж  ваша вельмож
носте повеліваєте мені всю церков под олей білить, то хотя в контракту моєм 
того не значится і к крайнєй следуєт обиді, ібо білить церков називається 
грунт, то єсть крейда да клей, а под олей-то уже не називається білить, но 
мальовать, понеже оно с одной олії і блейвасу * только биваєт, на которой 
кошт на олію і блейвас, єжели ваша вельможносте пришлете достаток, я і на 
то своєго сверх договора труда приложить не отказателен. В протчем поручив 
я себе вашей вельможности в високую милосте пребиваю.

Вашей вельможности покорнійший слуга 
Павел Василієв Петрашев.

1768 года октября II дня.
Ф. 229, оп. 1, спр. 142, арк. 172. Оригінал.

№ 12

1768 р. грудня 12. Процівка. Роменської сотні Лубенського полку.—
Лист Стефана Л ук’яновича до Петра Калнишевського

Вельможний пане, милостивонадеждний добродію мой, Петр Іванович!
Не преминую случая певной оказії до вельможности Вашей зділать моєго 
отозву с обявленієм сего, что я по милосте Божой з женою моєю і із дітьми 
по отпуск сего остался здоров, ж елая і вельможности вашой цілоздравственно 
всегда і в должайшіє года прибивать с успіхом на вся вельможности вашей 
благія предпріятія! Почитая при том за долг донесть і о сем вельможности

* Б л е й в а с  — свинцеві білнла.
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вашей, не оставляю, что доч моя, а вельможности вашей племяннида Уляна 
зговорена в супружество за сина умершого Петра Воротеляка, хоружого пол
кового лубенського, Стефана Воротеляка, в знак чего вельможности вашей 
оная дочь моя Уляна б’єть челом, рушником поднося оной вельможности вашей 
чрез вручителя сего войськового товариша Гаврила Ігнатієва Великого, со 
упокоренностію просячи принять оной презент малой за благо. К чему і я, 
усугубив вельможности вашей прошеніе, імію долг пребить з моим должеійшим 
імені і персони вельможности вашей предпочитанієм.

Вельможний пане, милостивонадеждний добродію мой, 
вашей вельможности всеблагожелательнійший 
і всепокорній слуга Стефан Лукянович.

Д екабря 17 дня 1768 году.
С. Процівки.

Р. 3 . Вельможний добродію, я, не імія своїх заводовь лошадинних і хоро
шого рогатого скота, принужден для слідуючой надобности, чтоб за дочерю 
моєю дать что с кобилиць і лошадей, також  с коров і волов, стараться до
стать, в чом мене не оставить снабдить і по льготною ценою уступить, что 
поводите, і о том мене пожаловать письменне, увідомить чрез подателя сего, 
пана Гаврила, а буде что возможно і помістить при нем, яко ж  слишу і он 
з  Січи будеть поднимать лошаді і рогатой скот, а в мене для оного сіно єсть 
доволі.
Ф. 229, оп. 1, спр. 253, арк, 5, 13. Оригінал.

№ 13
1768 р. грудня 20.— Лист кодацького полковника 

племінника Йосипа Калнишевського до Петра Калнишевського

Вельможній пане, високомилостивійшій батьку і патрон! Присланная от 
вельможности вашей пряденная вовна в клубках и мітках, с котороб, виткав 
і ісвалив, сукна вийшло в четирех сто пятнадцать локоть, котороє на подводі 
при сем к  вельможности вашей посилається. І донесши з глубочайшнм моїм: 
упокоренієм при ж еланії всяких благощастой есм.

Вельможности вашей панськой високомилостивійшему батьку 
і патрону всепокорнійший слуга Іосиф Калнишевськнй.

1768 году декабря 20 дня.
Кодак.
Ф. 229, оп. 1, спр. 215, арк. 187. Оригінал.

№ 14
1769 р. квітня 3.— Лист кодацького полковника 

Йосипа Калнишевського до Петра Калнишевського

Вельможній пане, високомилостивійшій батьку і патрон!
Отдая Вам, моєму високомилостивійшему батькові і патрону, всенижайшій 

мой уклон с пожеланіем от всевишнєго всяких благощасливостей, при сем 
доношу: як от вашей вельможности повеленно будеть — до свят ли в стаді 
лошаки викладать іли послі свят, і будеть ли і сих огирів старих довольно. 
А может бить і із молодих сколько і яких мастми оставить, скорим письмен
ним уведомлєнієм покорнібше прошу не оставить. Так ж е будуть надобни 
клейма і для варення їсти стадникам казан прислать не оставте. І обявив, 
поруча себе в Вашу отческую милость і респект, єсм.

Вашей вельможности високомилостивійшому батькові 
і патрону всепокорнійший слуга Іосиф Калнишевськнй, 
кодацький полковник.

1769 году априля 3 дня.
Кодак.
Ф. 229, оп. 1, спр. 253, арк. 23.
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№15
1769 р. квітня 3.— Лист кабацького полковника 

Йосипа Калнииіевського до Петра Калнииіевського

Вельможній пане, високомилостивійший батьку!
Прошу покорнійше обстоятельно мене увідомить за млин, которой імеєт внов 
строїтся, і до оного, пока єще построїть, очень много надобно: клітки со всім 
треба, такж е каміння. Сходно б било охотнику его продать, яко то на то і 
сискать могут купці. А діла ісправлять настояще около імеющегось млина 
за довольно всегда находиться, на что і єдного б било довольно. Когда ж  
повеленно буде неминуємо строїть, і о сем уведомить скоро не оставте что 
обявить. С достодолжнійшим почтенієм імени вашего, отдая себе вашей вель- 
можности в респект пребуду.

Вельможности Вашей панськой, високомилостнвійшого батька 
всепокорнібшій слуга Іосиф Калнишевській, кодацький полковник. 

1769 году апреля 3 дня.
Ф. 229, оп. 1, спр. 253, арк. 24.

№ 16
1769 р. квітня 6.— Лист кодацького полковника 

Йосипа Калнишевського до Петра Калнишевського

Вельможній пане високомилостивійшій батьку і патрон!
По писмам вельможности вашей я стребовав от господина полковника про- 
товчанського десять подвод, на яких цегла, імеющаясь в Кодаки, приплившая 
Днепром єще восени на байдаках, посилаєтся при козаках наших кущів- 
ських, ідущих пішо в Січь, Федору Свистуну да Павлу Сухині, яким оніє 
подводи с цеглою і порученни в смотреніє до самой Січи. Так ж е і мірочник, 
житель самарській Мусій Мірочник, стал за наєм на місяць в здєшнєго ко
дацького мірочника, коєму очередь ітить слідовала. І прибудеть он в Січ 
з господином полковним старшиною Яковом Позивайлом. О чем обявив с 
глубочайшим моїм упокоренієм, поруча себе в отческую вельможности вашей 
милость і респект есм.

Вельможности вашей панськой, високомилостнвійшого батька 
і патрона всепокорнійшій слуга Іосиф Калнишевській, 
кодацькій полковник.

1769 року априля 6 дня.
Кодак.
Ф. 229, оп. 1, спр. 253, арк. 29. Оригінал.

№ 17
1769 р. квітня 26. Лубенський полк.— Лист племінника Сави Бутенка 

до Петра Калнишевського

Високоблагородній і достойнопочтенний господин . 
Запорожської Січі кошевій Петр Іванович Калнишевській!

Нинішним, а не уже прошедшим праздником, то єсть воскресшим Іісус Хрис- 
том поздравляю і желаю синовсько всякаго мирнаго благополучія, здравія і 
тишину, в содержанії же всемогущим Богом при цілобитном і ненарушимом 
вашем от Бога данним рангом в здравії пребивать всегда. Д а при сем ж е моем 
нижайшем уклоні Вашего високоблагородія і моєго милостивонадежнійшаго 
дядюшкн і добродія всенижайше прошу чрез сію случившуюсь оказію мене, 
яко своєго сина, чем пожаловать. А яко я к вашего високоблагородію писал, 
но і теперича вашего високоблагородія, яко син ваш і слуга всенижайше про
шу в прошенії моєм мене не оставить. В случившойся сей оказії чрез сего 
человіка Данила Яшенка по своей давнєй ко мні приязні мні дать лошадь
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едну да і свитку якую-небудь, за якую вашу ко мні милость я синовсько 
вашему високоблагородію буду всегда благодарить. Что же нині от мене к 
Вашему висоблагородію [!] поклон посилається, то яко своєго милостивона- 
дежнійшаго дядюшки і добродія нижайше прошу принять. Только вашего 
високоблагородія нижайше прошу, будуть ли от вас якіє ко мні по милости 
вашей посилатимуться гостинці, писменним видом мене увідомть. В благо- 
склонности к Вам написал, при том остаюсь.

Вашему високоблагородію і милостивонадежнійшему дядюшки 
і добродієві всего добра желатель і. до услуги повольний син 
ваш і слуга Сава Несторовь Бутенко.

1769 года априля 23 дня.
В Плавинищах.

[Р. 3 .]  М ежду тім посилаю к вашему високоблагородію рубашку єдну 
с портками і моточок ниток білих.
Ф. 229, оп. 1, спр. 253, арк. 66, 70. Оригінал. (

№ 18
1770 р. листопада 16.— Лист Петра Калнииіевського 

до роменського міщанина Михайла Чухна
Мой всегдашній благодітель, пане Михайло Чухно!

По смерти племінника моєго Іосифа Калнишевського остались в присмотрі 
вашем разніє фантя, яко то: одежа і протчое, о которих я імію записку. З а  
содержаніє оних приношу Вам мою благодарность. Д ля забратія ж  оних і 
привозу ко мні на должноє по смерти єго поминовенія, как християнскій долг 
велить, отправил я сего подателя, господина полкового старшину войська 
здешнєго Антона Головатого, по требованію которого, за прибитієм к вам і за 
обявленієм записки, поручить єму все по оной не оставте к доставленій) ім все
го того ко мні для вишеписанного. А я затем пребиваю.

Ваш, моєго всегдашнєго благодітеля, істинной доброжелатель.
1770 года ноября 16 дня.
Ф. 229, оп. 1, спр. 280, арк. 182а. Чернетка.

№ 19
1773 р. червня 12. Табір між Чорталою і Чичиклієм *.—

Лист Петра Калнишевського до військового судді 
Миколи Тимофійовича Косапа

Мой особливій благодітель, Ніколай Тимофієвич!
Іван Полонській, в писмі своєм приключенниє єму болізни ізясняя, просить 
дозволеній поєхать в П ольщ у7 для ізьліченія оной от жида Хаїма, на что 
обявляю. Н а єго, ж ида Хаїма, положиться сумнительно, чтоб он ізлічил. Кажет- 
ся для єго будеть сходственнеє, когда не єхатиметь в тот край далекой, а он 
видно весьма болен, так естли поєдеть і в дороге струситься, то в пущую єще 
болізнь прийтить можеть. А і в Полші всякії люде єсть. Когда добрій человік 
не попадеться, то себе пуще єще можеть ізбавить. В Запорожьї как не без 
знаючих людей, то надеждно сискался б таков человік, что помог би єму. 
Однак, єстли не согласиться на сіє, ви ж  об отпуске будете согласни, так 
можете отпустить і снабдить пашпортом на срок. Правленіє ж  Канцелярії 
войсковой, в єго руках імьющоєся, препоручить полковому старшині Данилу 
Балицькому. В протчем, пожелав вам благополучного поведєнія, с моїм всег- 
дашним добросердечієм пребиваю.

Ваш особливий, благодітель мой, всегдашній до услуг 
Петр Калнишевський.

12-го дня июня 1773-го году.
Межи Черталю і Чечакли.
Ф. 229, оп. 1, спр. 326, арк. 164, 162. Оригінал.

* Притоки Південного Бугу, протікають на території Миколаївської обл.

20



№20

1772 р. вересня ЗО. Табір при р. Кам'янці.— Лист Петра Калнишевського 
до київського митрополита Гаврила

Ясне в богу високопреосвященнійший владико, 
милостивійший отець і архипастир!

В Ромні при церкві Покрова Богоматере, которая моїм єдинственно коштом 
сооружена, нет настоятеля-священника, а хотя і єсть, но в сану дияконства 
і то єден. Бить же долженствуєт при ней не єдному, но двом священникам 
настоятелним. І потому я імія у себе племянника, Войска Запорожського Ни
зового полкового старшину Стефана Чемериса ко удостоєнію его к той церкве 
в половинного настоятельнаго священника, єстли щастливи только будем, 
усердножелателен во своє время к вашему ясне в бого високопреосвященство 
представить. Но до того імать в случає желающего із не іміющих близкости, 
чтоб удаленно, всенижайше вашего ясне в богу високопреосвященства прошу. 
І непреложную надежду імія, с глубочайшим покорєнієм і совершенною пре- 
данностью обьязанних [?] нахожу іменоваться вашего ясне в богу високо- 
милостивійший в бозі [?] архнпастнря нижайший слуга.

Атаман кошовий Петр Калнишевський.
1773 года сентября ЗО дня.
Ф. 229, оп. 1, спр. 321, арк. 180. Відпуск.

1 Лохвнцька церква згоріла в 1748 р., відбудова почалася у 1763 р., освячена була в 1768 р., 
але роботи по оздобленню продовжувалися до 1771 р.

2 Дату й автора цидули встановлено на підставі арк. 68 цієї ж справи.
* Посип (Юсько) Підгайний — кодацький полковник Посип Калнишевський, який мав сестру 

Тетяну Шдгайнівну, чоловік якої звався «Іван Самійлов Сердюченко» (там же, арк. 79 зв.)
4 Іван Малашевич був коиюпнм отаманом у 1715—1716, 1719—1720, 1731, 1734, 1736, 1743 рр.
5 Петро Васильович Петраиіів (Петраіи) — козак села Рибців Другої полкової сотні Полтав

ського полку, живописець, народився у 1738 р., помер у 1772 р. Розписав іконостаси Успенської 
церкви в Кременчуці, церкви у Лохвиці, писав ікони на замовлення.

6 Шалматов Сисой Зотович (рік народження і смерті невідомі) — купець села Осташкова Твер
ської провіяції. Більшу частину життя прожив в Україні. Виготовляв різьблені іконостаси і 
статуї в церквах міст Ромни, Лохвиця, Охтирка, Полтава та ін., Мгарського монастиря.

7 До Умані (спр. 324, арк. 208, лист І. Полонського до М. Косапа).

Передмова та публікація ЛЮБОВІ ГІСЦОВОЇ
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В. ЛОМИКІВСЬКИЙ

словник
МАЛОРОСІЙСЬКОЇ СТАРОВИНИ

Колегія малоросійська. 1) Перша заснована Петром І незадовго до кончини геть- 
мана Скоропадського, що сталася 1722 року, під виглядом допомоги йому у справі 
управління через слабке здоров’я. Присутствіє складали в ній з боку великоросій
ського: один бригадир і чотири гарнізонних офіцери по праву руку столу, і колишні- 
військові заснованої при Скоропадському канцелярії малоросійської члени, котрі си
діли по ліву руку присутственного столу. Цей уряд поєднував у собі влади апеля
ційну, казенну і по внутрішньому управлінню малоросійським військом. Кемісія ця> 
мала за мету наповнити місця старшин і полковників великоросійськими уроджен
цями і весь прибуток передати в столичну скарбницю, залишаючи мізерне жалуван
ня. Ця комісія ввела в Малоросії неправедне, згідно з правом їх уживання, вико-, 
ристання гербових паперів у місцях присутственних, як і деякі податі із земель та 
ремесел. Згодом у цю комісію введені чиновники вищих класів, і діяли вони за влас
ним розсудом, як у часи гетьмана; тоді уперше глухівський сотник Мануйлович став, 
членом колегії і з чину, що підкорявся полковнику ніжинському, став правителем 
цілої нації, управляючи водночас і своєю сотнею17. Щоб обмежити свавілля Цієї ко
легії, Катерина І своїм указом від 3 червня 1726 року повеліла разом з існування» 
цієї колегії діяти й військовій генеральній Малоросійській колегії, скасувавши зби
рання канцелярської й судової плати. Ця перша колегія існувала тільки до 1727 ро- 
ру, і того ж року, 1 жовтня, з волі імператора Петра II обрано гетьмана Даниїла> 
Апостола. 2) Катерина II 1764 року звільнила гетьмана графа Розумовського і на 
його місце заснувала Колегію малоросійську стару — для управління і керівництва 
всією землею через генерал-губернатора, котрий воднораз був і головою цієї коле
гії; члени ж колегії не різнилися за походженням, малоросіяни й великоросіяни си
діли разом, займаючи місця згідно рангу. Колегія ця підкорялася сенатові і, маючи 

в своєму віданні всю Малу Росію, являла в усьому верховне для нації місце. У ній було- 
чотири секретаря або ісправника, а за розподілом їх на експедиції можна зрозуміти і 
обшир влади і місце її. У першій (експедиції) велися всі справи процесуальні, формальні 
чи суперечливі про нерухомість дворян, духовних і козаків. По цій частині проходили- 
справи карні колодницькі, по апеляції чи ревізії, із судів міських чи полкових кан
целярій і судів земських — через генеральний суд у колегію. У другій експедиції — 
всі справи внутрішні, так їх іменували, а саме: ревізія — стан з переписом подвір’їв,, 
і тому плата не була подушною, але димовою, від диму, скільки печей — стільки й 
карбованців, збір, грошима й натурою, яким би то не було побитом, ішов у казну; 
управління національною маєтністю, перейменоване на кордонне; влаштування шля
хів, мостів, перевозів; всі зведепі на казенний кошт будівлі; вапнякові й цегельні 
заводи; судноплавство на річках, фабрики. Цій частині підзвітними були скарбники,, 
всі полкові й сотенні канцелярії, частково й магістрати й ратуші, крім магістрату 
київського, котрий наостанок отримав рівну частину. У третій — справи позовні й 
карні міські із магістратів та ратуш; справи спірні, так звані національні та корон
ні, посполитих чи селян, переказ грошей; пересильні колодники; паспорти й подорож
ні, справі, наук, художеств і ремесел; в цьому плані безумовно підкорялися всі ма
гістрати й ратуші, сотенна глухівська канцелярія, а частково скарбники й полкові 
канцелярії. У четвертій — усі справи воєнні й військового звичаю без винятку, а са
ме: опис, набір, розподіл, обмундирування, наряд полковий; артилерія з відливанням 
тармат і виробництвом пороху; підряди на селітру й поташ, фортечні укріплення і 
т . д., підвищення в чині і звільнення від служби, починаючи виключно (від полков
ника і вище залежало від монаршого рішення) від бунчукового товариша до остан- 
нього козака і всякого військовослужбовця. Колегія ця існувала до 1732 року, коли,, 
виходячи з потреби однорідності, й Малоросія перетворилася на намісництво, а нині 
поділена на губернії.

' З а к і н ч е н н я .  Початок у № 2.
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Коляда. Божество, котре існувало в малоросіян. Чи то на згадку про нього, чи 
З інших причин існуючий у Малоросії б дотепер обряд називають колядою чи коля
дуванням. Кілька чоловіків, і жінок увечері, коли смеркнеться, першого дня Святого 
Різдва Христового, склавши компанію, йдуть під вікна, до кого хочуть, і дуже при
ємними голосами різних, складених,до цієї нагоди пісень наспівують, у яких кожна 
строфа, а подеколи кожен рядок повинні обов’язково закінчуватися словами: святий 
вечір, добрий вечір. За змістом ці пісні діляться на три роди: 1) бажають госпо
дарям щастя; 2) переконують парубка, що йому пора одружуватися; 3) віщують 
дівчині, що матиме гарного- жениха, до того ж вкрапляють імена тих, кому присвя
чують свою пісню. Господарі за це частують.

..Комісар. Звання комісара було і тимчасове, і постійне, зважаючи на справи. Комі
сари постійно були такі: 1) комісар повітовий— до розділу Малоросії на губернії — 
у віданні казенних палат, обирався дворянами певного повіту; довірений чиновник, 
чия посада полягала у збиранні квартальних грошей, орендних та іншого належного 
скарбу податку, про прибутки й видатки, які вона вела за даною формою, книги 
по ордерах і указах скарбничкової канцелярії, в яку щороку доставлялися і недоїм
ки, а книги для ревізії відсилав у генеральну рахункову комісію. Його ж посада 
зобов’язувала супроводити від кордону до кордону повіту військові команди, що 
проїздили, розквартировувати їх і турбуватися про продовольство для них; 2 ) - ко
місари прикордонні — вони мали жити в усталеному місці поблизу кордонів націй 
і розбирати суперечки туземців з прикордонними сусідами про межі володінь, бор
ги, будь-які образи; 3) комісар повітовий — ним іменується в Малоросії капітан- 
справник і діє за вказівками губернських закладів, тому й перебирається кожні три 
роки.

Комісари тимчасові: 1) призначені верховним начальством для розбору суперечок 
про маєтки скарбничні з дворянами, козаками чи духівництвом; 2) визначені із чле
нів суду генерального про такі казенні маєтки, котрі опиняться у чиємусь незакон
ному володінні; 3) чиновники по апеляції на рішення підкоморного, призначені від 
генерального суду для розгляду і вирішення справи по-новому, і тому серед цих 
комісарів іменується особливим словом — маршалківсько-комісарський суд. Хто са
ме призначався в цей суд комісарами, суд генеральний кожного разу повідомляв гу
бернське правління. Раніше призначалися гетьманом, пізніше — малоросійською ко
легією. Цих комісарів два роди: а) призначені за згодою заявника й відповідника, 
в такому разі одностайне їхнє рішення непорушне і не приймається на апеляцію чи 
оскарження; б) або за незгоди сторін визначається волею генерального суду, цього 
разу иевдоволені їхнім рішенням можуть подати скаргу в генеральний суд, але не 
апеляційним порядком, а він бере справу на ревізію й вирішує, чи давати справу 
на апеляцію в сенат. Комісарам цим платні не передбачалося, але вони користаляся 
узаконеним прибутком від сторін, котрі судилися; точно так і по підкомору, І всі 
свої справи та рішення записують у підкоморні книги1В.

Комісія генеральна лічильна, або генеральна лічильна комісія. Вона складалася 
в Малоросії із трьох присутніх штабс-офіцерських чинів або заслужених малоро
сійських старшин, призначених начальством, і вела ті ж справи, ще й ревізувала всі 
рахунки, як ті, що надходили до неї, що вносилися підзвітними їх полковими лічиль
ними комісіями, і ті, що замінювали їх, представляла з висновками своїми колегії на 
затвердження. Перебувала на одному рівні із скарбовою канцелярією, але і прибут
ки,- і видатки, і розпорядження та накази її ревізувала, а підскарбій генеральний не 
мав на неї впливу.

Комісія лічильна полкова, або полкова лічильна комісія була підзвітна генераль
ній лічильній комісії, яка доручила їй незначні рахунки й ревізувала повітові, склада
лася також із трьох чоловік, призначених начальством, і, як правило, старшим був 
військовий товариш.

Комора. Так у Малоросії йменуеться митна застава, а тому й коморник — мит
ний наглядач.

' Коморник — помічник підкоморного задля розгляду справ незначних, заради 
яких підкоморний сам не виїздить, відсилає коморника і діє за приписами його; але 
в разі його помилки підкоморник її виправляє, так як за правильність і сумлінність 
свою > винагороджений буде; яюцо ж хто бажає поновити межі свого володіння, то 
самим* законом приписано робити тс неодмінно у присутності коморника, зобов’яза
ного дати про це знати сусідам повідомленням. Але правом малоросійським надана

2 Ї



підкоморнику владу призначати собі коморника, сповістивши про те повітового мар* 
шала для повідомлення дворянству, але нині більша частина повітів дала згоду на 
відновлення виборів — обирати й коморника. Він за штатом у чотирнадцятому кла
сі, якщо вищого чину не має.

Компанієць. Як жолдани складали власну гвардію особи й палацу гетьмансько
го, так компанійські полки були зовсім віддалені від національного управління і 
підлягали особистій владі гетьмана. За смутних часів у Малоросії, крім козаків, бу
ли названі охочекомонними. Наступні гетьмани складали із них компанійців. Ви
значення в це звання — від полковника до рядового — залежало від волі гетьмана,, 
і вони складали легку кавалерію. Мундир вони мали такий: зелена черкеска з  
червоними вилогами і червоний спідній кафтан; переважно вдягалися у вузькі шаро- 
гари, подеколи — в штани, звані галанцями; шапки носили круглі. Бонн отримували* 
від гетьмана посередню плату і записувалися з числа людей охочих (бажаючих)* 
вільних. Компанієць, що йшов у відставку, якщо залишався в місті, повинен був 
записатися в міщани, якщо ж надбавав маєток — куплею, задарма чи одруженням — 
у повіті, то мав записатися в сотню, в козаки; якщо входив у поселення скарбові, то 
мав дотримуватися правил тих поселень. Людей приймали сюди лише молодих, що 
були вправними вершниками. їхні старшини вважалися на один ранг нижчими, і сотник 
козачий командував полковою компанійською старшиною, так як бунчуковий товариш 
компанійським полковником. Але Катерина II, ліквідовуючи малоросійський козачий 
устрій, вивищувала компанійських полковників у бригадири, а бунчукових товари
шів у колезькі асесори. Зброя компанійців складалася із шаблі і короткого мушке
та, проте іноді дупельного, із нагая, що звався канчуком, чоботи носили короткі, і 
завжди були на службі. Обмежуючи гетьманську владу під російською державою* 
указом від 22 серпня 1781 року не дозволялось гетьману мати більше трьох 
компанійських полків, в кожному з цих полків нараховувалося біля 500 чоловік че
рез Наведену тут причину: «щоби народу в поборах було полегшення». Ці три ком
панійські полки перетворені пізніше Катериною II в легкокінні під назвами: Київсь
кий, Чернігівський і Сіверський, але нині вони вже не існують.

Контравенція — слово латинське, в правах малоросійських — спротив чи непо- 
винування вирокам судових місць. У праві трибунальному і в конституції 1647 року 
узаконений такий спротив трибуналу чи генеральному суду карати ув’язненням і  
сплатою 100 кіп.

Контравексія — слово латинське. В малоросійських судових місцях так звал ос» 
судочинство, тобто доводи чи докази позивача і відповідь чи виправдання проти- 
лежної сторони, звинувачуваного. Якщо минав указаний позивачем термін,- а також 
термін переданих через возного трьох викликів, обидві сторонні мали негайно всту
пати в контравейсію і завершити її не пізніше, ніж через три дні, протягом яких кон- 
травенсії разом з документами повинні були бути передані писареві. Хто запізнював
ся, той втрачав право доказувати чи відповідати, вважався винним.

Конфедерація — слово латинське. Найславетніша з конфедерацій — з’їзд вельмож
них коронних, духовних і світських, усього рицарства й депутатів польських, русь
ких, пруських, поморських, жмудських, ліфляндських та інших, що відбувся у Вар
шаві січня 28 дня 1573 року, який ухвалив вільне грецьке в Малоросії віросповідання* 
безпечність храмів, особисту кожного безпеку й особисту власність. п

Копа — умовний грошовий рахунок, навподіб алтину, в малоросійському просто
людді вживаний, ділиться на три роди: 1) в купівлі й продажу на торгах і ярмар
ках, вважається за 50 коп.; 2) в судових вироках при розслідуванні акциденцій, міс
тить в собі шість золотих, чи 120 коп.; 3) копа правова, якою за законом накладали 
штраф, містить двадцять два золотих з половиною, або 450 коп.

Коровай — особливий хліб, що вживається в Малоросії тільки на весіллях. Ви
пікають його, як і калач, з різними шишками; чим їх більше, тим коровай важні-, 
ший, у заможних людей шишки золотяться. Коровай прикрашають корогвами чи 
прапорцями, гаками (?) та іншими прикрасами. Коровай за розмірами відповідає, 
числу гостей, тобто рідних, почесних, запрошених і всіх посадових на весіллі, а са
ме: бояр, дружбів і дружок, сватів і свах, світилок і т. д. Коровай зазвичай ставили 
на великий стіл, за який сідали весільні гості, і слугує окрасою весільного столу, по( 
закінченні якого (бо в Малоросії молоді повинні відслужити обідню і після неї він
чатися) старший боярин чи той, кому доручено, розрізає коровай і підносить його 
по шматочку, в який увіткнуто прапорець чи ялиночку, в порядку старшинства, а.
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ті, хто бере, за змогою, кладуть на блюда срібні гроші або ж оголошують, що саме 
подарують вони молодим на нове господарство. До рідних і близьких, котрі відсут
ні на весіллі, шматок коровая з описаними вище прикрасами молоді чи самі відво
зять у супроводі музик і під звучання пісень, чи відсилають зі світилками або ки
мось іншим. За давнім звичаєм мали в запасі цього короваю на цілий тиждень, щоб 
можна було пригощати, всіх, хто прибуває до молодих вітати їх як першого, так і 
наступних днів. Підноситься з короваєм і чарка з напоями, щоб випили за здоро
в’я молодих із побажанням довгого й щасливого життя.

Корона. Латинське слово — вінець. Звичай прикрашати себе вінцями хоча й 
має глибоку древність, та в Малоросії існує ще й дотепер. Молоді дівчата по закін
ченню роботи (але тільки непорочні), повертаючись перед заходом сонця в свої до
мівки, плели із різних .квіток, трав і колосків вінки, якими прикрашали свої голови, 
вкриті довгими заплетеними косами, і наспівують хором, на різні голоси, пісні при
ємні, прості, народні чи складувані, що зображають непорочність золотих часів, і в 
супроводі батьків, матерів, братів, родичів, друзів урочисто входять у своє село, 
наповнюючи увесь простір луною голосів своїх, засвідчуючи повернення їх з полів, 
провіщаючи задоволення благополучним завершенням того дня приємних їм тур
бот, з бажанням розпочати його після відпочинку від трудів також удатно й із за
доволенням, як попереднього дня.

Коронний. В часи існування другої Малоросійської колегії так звалася скарбо
ва цінність, що належала казні, а саме: 1) коронний наглядач, рід казенного комі
сара, призначеного начальством для управління довіреною йому частиною скарбо
вого маєтку, збирання, видатків і розсуду між коронними поселеннями; 2) корон
ний маєток, що належить відомству військового скарбу.

Кошовий. Подеколи називається з додаванням «отаман кошовий», названий так 
від слова «кіш», обирався загалом усіх куренів і по обранню залишався в реєстрі 
рядових козаків того куреня, до якого належав. Посада його тривала, за волею ко
заків, подеколи не більше року, бо зазвичай під Новий рік збиралися всі курені на 
раду, де чи потверджували старого, чи обирали нового кошового, і тоді колишній 
повертався до свого куреня і вступав у перше своє звання козака. Уся відзнака то
го, хто перебував на посаді, полягала у великій палиці на кшталт начальницького 
жезла, що зберігався в церкві. Думка, що кошові неодмінно повинні бути неграмот
ні, несправедлива у своїй суті, бо відомо, що це місце отримували й досить освіче
ні люди, але в розумінні по-запорозьки дипломатичному це твердження відповідає 
істині: кожен обраний кошовий повинен був виглядати простим, добрим, що не має 
Ніякої розумової зверхності над рядовими козаками, а лише хоробрістю і щедрі
стю серця відзначається, судить і говорить з іншими мирного часу, як батько з 
дітьми (а в поході і на війні був абсолютний деспот), і діє в усьому, що стосувало
ся громадянських справ, через писаря, за згодою старшин, у важливих випадках — 
курінних отаманів.

Кіш. Це слово означає в татарській мові стан, табір, і тому найперший у табо
рі, призначений гетьманом, іменувався кошовим. Козаки запорозькі, вважаючи се
бе завжди діючими воїнами, присвоїли згодом це ім’я виключно начальнику своєму, 
бажаючи поставити його владу вище над владою законного гетьмана.

Кунтуш — жіночий та чоловічий одяг у Малоросії: 1) Чоловіки носять поверх 
кафтанів, за кроєм — майже черкеска, але від неї кунтуш різниться ось чим: а) но
сять його лише старші люди; б) військовим за тодішнім регламентом від звичайного 
козака й до військового товариша ніколи без відставки чи абшиту носить не дозво
лено, а вищим чиновникам у вільний час і поза службою носити можна було, але 
в години служби неодмінно мали бути в черкесках; в) за кроєм різниться від чер
кески тим, шо 1) довжина не визначалася і залежала від забаганки; 2) ні колір, ні 
якість матеріалу не регламентувався, але з волі кожного і те й інше вживалося;
3) рукави були без вилогів, тобто без розрізів; 4) пояс завжди мав бути по кафта- 
ну, а не так, щоб можна було мати його зверху, як у черкесці; 5) кунтуш можна бу
ло мати з шовковими відлогами й обшлагами; 6) кунтуш мав дві поли; 7) жінки 
заміжні й дівиата одягали кунтуш на свята і в урочі дні. Подеколи він згори до
низу грудей виглядав так, як нині капоти: з відлогом оксамитним, парчовим чи ін
шої якоїсь матерії, відмінної від тої, з якої пошито кунтуш. На обох боках вишива
ються вуса у залежності від заможності — із шнурка, позументу, а іноді викладені 
коштовним камінням, але ніколи довше шести вершків не повинні бути. Від грудей
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донизу, мов звичайне плаття, без хвоста, але спереду дуже різнополе, щоб запаска 
видніла. Під кунтушом — корсет, що застібувався на гудзики з тої ж матерії чи на 
гаплички, а між полами — запаска, у крайньому разі шовкова, але здебільшого пар* 
чова. Кунтуш у людей середнього достатку шиється із сукна, за малоросійською 
назвою — сеєтового, тобто англійського чи голландського, у заможних ж е— шовкові, 
оксамитні, а на великі свята — парчові чи золотом шиті по атласу. Жодна жінка не 
може з’явитися на зустріч без кунтуша, бо мужчинам заборонено бачити її в кор
сеті, крім чоловіка і близьких рідних.

Лука— старовинне лонка. Юридичний термін малоросійський, означає володіння 
сінокосною смугою в оточенні чужого лісу. На такі сінокоси, тобто луки, права ма
лоросійські дають змогу їздити господарям тільки з косами для викосу сіна і з со
кирою для розчистки лісу, до того ж суворо забороняється брати із собою гончих 
собак і ніякої вогнепальної зброї, ніякої рогатини, і це задля того, як твердить за
кон, щоб дичині лісовій не завдати шкоди, бо за законом дичина належить тому, 
кому належить ліс.

Отаман. Слово перське, означає — головний начальник козацьких нерегулярних 
військ; здається, зменшувальне від гетьмана. Він не тільки військовий, але й головний 
суддя; одне слово — господар в усіх частинах війська свого і поселень, йому підвлад
них. Отамани мали різні ступені, а саме:

Отаман кошовий був головним воєначальником Запорозького війська, так як ни
ні Чорноморських, Донських та інших козаків. Сей запорозький отаман мав пере
бувати завжди під головним начальством гетьмана Малоросійського, та силою й 
буйством скеровуваний, нерідко від повинування ухиляється й зі своїм військом 
Запорозьким становив майже окрему республіку. Постійне місце запорозького геть
мана було у фортеці, що звалася Січчю, над річкою Дніпром.

Отаман сотенний. По сотні, сей отаман був перша людина в сотні, й за військо
вим статусом, ніби капітан-поручник. Він завжди перебував у сотенній канцелярії 
й до запровадження судів міських та земських розглядав усі тяжби та вирішував за 
вироком сотника. У містах і містечках, де не було магістратів, він заступав місце, 
бургомістра, а де були тільки ратуші,— був присутній в них. Поліція земська по 
сотні залежала більше від нього, оскільки він у відсутності сотника посідав перше 
місце і сам у похід рідко вирушав. Від 1600 року до половини XVIII століття пост 
сотенного отамана був у Малоросії дуже важливим, оскільки поєднував у собі по
саду сотенного воєначальника, судді у цивільних і карних справах, земського комі
сара, всю посаду нижнього земського суду, скарбника, ревізора і глави в місті, щц 
не мало магістрате.

Отаман сільський. Начальник у селі, якого обирали завжди з найдостойніших 
того поселення козаків, а інколи призначався начальством. Він наглядав за поліцією 
свого поселення, за набором козаків на службу і розв’язував, наскільки міг, супе
речки і справи поселення свого. Скарги на рішення його, а найбільше усні вироки 
надходили у сотенну канцелярію.

Отаман курінний був у запорозьких козаків за начальника куреня свого. Курінь, 
або курень, було не що інше, як будівля із одного великого і різних менших будин
ків, зведених в одному місці, де жили козаки Запорозької Січі, що поділялася на 
18 куренів.

Посполитий. Різночинець, простолюдин, мужик, не дворянин. У Малоросії й ко
лишній Польщі за древнім цього слова значенням називали людину суспільну <га 
приналежну до суспільства, яке б звання вона не мала, включно й дворянство. Піз
ніше під іменем посполитого мали на увазі тільки селянина, орача, чи третій стан 
державних жителів. Під словом «Річ Посполита» розуміли дворянство чи шляхет
ство польське, зібране у війську.

Пошта. В. Малоросії пошта існувала задовго до 1765 року, коли з метою упо
рядкування зв’язку між містами графом Румянцевим-Задунайським видана ухвала 
про пошти й поштові контори. Проте через новину цього закладу чи якихось інших 
причин зв’язок обмежувався переважно між малоросійськими містами через посе
редництво обраних козаків. У столичні ж міста відправляли листи через Глухів і 
посередництво перших, вірогідно, такий же зв’язок відбувався з іншими російськими 
містами до 1782 року.
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Хорунжий або хоронжій. Прапороносець у козацьких полках, від слова «корог
ва» («хоругва») — військовий прапор.

Складений 1808 року

і: Невірно. Див. опис ст. Малоросія. II, 423.
'* До Історії маршалківсько-комісарських судів наводимо тут доповідну чернігівського губерн

ського предводителя дворянства О. М .. Маркевича на ім’я міністра внутрішніх справ про ануля- 
цію цих судів. «У малоросійських губерніях існує, як відомо, два особливих суди, що назива
лись раніше підкоморний, а нині, межовий, і посередницький — межовий. За артик. VII розд. 9 ста
туту невдоволевий рішенням підкоморного суду подавав апеляцію в головний суд, яким при
значалися комісари, кастелан того повіту або маршал, або судовий староста з двома дворянами. 
Ці комісари могли рішення підкоморного суду або виправити, або залишити в силі. Після того 
жодна апеляція не розглядалася. Але потім, 20 серпня 1801 року, з’явився закон, за яким: 
«І-ше — визвано непотрібним залишати рішення маршалківсько-комісарського суду таким, що не 
аідлягае апеляції, тоді як рішення навіть головного суду належить апеляції до сенату; 2-ге, мар- 
шалківсько-комісарський суд визнано середнім між тими, що підлягають безпосередньо сенатові, 
і тому 3-тє — хто полишається невдоволеним рішенням маршалківсько-комісарського суду, на його 
прохання справа належить апеляційному розслідуванню головним судом. Прн цьому зазначаєть
ся, коли члени маршалківсько-комісарського суду будуть визначені за спільної згодн сторін, тоді 
вчинений цим судом вирок повинен вступати в повну силу законних третейських рішень і поло
ження його повинно приводитися в дію; якщо ж за незгоди сторін головний суд змушений буде 
сам призначати членів, тоді рішення маршалківсько-комісарських судів повинні підлягати в разі 
незгоди сторін розглядові головного суду. Із практики подібних справ відомо, що сторони ніко
ли не визначають самі членів цього суду, відповідно дві мети цього суду: І-ше — піддавати рі
шення справ про межі замість головного суду кінцевому рішенню маршалківсько-комісарського 
суду, скасованого доповіддю урядом сенату (тобто 20 серпня 1801 року), і 2-ге — замінити апе- 

. дяційннй розгляд головного суду рішенням третейського суду — не досягнуто через постійну від
мову сторін призначати від себе комісарів. За таких обставин маршалківсько-комісарський суд за
лишається інстанцією не тільки абсолютно зайвою, особливо за існування третейського суду, але 

• й дуже обтяжуючою для сторін, що судяться, і для тих, кого призначають членами його, а най
більше для предводнтслів дворянства. Процеси, що передаються маршалківсько-комісарським су- 
дам , часто тривають по декілька літ. Кожен із них з прикладом неодноразових ухилянь предво- 
дитедів дворянства і дворян, призначених від громадянських палат. Часто, коли справа готова 
до завершення, змінюється шляхом вибору дворянський предводнтель, і трапляється, що всі обра- 
ей з якихось законних причин не можуть вступати до складу суду. Починається нове лнетуван- 
«* , нові призначення, нові відмови. Відтак минають роки... Маючи намір залишити межовий суд 
.як дуже корисний на колишніх засадах, я вважаю, що ліквідація маршалківсько-комісарських 
'Судів була .6 справжнім благодіянням як для біжучнх. так і для присутственннх місць 1 поса
дових осіб». (Писано 1835 р.)

Публікація, переклад а російсько! 
та упорядкування ІВАНА ЛЕПШІ

V

Київ. Знищені пам'ятки 
Десятинна церква



ПОЕЗІЯ. ПРОЗА

В час творення державності СЛОВО є чи не найефективнішою 
зброєю в руках народу. Все нищиться і зникає — фортеці, армії, імперії, 
але живе СЛОВО.

Наша антологія —  спроба познайомити читачів з українською істо
ричною поезією, яка осмислює літопис подій від початкїв істерії на
шого народу до сучасності, яка відображає рух національно-держав
ного відродження України.

Відкриває антологію добірка поезій Юрія Дарагака, поета, який про
жив усього 32 роки (1894— 1926). За його життя з'явилася друком одна 
збірка поезій. Із XX сТ. автор звертається до тих середньовічних 
принципів, що визначали норми високої моралі з  культом волі і неза
лежності, героїчного минулого, козацької слави. Для Юрія Дарагана це 
означало пізнати й художньо осмислити не тільки Ідеї епохи Відроджен
ня, а й те, як вони позначились на історичному розвитку України. Адже 
козацтво —  це найперша реакція нашого народу —  спадкоємця Київської 
Русі, на гуманні ідеї європейського Ренесансу з його ідеалом вільної 
людини. Віра у свій народ, у його майбутнє створювала відповідний на
стрій поезії Юрія Дарагана, його «мандри у часові» (від поганства до  
XX ст.), оригінальне бачення героїв від князя Володимира до гетьмана 
Івана Мазепи та учасників громадянської війни сприяли написанню тво
рів, які відроджують у читачах почуття національної гордості і утвер
джують в їхній свідомості високі моральні ідеали.

Віталій АБЛІЦОВ

ЮРІЙ ДАРАГАН

Київ
Н ад містом в темряві — вогнистий хрест, 
Знявсь догори, як сяєво пожежі,
Вечірніх ліхтарів протест —
Щ о ніч загарбала барвисті межі,
Схилила день за виднокруг, за Брест... 
Н ад містом в темряві вогнистий хрест. 
Вогнистий хрест, накреслений над містом, 
Оповідає всім, що ні, не вимер
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Наш славний рід! Людських осель намистом 
Керує дотепер Великий Володимир.
І в небі символом яскравим і вогнистим 
П алає хрест, накреслений над містом.

7. VI. 1922

Ольга
Чолом... Ш аліють гнів і муки... 
Пекучі сльози, вам — чолом!..
В розпуці заломила руки 
Ти над захмареним чолом...
Як уявити дійсність втрати? 
Роздерли Ігоря раби...
О, помсто над зухвалим катом, 
Нехай палає облік твій!..
О, груди тверді і широкі, 
Хвилини пестощів і мрій... 
Вітай, мій ладо синьоокий... 
Роздертий... мертвий ладо мій... 
Конає день в кривавих плямах, 
Як князь зшматований в лісах. 
Осель намисто у нестямі — 
Ш аліють полум’я і жах... 
Жорстоко мститься і карає 
Найбільша від усіх орлиць.
І люд зухвалий знає, знає 
Понятих полум’ям лисиць.
11. IX. 1922

* * *

Ти снивсь колись прапращуру
мойому...

Перлини сліз, чи стріли,
чи вино —

Та напував ти печеніга злого 
В своїх степах таким вином давно... 
Щ о ж, ти містиш і радощі і болі,
І на шляху твойому квітне мак.
Тебе — тому, хто щиро прагне волі, 
Тому, хто прагне слави; а відтак 
Наповнити життя останнім змістом, 
Так, ніби смерть мов щастя 
віднайшли...

Твоя стріла прошиє тонким свистом 
Ранкове скло над степом запашним.
5. XI. 1924

т ■ я.

Співає юний січовик.
Нічного степу вільний пташе,
Сам знаєш, пишне щастя наше 
Н а вістрі! щабель та пік.
Ой, сонних виб’ють до ноги...
Дивись, татарин вузькоокий 
В зелені хвилі, ніби окунь,
Пірнув і стежить з-за могил.
А ти співаєш про Стамбул,
Про байдаки та бідних бранців,
Щ о з зойком прокидались вранці,
І з України вітер дув,

І тужно, тужно сльози сьорбав 
І танув золотий туман...
Ой, стисне пристрастно аркан 
Твоє, твоє співуче горло.
6. IX. 1924

*  * *

То я та вітер в дикім полі,
Отруйні стріли, сагайдак,—
Таким міцним солодким болем 
Наповнить їх смертельний знак!.. 
Кому, однаково, цілунки,
У дари, рани і вино!..

В-одно — густі червоні трунки, 
Та кінь, та руку на стегно!
Так пишно вмерти, ясно жити!
Ось білий лебідь — все вперед...
І раптом стрілами прошитий 
Паде в зелений очерет.
2. 11. 1924

УКРАЇНІКА. ІСТОРИЧНА ЛІТЕРАТУРА ДІАСПОРИ

Андрій Мельник —  полковник січових стрільців, голова Проводу українських на
ціоналістів.—  [Б. м.], 1990.— 16 с.

БАЙРАК М.
Українська Стрілецька Громада в Едмонтоні (Ред. кол. О. Віндик (гол.) та ін.). 

Передмова Ц. М. Суховерського.—  Едмонтон, 1978.—  240 с.
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Валерій ШЕВЧУК

Повість

БРАТОВІ

І ще раз бачив я в нього пізніше в житті те, що зрилося
навіки мені в пам'яті, бачив таке саме зусилля... до усміху,
а опісля — у т о н е н н я в  глибіньї Бачив ще раз...

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

К
. ар по Вечірній виїхав зі свого села влітку 1722 року, коли гетьман 
Іван Скоропадський віддав Богові душу і мав бути похований з  надзви
чайною пишністю, адж е після Богдана Хмельницького це був перший 

гетьман, який помер у гетьманському чині при посаді й на рідній землі. Отож, 
ця подія витягла Карпа із його самотини й повела до Глухова, і ось він стояв 
у юрбі й дивився на величезну процесію, яка рухалася долиною. Було винесе
но клейноди, сонце яскраво світило серед неба, й одіж козаків од того дивно 
висяювалася. Тягся нескінченний людський потік. Карпо вдивлявся у знайомі 
й незнайомі обличчя генеральної й полкової старшини — вони світліли в сьо
годнішньому дні і здавалися неприродніми живими масками. Карпо усміхнувся 
усмішкою людини, яка вже ніколи не ступить поряд із тими, що протяглися 
довгою стрічкою і йшли за корогвами, йш ли та йшли безконечно довго, навіть 
довше, ніж можна було сподіватися, а в труні хиталося жовте, воскове облич
чя й жовта, воскова лиса голова. І все оте відбувалося сонячного літнього 
дня, засліпленого промінням, разом із печальною, однотонною музикою. Важко 
було перечекати процесію, цю глибоку течію людей, що навіщось ішла за тим, 
хто перетворився у жовту ляльку; повільно сунули білою дорогою, похитува
лися, ніби й собі входили у смерть, у безнадію майбутніх днів, у непевність 
світову. Хиталась труна, хиталася юрба, повільно сунули дорогою, хиталися 
обличчя людей, з якими покійник вершив державні справи, а може, тільки 
вважав, що їх вершить, і, згадуючи про це, Карпо усміхнувся сумно й вибач- 
чиво.

Спустив підборіддя на груди. Ю рба все ще коливалася меланхолійним рит
мом, а в ній пливли й ті, що колись вважалися його співтоварншами. Але вони 
вже давно забули про нього, так само, як і він про них — жили кожен у 
своєму гнізді, і Карпо зовсім за тим не жалкував.

Струснув головою й скочив на коня. Кінь напружився, як завжди, коли 
відчував на собі господаря. Вершник озирнувся, ще раз вбираючи очима 
видовище: юрба пливла дорогою, як ріка. Натне на остроги й повернув коня 
у той бік, звідки почався той однотонний хід за труною. Вдарив коня, тварина 
здивовано повернула морду, і він побачив велике, помережане дрібною сітків
кою око. Погладив гриву, кінь подався чвалом, а тоді вирвався з полону білих ЗО

ЗО



хат, покритих соломою. Стрімко блиснула баня церкви — це він ще раз озир
нувся,— а в повітрі розколовся мідний круглий звук. Дзвонили за упокій, 
дзвонили щедро, піднесено. Він пришпорив коня, і той ще більше наддав ходи, 
всі зморшки вершникові ніби налилися густою втомою; він закусив губу й під
ставив обличчя подувові. Злетіла чорна, кудлата ворона, блиснула барвистим 
пір’ям сойка. Він проїжджав повз вітряка, крила якого оберталися, і йому 
здалося, що й він, мов цей вітряк: махає крильми, але не для того, щоб зле
тіти. Карпо ж  уже напевне знав, що йому немає повернення до тієї юрби- 
стрічки, яка вела свого проводиля й себе у смерть, що він уже ніколи не 
з ’єднається з ними свідомістю своєю — ті люди вміли впевнено носити перед 
собою животи, а може, через те видаватися цілком солідними...

Додому він прибув підвечір. Завів коня до стайні, а сам швидко пішов у 
хоромини. Тут пахло свічками й старим папером, прохолодними кутками й 
тишею. Ж інки наразі в хаті не було, десь поралася по хазяйству чи пішла 
в комору. І він подумав про це з полегшенням. «Це безповоротно»,— подумав, 
розчиняючи незвідь-для чого скриню, яку він колись вивіз із гетьманської 
канцелярії.

Н а нього війнуло тліном давніх зшитків, помереженим кривулястим пись
мом, а грамота, яку він підняв, брязкнула висячими печатками.

Сів до столу і перед ним захиталася й потекла, мов річка, юрба. Безконеч
на юрба, що простувала за труною воскового чоловіка. Восковий чоловік уже 
не знатиме, що буде із цією землею та світом, восковий чоловік не знатиме, 
що дала його землі ота зрада, з-за якої він і здобув собі гетьманський чин, 
восковий чоловік був тихий і безмовний, бо саме така відтепер його участь.

— Ц е безповоротно,— сказав Карпо, кладучи на стіл бронзуваті кулаки.

* * *

Колись давно він прийшов до генеральної канцелярії, покинувши студії в 
Київській академії — дійшов у ній філософії, але не закінчив її,— його погли
нула невсипуща щоденна робота: складання цидул, грамот, універсалів, виїзди 
за дорученням генерального писаря чи самого гетьмана: до Палія, молдавсько
го господаря, до Стецика, в Білгородську орду чи у Крим; їздив не раз він 
і до княгині Долинської. Через яку гетьман М азепа провадив потаємне листу
вання з польським королем. Гетьман йому довіряв, отож саме його вибирав 
для секретних оборудок; до речі, ніколи не посилаючи його в Московію — для 
цього були в нього інші. І в тих поїздках, писаннях, складанні урядових 
паперів швидко проминули роки, а коли гетьман (о, то був останній справж
ній гетьман україно-малоросійський, бо поставлений Петром Іван Скоропад
ський, полковник Стародубський, був-таки ні риба, ні м’ясо; справами полку, 
а тоді України правила його жінка — не він) повстав проти тиранії Петра і 
став союзником шведського короля, Карпо опинився на його боці, не розду
муючи, бо вірив, що гетьман мудрий, як змій, і твердо знає, коли можна акцію 
виграти чи програти. Але гетьман програв. Його прибічники подались у Молдо
ву під захист турецького султана, а він, Карпо, не поїхав, а повернувся до
дому. Тоді-то й завітав до покинутої й напіврозгромленої канцелярії, навзвідь 
для чого накидав до скрині паперів і перевіз їх у село. Потім знову повернув
ся, і тут його заарештували — хтось доніс московитам, що він був близький 
до гетьмана чоловік. Але він удав із себе дурника — все казав ніби й щиро
сердно і таке, що й московитам не було таємницею, бо гетьман і справді був 
мудрий, як змія, і про всі посилки з дорученням до чужих володарів ретельно 
сповіщав у всіх донесеннях у Москву, звісно, утаюючи речі, які московитам 
зовсім не треба було знати — Карпо сам складав гетьманові такі донесення, 
а що мав пам’ять надзвичайну, оповідав догідно із тими донесеннями, бо чу
дово відав: коли допитувач засіче, що він дурить чи крутить, його почнуть 
катувати — тоді й прийде біда, бо після таких катувань мало хто залишався 
живий. Але Карпо говорив багато і все напрочуд догідно з Мазепиними доне
сеннями— йому повірили, хоч і зачинили до ув’язнення й протримали рівно 
п’ять років, і то тільки за те, що він мав нещастя бути наближеним до гетьма
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на. І тут винуватий був, здається, сам гетьман, бо назвав його ім’я як довіре
ної своєї особи в одному з донесень.

Село, в якому він залишив скриню з паперами, належало жінці його покій
ного приятеля-сотника Івана Суботенка, саме в цієї вдови Карпо й купив 
собі хату і грунтець; його із сотничихою в’язало щось більше, ніж ділові обо- 
рудки; вони, зрештою, одне одного вподобали, але не настільки, щоб стати 
людьми близькими. Може, тому його речі пані сотничиха зберегла, коли він 
відсиджував у буцегарні, грунтець його обробляла за своїм хотінням, і він 
нічого супроти того не мав. Але так сталося, що коли він повернувся, то не 
відчув хвилювання, переступаючи порога тієї, до якої колись мав теплі почу
вання. В панському домі було вогко, крізь невеликі вікна цідилося примарне 
світло; йому в той день нестерпно боліла голова, ніби обруч обхоплював лоба, 
стискаючи мозок іржавим вірвантом. Вгорі нависав сволок з вирізаним на 
ньому написом, що цей дім побудував у 1666 році пан сотник Петро Суботен- 
ко, батько його покійного приятеля, і Карпо відчув, що саме з цього моменту 
у ньому фіксується злам. А може, надто знесилів після буцегарні; мабуть, що 
так, бо коли підходив до села, його оточила зусібіч темрява, а хати, люди й 
дерева закрутилися з жахкою швидкістю.

М арія, пані вдова сотникова, побачивши його, чомусь поблідла і схопилася 
за стовбця ганку.

— Ах, пане Карпе! — видихла вона.— Невже це ви? Вже не сподівалася 
побачити вас живим.

І вона заплакала. Він відчув якийсь смуток: зовсім про неї забув, бо між 
ними тільки й вив’язалася бліденька ниточка, але й така ниточка, буває, не 
без значення. У дворі стояли слуги пані сотничихи, в дверях також  стояла 
дебела дівка і широкими очима дивилася на прибульця, ледь-ледь усміхаю
чись, тож він уклонився і сказав тихо:

— Боюся, пані, бути незваним гостем.
— Незваних гостей у мене не буває,— відказала М арія, голос у неї вже не 

тремтів, дивилася на нього цілком звичайно. Тоді Карпові блиснуло в голові 
вогнем, і він також змушений був обпертися об ганок.

— Вибачайте, пані,— мовив він.
— Е, пане канцеляристо,— сказала сотничиха.— Ви в тій хурдизі таки за

непали.
— Таки так,— мовив він.— Зовсім занепав.
І він переступив її  порога. Переступив, щоб тут залишитися ще на десять 

років. І ось ці десять років минули, помер Іван Скоропадський, гетьман — не 
гетьман, колишній полковник стародубський, який тільки через те став гетьма
ном, бо перший зрадив свого володаря. Карпо прожив у селі десять років, 
тихий і покірливий, під міцним закаблуком вольовитої пані сотничихи, тільки 
й займаючись, що господарством: худобою, оранкою, збиранням, будівництвом, 
копанням льохів, виготовленням напоїв, ковбас та ціинок, в’яленням риби, і та 
скриня, що її М арія таки зберегла,— чи не єдине його майно (якщо не раху
вати грунтця),— простояла всі ці десять років, майже не відчиняючись. І от 
тепер, відколи побував на похороні того гетьмана, котрий жив десь так само 
під закаблуком своєї жінки, Карпо відчув, що з ним починає щось коїтися, 
що він уж е не може займатися господарством, навіть любити своєї жінки, яка 
не принесла йому плоду, як не принесла його й панові сотнику Іванові Субо- 
тенку; він відчув, що не вона була безплідна, а він, бо він десять років ніби 
й не жив, бо він щось у цьому світі забув, не вчинив, бо його вітчизна пропа
дає разом із ним, пропадає так невідтворно, а він сито їсть і м’яко спить, і вже 
навіть не має злості до царя-деспота, що потоптав його вітчизну,— того почут
тя, що гостро відчував, сидячи у буцегарні; він, Карпо, ніби опускався у воду: 
отак заплющив очі, звів угору руки й поринав без кінця й краю. Через це, 
повернувшись із погребу гетьмана, він таки відчинив заповітну скриню і пере
горнув папери, котрі там лежали. Але й це не принесло йому полегкості, бо що 
може вчинити з цим нікчемним, старим паперовим мотлохом?

Отоді він і згадав свого приятеля Самійла Величка, з яким разом труди
лися вони у генеральній військовій канцелярії і з яким разом потрапили до 
хурдиги. Власне, вони не весь час разом сиділи, а тільки трохи; зрештою, не
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мали між собою повної відвертості, бо Самійло був людиною не Мазепи, а 
Кочубея, який стільки приніс гетьманові турбот своїм доносом. І от сталося 
таке, що людина Кочубея і людина Мазепи однаково терплять в’язничу не
волю, а чому, Самійло так йому й не пояснив. Одне тільки запам’яталося 
Карпові: Самійло Величко часто нарікав на лінощі своїх співвітчизників, бо 
вони мали стільки героїчних діянь, але ті діяння ніби водою змило — ніхто 
із них не захотів і не спромігся написати просторої історії своєї землі. «З дру
кованих історій,— сказав тоді Величко,— ми маємо тільки Синопсис, який у 
догоду московитянам був написаний києво-печерськими отцями, щоб здобути 
у царя дарунки для монастиря. Нам ж е потрібна історія в догоду своїй віт
чизні, Україні малоросійській, а де вона?» — очі у Велична при цьому палали. 
І от тепер, сидячи над розчиненою скринею, Карпо тяжко думав: а чи не взяти 
ці папери, розібрати їх — чи не складуться вони в докладну історію рідної 
землі, адж е пропадає вона. Коли б ще була Запорозька Січ, він не довго, 
може, мізкував, узяв би шаблю та мушкета покійного сотника Івана Суботенка 
й подався б туди, принаймні, був би там писарем, а так — нікуди подітися 
козакові! Козацтво під Польщею розгромлене й розігнане, козацтво під Моско- 
вією ходить у далекі, непотрібні Україні походи і там гине, риє канали, будує 
Москві міста і фортеці; ні, козакові, в якого палає у грудях гаряче серце, 
нікуди подітися!

— Чого це ти розсівся? — почув він раптом над собою сердитий жіночин 
голос.— Там он корова недужа — пішов би подивився...

Здригнувся. В прочілі стояла жінка, його жінка, широка в два обхвати, 
з круглим, побитим зморшками лицем, сивим волоссям, що вибивалося з-під 
очіпка. Карпо заплеснув скриню і звівся.

— Я оце не раз думала,— сказала ж інка.— Навіщо нам ці папери, може б, 
ми їх попалили, а скриню я для чогось путящого й узяла б?

— Це моє майно,— сказав кисло.— Єдине м оє майно!
— Отож,— сказала М арія.— Я й кажу, що треба його спалити. Н а підпал 

буде саме враз.
Тоді він став ніби заклятий. Блимнув на неї і сказав твердо, як ніколи:
— Не руш! Не до твого баб’ячого ума це речі!
— Овва! — сказала здивовано.— Аж так!
— Отак, жінко! А коли зачепиш, не знаю, що тобі зроблю!
— Зараз чіпати їх нічого,— сказала М арія, підтискаючи вуста,— він знав: 

коли підтискає так вуста, її вже не перепреш,— а почнуться холоди, спалю. 
Н а підпал буде саме враз!..

Відчув холодок у душі. Добре відав: учинить, як каж е — заклята була. Все 
їй корився, чи ж  коритися й тут?

Пішов до корови, яка занедужала, щоб доглянути, але поніс у серці стуму: 
«Ні, не мені писати історію вітчизни, не мені!»

# $ Ці

Про Самійла Величка дещо чув. Той після ув’язнення повернувся до своїх 
панів Кочубеїв у село Ж уки біля Полтави і там собі ніби й жив. Це йому 
розказав один із старих мазепинських військових канцеляристів, якого зустрів 
на ярмарку у Глухові. Розповів тихцем (були вони в добрій приязні), що 
Пилип Орлик прислав в Україну емісара, аби той розвідав: чи не перевівся 
в Україні козачий дух, але того емісара видали московитам свої ж  таки 
люди, і той пропав у Таємній канцелярії. Розповів йому старий товариш і про 
те, що в теперішні часи балакати отак, як вони, небезпечно, бо Таємна канце
лярія розпустила скрізь шпиків, які нюшать, і не один із тих, хто не тримає 
на припоні язика, пропав навіки. В тій Таємній канцелярії, сказав приятель, 
чинять таке, що й невинувата людина визнає себе винуватою — не доведи, 
Господь, у таке лихо потрапити (сказавши таке, приятель сторожко зирнув 
на Карпа — очевидно, побоювався його, старого мазепинця). Карпові після 
тієї розмови, як і після розмови з жінкою, коли застала його біля паперів 
і скрині, стало гірко. Може, тому, впоравшись із жнивами, він і зважився на 
неблизьку мандрівку під Полтаву, аби відвідати Самійла Величка. Його, прав-
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д а, б досі стримувало те, що Величко був людиною Кочубея, та б жив у 
Кочубеїв, але іншої людини, з ким міг би повести сокровенну балачку, не 
мав. Отож, уже у вересні, на велике зчудування жінки, він сказав, що їде у 
гостину до давнього приятеля (досі до ніяких приятелів не їздив, хіба гостив 
у  сусідів і сам гостив їх у себе), відмовився сказати, що то за приятель (осте
рігався всюдисущого б нестримного жіночого язика), хоч жінка зробила все, 
аби те з нього вибити, і куди їде, чим знову вкинув її  у стан крайнього почу
дування, осідлав коня і виїхав із двору. Ц ікаве в діб ситуації було те, що 
ж інка з дивовижною проникливістю вгадала, що його, Карпова, дивна пове
дінка, очевидно, зв’язана зі скринею, із паперами, і навіть пообіцяла, коли 
він нікуди не їхатиме, повік тих паперів не чіпати, але б це не допомогло — 
Карпо скочив на коня і помчав курною вулицею, розганяючи курей і дітлахів.

І дивне відчув у цій поїздці. Здалося, ніби валиться на нього світ: вели
чезні колеса із гладкими, як  гадюче тіло, бруштинами, раптом полетіли йому 
на голову. Було зовсім рано, коли те відбувалося, край неба лише жеврів 
чистою смужкою рожевого. Побачив ту смужку і нараз захотів зупинитися, 
щоб перелитись у те рожеве. Н ад ним крутилися колеса-зміяки, і йому сяйну
ла думка, що треба конче поспішати, інакше ті зміяки вдарять на нього і він 
розпадеться на цій вулиці купкою чотирикутників. Пришпорив коня б подався 
чимдуж у дорогу, що було лягла перед ним. На нього дихнуло ранньою осін
н ю — вже палали перші осінні барви. Від села долинали звичні звуки: рев 
худоби, що її виганяли на пасовище, крик качок, вигуки парубків, тонкі голоси 
жінок-домонтарок. Вишневі сади запнулися прозорим димом, і він розкидав 
конем той дим і синій простір, що бив йому в лице тугим вітром: ані села, ані 
сільських клопотів для нього вж е не Існувало.

*  *  *

За хмарами виростали хмари, за хмарами летіли птиці, билн крильми, і 
хмари ніби самі ставали птицями. Також летіли, також махали крильми, за 
ними товклися інші хмари — сірі птиці виростали з них; біля неба ніби маяла 
тисяча крил, заслонюючи небо; натомість з’являлися нові хмари, і з них виси
пали нові птиці — робили свій переліт зграї ворон. Летіло, отож, небо, бо хмари 
ставали небом, як і те гайвороння,— два велетенські крила, що застеляли 
світ: одне — біля неба, друге — біля землі, сірий присмерк ширив волові очі 
й кришився, ніби не в ранок він уїж дж ав, а таки у ніч.

До Ж уків він дістався наступного дня під вечір. Біля лоба ніби збиралися 
важкі чотирикутники, голова б розкладалася на них, бо відсьогодні таки не 
мав спокою. Вечір золотив вікна далекого села, і ті вилискувалися до сонця, 
наче металеві калюжі. Глибоко вдалині закручувалася річка, а там далі тягла 
простір, який невідпірно вабив душу. Там уже не було коліс, що накочувалися 
на свідомість, не було навіть розплесканої сіризни із хмарами та гайворон
ням — стелився перед очі голубий простір, і Карпо відчув хвилювання. Він 
мав зустрітися з чоловіком, який колись хотів зробити те, чого він не зміг, 
але як його зустріне людина Кочубея? Чи зможе йому звіритися і чи вийде 
у них щира розмова саме тепер, коли всі один одного стороняться й боять
ся,— привид Таємної канцелярії простер над їхньою землею свої морочні, 
воронячі, чорні крила.

Самійло Величко зустрів його спокійно. Тільки скинув сивими, густими 
бровами, а тоді щиро його обійняв.

— Дивні речі, пане-товаришу,— сказав.— Сьогодні ваша милість мені снив
ся, хоч, признаюся, досі я  про тебе нечасто згадував.

Самійло жив у панському будинку під лісом, той стояв трохи осторонь села, 
і вони, поки готувалася вечеря, пішли погано вкоченою, напівзарослою травою 
дорогою. Довкола розстелялися пологі горби, які вбирали очі,— манили до 
себе. І Карпо відчув, що з нього рвуться слова, саме ті, які він надто довго 
тримав у собі, бо не було кому їх висловити:

— Я передивився майже все, що можна переглянути з історії України,— 
казав він.— Що я там побачив? Кров, нещастя, бійки, гризоти і гризню. Ми 
ладні вбити одне одного, ніж спільно захиститися від зовнішнього ворога...
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Знаю  всі секрети великої політики двору,— він зціпив зуби,— навіть той, біля 
якого ми жили й працювали, мусив кожен крок узгоджувати з царем. Окрім 
того, я  цікавився історією мудрості людини. Вона не така вже й багата й 
велика. Все обертається в якихось спіралях, колах: етика, норми її, застиглі 
форми пізнання, взяті в шори найнезрозуміліших слів. Чомусь мені здається, 
пане-товаришу,— він сильніше стис зморшками шкіру лоба,— що мудреці 
втратили зв’язок із живим світом і, вибач мені, владарюють у домислах. 
Зрештою, так чинили й до них. Йде постійне вирахування і перекидання: роз
виток неіснуючих категорій, схеми заради схеми. Схема від схеми через схе
м у — людина чомусь думала одне, а робила інше і не могла не робити так. 
О дна річ жити, інша — виправдовувати життя. Зрештою, світ розвивається не 
так, як хочуть чи вимагають люди. Світ іде на третій шлях. Який — невідомо, 
тільки згодом людина хапається і відслонює для себе істину, що вона нічого 
не знає про себе і світ. Нічого! І починає знову пояснювати, спотикаючись 
-об інерцію та несприйняття інших людей.

— Резонно,— сказав, усміхнувшись, Величко.— І що?
— А те, пане-товаришу, що починаєш відчувати: втрачається опертя у світі. 

Чи знаєш, що таке втратити опертя?
— Знаю,— сказав спокійно Величко.— Але воля наша в нас самих, так 

само й неволя. Впевненість і невпевненість, розлад і опертя. Щ о ж  привело 
тебе до мене?

— Д ві речі,— сказав Карпо.— Одна — можливість щирої розмови, а друга 
може витекти з тієї розмови. Чи можу на те розраховувати?

— Овшім,— сказав Величко.— Але чому ваша милість вибрав саме мене?
Здається, і Величко остерігався його. Але ні, надто погідно на нього дивив

ся  і, здається, цілком щиро.
— Не забуваю розмови, яку ми мали в хурдизі. Чи забув?
— Нагадай, пане-товаришу.
— йш лося про написання історії нашої вітчизни малоросійської,— сказав 

Карпо.
Цього разу Величко видимо насторожився — Карпо відразу те відчув.
— Ваша милість тоді говорив про лінощі наші: воювати могли, а діяння 

свої не записували, через що й подвиги наші потрапляють у безвідь.
— Я таке міг говорити,— мовив Величко.— Бо й зараз так думаю.
— Признаюся, пане-товаришу,— ця думка гвіздком сиділа мені в голові, 

але життя у мене так склалося, що нічого і я не зміг учинити, та й боюся, 
що не зможу.

— А це ж  чому?
— Сили в мене духовної замало,— сказав Карпо.— Одне — хотіти, інше — 

могти. Признаюся, кілька разів брався за це діло, бо маю досить паперового 
лосліддя із військової канцелярії, але не зміг дати тому ради... Окрім того, 
відчай мене поїдав, що життя наше, помисли й діяння більше безглузді, як 
позначені розумом. Мусимо трудитися, офірувати, бути добрими, а в скутку 
кожен пройда може робити з нами все, що заманеться. Людям і народові 
нашому поривів не бракує, але довершити чин завзяття не стає. Мені також — 
все чогось чекаю, на щось сподіваюся, може, ласки Божої землі нашій, але 
Бог про неї і про нас забув.

— А може, інакше.— сеойозно, навіть жорстко спитав Самійло,— ми забули 
про Бога?

— Чого ж ,— кволо заперечив Карпо.— Молимося, ходимо до церкви, пости
мо, ставимо свічки — чого ж?

— Бога забути — це не те, що ставити свічки й молитися,— тихо сказав 
Самійло.— Бога забути — думати тільки про себе, а не про вітчизну і співбра- 
т а  свого.

— Чи ж  мало пролилося крові за вітчизну нашу?
— А ще більше братньої,— сказав Величко.— Незгода, самолюбства, бра

товбивчі війни — ось де ми забули Бога, пане-товаришу. А ще тим, що дум
кою ми багаті, а ділом бідні.

— І я такий, пане-товаришу,— смутно сказав Карпо.— А що вдієш, коли 
такий? Коли всі ми такі?
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— Тоді на Бога не нарікай,— мовив Велично.— Намислив щось зробити для 
добра не собі, а вітчизні, зроби, тоді й будеш її істинним сином.

— Боюся, пане-товаришу, що й вітчизни нашої скоро не буде. Ковтне її  
північний ворон, тоді й труди наші не потрібні стануть і в непам’ять підуть.

— Диявол нашіптує тобі ці думки,— гостро, навіть сердито сказав Самійло 
Велично.

— Атож! Приходить уночі й шепче. Приходить удень і відводить шляхетні 
•помисли, і голова від того тріскає. Тоді страх з’являється і кволість. І стаєш
до всього байдужий та безсилий, і так на довгий час. Не бува у тебе такого?

Зирнув перед собою: з глибини простору знову покотилися на нього коле
са, а може, й колісниця. З  отих гір-балок, які заслонили небокрай, котилися 
колеса, а серед них найбільше, найсліпучіше, золоте і більне — сонце.

— Коли так, хай береже тебе Господь!— тихо прорік Велично.— Але те 
саме тобі скажу: воля наша в нас самих, так само і неволя.

Карпо не відповів. Стояли і дивилися, як у сутінках купається село. Повіль
но наповзав вечір, а в його глибині зміїлися, мов гадюки, стежки й дороги. 
Плуталися безконечні мацаки, що їх закинуло село у просторінь. На одній із 
стежок стояли вони. Мацак-щупало звивався під ногами, і Карпо до болю в 
мозку відчував живе тіло стежки, що тягла його у серцевину, виповнену 
чотирикутниками хаток. У кожній з них жили такі ж  люди, як вони, по-своєму 
намагалися втриматися у світі, але жоден з них не хворів такою хворобою, 
як вони. Н азвав її хворобою останнього дня. Так, останнього дня. «Але, Боже 
мій,— подумав тоскно Карпо,— чи ж  вони, мудрі люди цього краю, цим хат
кам і людям у них потрібні?»

* * *

Л еж ав на ліжкові, відчуваючи, як спухає морок, драглистий і нетривкий; 
в темно-синій масі, переповненій чотирикутниками, йому раптом видалося, що 
й мандрівка до Самійла Величка, очевидно, марна, адж е якось стримано й 
строго той його прийняв. Отож він так і не зважився розпитати, чи ж пише 
Величко історію рідної землі, чи так, як він, борсається в тенетах життя, ніби 
муха, мучиться, щось намислює, до чогось прагне, а зрештою, тільки й слухає 
нашепти чорного голосу: все марне, все непотрібне, все нідочого; он уже й 
гетьманське правління скасовано, говорять, що гетьманів уже й не вибира
тимуть, а чорна північна тьма затопить його сонячний край, і всі покриються 
кригою байдужості, і всі кинуться здобувати маєтки та чини, як це роблять 
і тепер, бо й справді: вже й побалакати про таке ні з ким та й остерігатися 
належить, щоб не погреміти в ту північну пітьму, у пащу звіра ненаситного, 
немилосердного і всеїдного. Зрештою, він випав із життя давно, разом із 
великим гетьманом, про якого зараз годі й згадати,— його тільки проклинають 
і ганьблять; разом із великими, що вибувають, падають і менші, а  з менши
м и — й зовсім малі — був він із тих зовсім малих. Легше мався, коли сидів 
у хурдизі, бо знав: має витерпіти, як терпів Христос. Саме у  хурдизі у  нього 
з’являлися якісь величаві задуми, смішні й міражні, але вони були. Були 
вони й у Самійла Величка, але коли вийшли на волю, воля виявилася гірше 
.неволі, бо почала його, а може, й Величка з’їдати. Він оженився, здобув госпо
дарство, правував ним, без діла не сидів — мало б бути того досить. Але в  
душі жив хробачок і гриз його, гриз, а роки минали, а роки мчали, і чорний 
голос шепотів ночами, що він у цьому світі ні для чого, і одна в нього є 
правдешня пані — це смерть, якій ніщо не протиставиться, яку ніщо не перемо
же, бо навіть Христос поправ смерть нічим іншим, як смертю. Отак воно й 
тяглося: вир не відпускав, а хто втрапляє між невидимі лопаті, топить, а чи 
стає сам водою для виру, аби топити інших. На самоті, коли сон не брався 
повік, Карпові почали відслонюватися нові межі. Але розумів і інше: був 
виплеснутий на скелі людської мудрості і сильно потовк на тих скелях боки. 
А може, й не так, може, й не доплив до тих скель, а сам собі зламав хребта. 
Повз, як змій-полоз, тягнучи тіло, і відчував жах. Ж ах перед світом і власною 
нікчемністю, жах перед північним чорним вороном, а найбільше від того, що 
вітчизна пропадає. Нема гірше безсилості жаху, бо тоді нівечиться душа.
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Темрява колотилася довкруж нього, чотирикутники терлися сухими граня
ми, і від того осипався на нього пісок ночі, невидимий і невсяжний. Обличчя 
засипалося тим піском, по кутках хиталося холодцювате видиво, і він раптом 
сів, вдивляючись перед себе. З  глибини повільно виринало шолудяве, покрите 
пластівцями луски тіло, два глибочезні ока-колодязі засвітилися, і Карпо ледве 
втримався, щоб не згукнути; Стисла судома, а в роті закляк сухий язик.

— Ти хто? — спитав він.
— Той, кого ти кликав,— відповіла проява.
— Я нікого не кликав.
— Кликав,— відповіла проява.— Прийшла по тебе.
— Навіщо?
— Щоб забрати в царство реальних понять, щоб перестав марити казна 

що.
— Яких понять?
— Н а світі є свій порядок і закон. Твоя земля не змогла його втримати 

сама, отже цей порядок і закон мають творити її  сусіди. А ви мусите коритися 
і вірно служити, і довічно улягати. І всі, хто виходять із цього кола, належать 
мені.

— Кому тобі?
— А ти й не знаєш? Дияволу. Третього в світі нема. Треба вибирати щось 

із двох.
— Я не хочу вибирати,— прошепотів Карпо.— Хочу віднайти шлях, який 

виключає приналежності. Маю бути просто людиною, хіба так не можна?
Проява сміялася. Хитала вкритим лускою тілом, а два колодязі переливали 

один в одного воду. Вода плюскотіла, мінячись зеленими вигравами. Грало 
синє й червоне, голубе й чорне, грали небо й вода, і земля. Сталеві відблиски 
вкочувалися з ночі й розплескувались об стіни.

— А далі що? — спитала поява.— Покинеш усе й усіх, і що далі?
— Не знаю,— сказав Карпо.— Сподіваюся на Боже провидіння. Сподіваю

ся, що він не покине мене, можна так?
Проява сміялася. Хитала вкритим лускою тілом, освітлювала стіни, а по 

них згори донизу і знизу догори повзли ситі, карачкуваті павуки. Мали чоти
рикутні тулуби і довгі, наче стежки, що обплутують села, мацаки. Чотирикут
ники їхніх тіл світилися білим фосфором, і в тому сяянні луска прояви блис- 
кувала.

— Вважаєш, що це можливе? Але я й так знайду тебе. Коли ж  ні, тебе 
знайдуть люди, що не легше. Твої вороги чи вороги тих ворогів — не має зна
чення. Примусять вибирати щось одне. І це не обов’язково буде тобі догідне, 
швидше — ні!

— А коли знайти місце, де не було б сенсу блукати й тобі, й тим, кого 
хочеш на мене наслати? — спитав він.

Проява сміялася. Хитала бридким, вкритим лускою тілом і била в підлогу 
лискучим хвостом. В місцях шльопаків горіло дерево, вогники стрибали під
логою, наче дівчата-танцюристки вимахували хустинами. Вода вигиналася, по
хил яючись смарагдовою хвилею на вогонь, але не гасила його, а додавала 
сили.

— Чому ж , таке місце є,— проява зробилася зовсім спокійна, хоч вуста
ще кривила всмішка.— І вихід є, якого бажаєш. Він зветься просто й зрозу
міло. Він зветься — с м е р т ь !  Зрештою, коли хочеш знати,— те також я, а 
коли не я, то вона мене до тебе чи тебе до мене приведе. Даремно цього боїш
ся, то те третє, чого шукаєш,— звільнення від Бога. А одним словом, це так 
і зветься — б о ж е в і л л я .  Ха-ха!

* * *

Отакий дивний сон йому привидівся в домі, де жив Самійло Величко. Вран
ці вони знову пішли разом на прогулянку — було по сніданкові.

— В академії я відчував дивний голод до читання,— казав Карпо, ступаючи 
порослою травою дорогою.— Але вже тоді збагнув: знання людське не рятує 
людину, воно тільки збільшує його неспокій. Розумієш, пане-товаришу? Коли
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людина темна, це її обмежує, і саме таке обмеження дає їй змогу просто й 
ясно жити. Зламавши обмеження, раптом пізнаєш: чим ширше знання, чим 
більше знайомишся зі світом та людьми, тим маєш більше сумнівів. Вони, 
я к  упирі, присмоктуються до серця й випивають кров, певна річ, духовну 
кров. Але я не ворог освіти. Бо хто пізнав це зело, того ніколи не полишить 
почуття пронизливого розуміння навіть тих умовностей, що вже правлять за 
істину.

— І що ти вирішив? — спитав Самійло Величко.
— Відійти від світу, принаймні нічого ліпшого на думку мені не спадає. 

Поясню тобі, ваша милість, простіше, чому я таки не сів писати історії свого 
народу.

Він замовк і йшов якийсь час, понурившись. І раптом помітив, що Величка 
це надзвичайно цікавить, що той навіть нетерпляче позирає в його бік.

— А тому, що наша історія нас нічому доброму не навчить, сам знаєш, 
усі наші змагання завершувалися розрухою, кров’ю і прокляттям. Кращих 
синів оголошували зрадниками, а зрадників — синами. Н аша історія — це рана, 
а не ліки на рани сучасні. Н аша Історія — це біль, від якого розривається 
серце, і цей біль безвиглядний.

— Ну і що? — Величко сціпив зуби, як чинять це вперті люди, а він, зда
ється, був упертий.

— А те, що ліпше писати історію шаблею, а не пером.
Самійло Величко повернув до Карпа сердите лице.
'— Вибач мені, пане-товаришу. Кажеш речі мудрі, але хворі. Чому хворі? 

Бо вони не вмиротворюють, а з’їдають. Часи шаблі минули, пане-товаришу, 
бо вже ні шаблею, ні списом ми нічого не докажемо. Надходить час іншої 
зброї — пера. Полем битов має стати поле паперове, а шаблею на ньому — 
розум наш. Кажеш, історія наша — рана та біль? Правильно кажеш. Але це 
й ніж, котрий болячки наші розріже й випустить із них гній. Бо невипущений 
із болячки гній сприяє гниттю цілого тіла. Ось істинний шлях для мудрих, а 
не шлях відчаю та втечі.

— Бачу, пане-товаришу, ти не забув свого завзяття? — всміхнувся Кар* 
по.— Не остерігайся мене: сам сказав — досить, щоб північний ворог міг по
жерти мене з потрохами.

— Д ля чого це тобі знати?
— Я ж  сказав, пане-товаришу, дві речі мене сюди привели. Отож, щоб 

повісти ту другу річ, мушу бути впевнений, що думки про написання історії 
ваша милість не покинув.

— А таки не покинув,— буркнув Самійло Величко.— Але мене відчай бере. 
Предки наші полишили короткослівні реєстрики, а письменники чужоземні про 
нас немало вигадок пишуть, бо теж нічого не знають. Колись мав я у руках 
діаріуш Самійла Зорки, але тільки куці виписки з нього зробив — Сильвестр 
Биховець пішов з нашим Махіавелем.

— Чому так кажеш про гетьмана? — не втерпів Карпо.
— Тому, що перехитрував сам себе.
— Але здобувся під кінець на героїчний чин.
— Так, здобувся,— сказав Величко,— щоб програти... Ти от просиш шаблю

ки до рук, її  не важко взяти, важко дати лад  і перемогти. Я теж був завівся 
героїчним чином нашого М ахіавеля і пішов за ним, а тепер думаю інакше... 
Ех, потрапили б мені до рук папери генеральної канцелярії...

— Маю їх цілу скриню,— спокійно сказав Карпо.
Величко отерп, аж  зупинився.
— Скриню паперів з генеральної канцелярії? — перепитав пошепки.— Так, 

так, ти про це й раніше говорив... а я думав... думав, що й ти не маєш з чого 
писати... Що то за папери?

— Колись забрав, щоб не пропали. А тепер, коли справді пишеш історію 
вітчизни нашої малоросійської, залюбки віддам їх тобі. Д ля того й приїхав.

І тоді сталося щось несподіване: він побачив, що Величко плаче. Отак 
стоїть, широко розплющивши очі й великі сльози викочуються йому з повік.

— Чоловіче,— сказав він нарешті.— Тебе послав до мене Бог.
Карпо засміявся і сказав фразу, яку Величко не міг зрозуміти:
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— Щоб забрати мене від себе.
Але Велично зараз було не до незрозумілих фраз.
— Коли можу забрати в тебе папери?
— Коли хочеш, пане-товаришу. Ладнай воза й поїдемо.
— Гаразд, біжу! — мовив схвильовано Велично й справді побіг: якось не

зграбно, боком — побіг!
Карпо Вечірній залишився сам. Стояв і дивився на чудовий краєвид, що 

розгортався перед ним, глибока втома заливала йому груди. Так, це був 
останній його візит, остання оборудка, останній день — далі стелилася без
людна дорога в безвідь. Д алі не було ні ворогів, ні друзів. Втім, вороги
знайдуться скрізь, проява мала рацію: скрізь треба буде оборонятися. А обо
ронятимешся — шукатимеш спільників. Ця каруселя вічна як світ. Знову — 
в коло обертів, де спіральні лінії викручують карколомні виверти. Щ е мить — 
і з ’явиться виправдання, бо людина звикла всі дії свої виправдовувати. 
Людська природа неперехідна. Коли ми безсилі, ми звинувачуємо не безси
лість свою, а ворогів. Вороги — це часто пояснення підлості, підступності і па
дінь, які дозволяєш собі...

Міцний обрус обхопив його лоба, струснув мозком — хотілося впасти на 
землю, втиснутись у неї і так закам ’яніти з вічно розплющеними очима, а
живим поглядом, котрий лише бачить і дає змогу кволо фіксувати своє —
«живий».

— Ми, українці-руси,— сказав уголос Карпо, хоч побіч нього вже не було 
співрозмовника,— ніколи не станемо патріотами себе самих. А якщо станемо, 
нас знищать. Станемо великими захисниками й поборниками чужого, бо нас 
переконують, що те чуже — наше. Д е зійдеться нас двоє — там три різні 
думки. Через те ми більше ненавидимо себе, ніж тих, котрі нас нищать...

Хтось поруч засміявся, Карпо озирнувсь. Стояла коло нього проява, ота, зі 
сну. В неї розросталося обличчя, розширювалися очі і вже були, як два коло
дязі. Д ва колодязі фосфору, які світилися й мінилися. Чорний одяг укривався 
лускою, Карпо здригнувся.

— Це ти? — спитав він.— Хто тебе кликав?
Проява хихикала й підморгувала йому, а потім нечутно розчинилася, ли

шивши після себе хмарку диму чи туману, а за мить і він пропав.

* * *

Вони відбули з Самійлом Величком мандрівку із Ж уків, спершу до Ди- 
каньки, тоді за ЗІньків, звідти до Лебедина, переправилися через Псло, а  звід
ти подалися на Білопілля, доки не потрапили до Карпатового Глушця, що 
стояв на Сеймі. Дорогою мали змогу розговоритися, і Карпо вразився з тієї 
безодні знань, що їх тримав у голові Самійло Величко. Той оповів йому, що 
історію свою фактично вже написав на основі поетичної книги Самійла Твар- 
довського, але ця робота не вельми його задовольнила, бо надто мало мав 
достовірних цидул і паперів, і та книга, хоч і правдива, на його думку, але 
значною мірою і фантазійна. Йшлося в ній про Богдана Хмельницького та 
Івана Виговського до Оливського трактату, тобто до 1659 року. Величко й до 
Виговського ставився негаційно, і вони про те посперечалися.

— Не можна осуджувати людину тільки за те, що вона не виграла зм а
гання,— сказав Карпо Вечірній.— Україну він любив і хотів їй добра.

— Був амбіціянт,— сказав Величко,— і перший пролив братню кров, хіба 
не так? А що вичворяли при ньому татари?

— А чи не проливав Богдан крові своїх ребеліянтів? — спитав Карпо.— 
І чи не платив татарам  ясиром зі свого ж  народу? Без жорсткого придушення 
власних заколотників, на жаль, у нашому народі при його різнодумності не 
обійтися. А Гадяцький договір?

— Не зміг дістати достеменного списку того договору,— сказав Самійло,— 
а тільки переказ. Біда Виговського в тому, що він був шляхтич — не козак.

— Б аж ав установити на Україні Річ Посполиту,— сказав Карпо Вечір
ній.— Велике князівство Руське. А щоб йому жити, воно повинно було б мати
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і шляхту, і військовий стан, і міщан, і духовенство, і поспільство як необхідні 
коліщата до дзигаря, щоб той ішов і показував час...

Дні їм випали чудові: золотий сонячний вересень, повен тонкого смутку, 
ненадійного тепла — вони зовсім позабували, що один був .чоловіком Мазепи, 
а  другий — Кочубея. Там, у Ж уках, і Велично знудився за розумним співроз
мовником, зголоднів за цивілізованою бесідою, І хоч не в одному їхні думки 
й погляди розбігалися, спільну мову вони таки знаходили. Отож не зогледі- 
лися, як кілька день їхньої мандрівки минули, потім ще кілька днів Карпо 
гостив Самійла в себе, навіть упрошував гостя залишитися ще, але той уже 
встиг переглянути документи із Карпової скрині, і це його так схвилювало, 
що він уже почав рватися додому.

— Господь послав мені тебе, пане-товаришу,— казав кількаразово, в нього 
аж  пальці тремтіли,— в цій скрині те, що мені бракувало. Я напишу другу 
книгу своєї історії, таку книгу, яку ще ніхто не писав у нашому народі. Вона 
буде зіткана, як килим, із документів — менше моїх слів, хай говорять цидули, 
договори, листи, універсали, донесення. Пам’ятаєш, пане-товаришу, мозаїки 
Софії Київської? Отаку мозаїку викладу і я.

Очі його палали, а біля нього якось по-доброму щасливо збуджувався і 
Карпо Вечірній. Не знаж ав і на жінку свою, яка Величка зустріла на позір 
гостинно, але в душі з осторогою; наодинці ж  випитувала в Карпа, хто то 
такий і чого хоче. Карпо не хотів її  дрочити, бо добре знав її бісівську вдачу, 
а сказав тільки, що це давній товариш по Київській академії та генеральній 
військовій канцелярії — це було, зрештою, майже правда, з тією тільки різни
цею, що тоді товаришами вони не були, а просто зналися.

— Так коло нього упадаєш,— сказала ревниво ж інка,— ніби знайшов за
губленого брата.

— Бо це справді так,— мовив Карпо.
У цій чуттєвій гарячці, у такому збудженні він прожив ті кілька днів, але 

коли залишався сам, душа сутеніла — в неї вливалася густим потоком осінь, 
а в глибині загнізджувався страх, і в того страху були величі очі, і той страх 
їв йому серце. Було якось дивно йому, отож те, що не хотів відпускати гостя,— 
спроба відігнати той страх — боявся, що коли Величко поїде, тоді й настане 
по-справжньому його останній день. Отож відтягував річенець, вони говори
ли — наговоритися не могли, обоє спраглі на розумне слово і через те обоє 
розтривожені. Але ось настав і той день, коли мали розлучатися — його 
вибрав, зрештою, сам Карпо, бо М арія відлучилася з дому, поїхавши до 
сестри, яка раптом заслабла, і суворо наказала чоловікові відпровадити гостя, 
а по тому поспішати до її сестри, бо та може й перед Богом стати. Він те 
клятвенно пообіцяв, а коли жінка від’їхала, вони випили по кухлів кілька 
наливки із Карпових льохів, переклали папери із Карпової (це щоб жінка 
не ремствувала) у Самійлову скриню, обнялися як брати, заповівши неодмінно 
одне одного відвідувати, і ось віз покотився дорогою з візницею та скринею 
і з вершником у супроводі — самим Самійлом Величком. Сонце якраз стояло 
супроти і покрило воза сонячним димом, і віз швидко пропав у тому димі, 
пропав і вершник, а Карпо стояв біля власних воріт, ніби неживий, з мертви
ми олив’яними очима і сірими безкровними вустами.

* * ♦

Єдиною людиною, з якою Карпо хотів попрощатися, був старий козак-запо- 
рожець Іван Заблуканий, його дядько в других, який прийшов у міста після 
розорення Січі, був скотарем в одного із сотників Полтавського полку, а коли 
Карпо вийшов із в’язниці і осів у Глушцях, перебрався до нього, був-бо ветхий 
деньми і з роботою стадника впоратись уже не міг — осів на пасіці й доглядав 
бджіл у колишньої пані сотничихи, а тепер пані писаревої, хоч Карпо 
писарем давно не служив. Отож Карпо й поїхав до старого на пасіку, і вони 
погомоніли про давні часи. Зрештою, замовкли, Карпо не зважувався оповісти 
старому про свій рішенець, а Іван, відчувши, що небіж щось не договорює, 
мовчки на нього дивився.

— Таке, дядьку, зі мною твориться недобре,— нарешті сказав Карпо Ве
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чірній, не дивлячись на старого,— важкі набрезкм висіли в нього під очима, 
а очі знову стали олив’яні та неживі.— Хочу поїхати вклонитися святим пе
чорським угодникам, але не знаю, чи повернуся.

— Чому маєш не повернутися? — спитав дядько.
— Не відаю,— відказав Карпо.— Таке маю почуття.
— Тоді не треба їхати.
Вечірній мовчав. Відчував, що не може пояснити дядькові свого рішення, 

дядько звів би все до простодушних резонів, до нехитрої й нерушної логіки, 
і йому несила буде протиставити свою правоту чи виправдатися.

«Я не можу тобі навіть розповісти,— думав Карпо,— хоч би притчу про 
заморського царя. Це повчальна, але незрозуміла притча. Ж ив собі цар. Як 
усі царі царював, і йому стелилася до ніг ціла країна. Але одного разу,— 
все-таки треба зрозуміти цей є д и н и й  раз,— йому завернулась у голові 
клепка. Поцілував дітей і жінку, коли ті спали, напнув жовтий одяг і рушив 
по дорогах своєї країни. Просив милостину і жив на ту милостину. Д ля чого? 
Йому потрібна була воля на розмисли, що лишень начеркувались у голові. 
З а  марнотністю повсякденного життя вони не встигали визріти і гинули, хоч 
не переставали його мучити».

— Бачите, дядьку,— сказав Карпо, повільно добираючи слова.— Від яко
гось часу в мене пропав сон. Щось мені верзеться, щоночі я катуюся, щось 
мене душить, чорні лапи тиснуть на горлянку.

— Свят, свят! — перехрестився старий пасічник-запорожець.— Чи на тебе, 
козаче, не наслано?

— Думав про це... А може, щось іншого... Тому й хочу піти в монастир 
помолитися, і не інакше, як святим угодникам печерським.

— Це діло боговгодне,— сказав запорожець, але одне супроти Бога кажеш: 
вгадуєш волю його. Молися, і він тебе побачить, а коли так, збереже тебе, 
козаче. І повернешся з Києва живий і здоровий.

— Дай, Боже! — сказав Карпо і встав.— Але одне хочу забезпечити на 
всяк випадок... Візьміть от мене, дядьку, оце! — він вийняв капшука і поклав 
на дощатого, що стояв серед пасіки, стола.— Боюся, що коли не повернуся, 
тяжко вам буде у ветхих літах без мене...

Старий німо на нього дивився, а очі Карпо мав олив’яні, і стояла в тих 
очах нещадима холодна осінь, подих якої не раз він і на собі відчував.

Ф $ Ф

Повільно їхав порожньою дорогою, кінь ніби відчував настрій господаре- 
вий, а вершник зосереджено вдивлявся в залитий сонцем день. Був той розкіш
ний і теплий, ніби й не осінній, лив золоті промені і допалював бур’яни, які 
запаморочливо пахли. Путівець повз сірим змієм, і курява тяглася за кінськи
ми слідами, наче густий кисіль. Найдужче пахтів полин, його теплий, гіркий 
подих млоїв груди, а попереду владарювало сонце, і день, розхилившись, 
ніби приймав у себе сьоме небо. Поля були вижаті, трава н бур’ян давно до
в’язали зернята свої, так само й квіти. А десь дозрівали сади, приласкані 
цим сонцем, і громадилися меди, доквітали квіти, чекаючи н собі всемилости- 
вого запліднення. М’яко текло повітря, обвіюючи лице, млів завмерлий простір 
і тільки мерехтів синьо.

Але голова у вершника була напружена, ніби й боліла; він їхав і думав 
про Петрнка, колись також військового канцеляриста, який так само, як він 
тепер, провідчув загибіль вольностей рідного краю і отак, як він, утік із горо
дів на Січ, бажаючи повторити чин Богдана Хмельницького. Кричав у заліп
лені воском вуха краян розумними й гордими універсалами, але нічого в світі 
цьому не повторюється, отож він побуяннв, погасав по степах, з ’єднався, як 
і Богдан, із татарами, але намарно — рідної землі від чорного північного 
ворона не звільнив. Тепер уже годі було повторити навіть те, що вчинив 
Петрик, бо тепер немає вже Запорозької Січі, то й татари не мають тієї 
потуги, а люди після невдачі повстання Мазепи ще більше зледачіли, загрузли 
в своїх господарствах, у змаганнях за маєтки, худобу, млини — вже зовсім



глухі та сліпі, і до їхніх вух не долине вже ніяке волання. Вони втомилися, 
і це втома не з їхнього часу, а перейшла їм від батьків та дідів.

«Згинеш, згинеш, Україно,— думав він печально,— як гинула вже під ляхів- 
ським орлом, і прийде на тебе пустеля, і пожере тебе, і немає тобі відради — 
Бог забув про тебе, а може, віддав тебе на спокуту роду людському — ти 
вже навіть про спасіння своє не молиш!»

Отак думав він, старий мазепинець, забувши про полишений дім свій, про 
жінку, майно, навіть про Самійла Велична, який десь там, у Ж уках, зараз 
прикипів до паперів і збирається крикнути ними на всю Україну, наставляючи 
проти темряви, що находила, проти ворогів рідного краю, бездушності й оспа- 
лості земляків своїх списа-перо; а світ довкола жив у розплесканих по землі 
і небі барвах, а найперше сонцем, бо сонце сьогодні царювало. Раніше він 
любив уклонятися сонцеві, завжди йому після сонячних днів ж адалося широ
ти, завжди бадьорішав од відчуття простору з його сіткою безгучного бринін
ня синяви, але не тепер. Тепер уже не відчував на лиці благословляючих 
пальців дня, бо цей день був останній, бо в нього була вплетена, як жовта 
стрічка в дівочу косу, осінь, холод, зневіра. Останній день — це не сьогодні, 
завтра чи післязавтра — це отака жовта холодна стрічка, якій немає кінця. 
Останній день — це зламана квітка, розтоптаний копитом колос, а може,— 
розколота обухом думок голова, з якої сипляться, наче насіння з маківок, 
лискучі чотирикутники.

Водночас останній день був щердий. Такий щедрий, якою може бути жінка, 
котрій уже не потрібно остерігатись у своїй любові. Останній день дарував 
йому світ, як є: з бджолами, чебрецем, метеликами і поповзами порохнечі. 
Останній день виспівував йому горлянками цвиркунів та жайворонків, розсте
люючи над головою голубе одкровення. Безлюддя було теж дарунком, і Кар- 
по прийняв його, вклонившись дневі, як Богові. Сонце вибачило цей переступ, 
воно було милосердним славителем і збиралося багато віддати тому ж дню, 
аби був світ та життя, рослини і тварини, а передусім люди на землі.

* * *

Не знав, куди їде і скільки часу: день, тиждень чи місяць. Не відав, чи 
харчувався чим, чи жив так: не відав, у яку просторову яму впустився і куди 
виведе його дорога, по якій біг його кінь. Оминав села, але цього оминути 
не зміг. Бо воно, те село, раптом повабило до себе так, що не міг опиратися. 
Зрештою, не здивувався, що було воно порожнє. Хати стояли довкола дороги 
розкреєним груддям, пахло глиною і прілою соломою. Глибіли чорні дірки 
вікон, а з дверей дивилися запечатані обличчя домовиків. Сиділи на стесаних 
порогах, поклавши на лахматі руки голови, і в очах їхніх спалахували зелені 
місяці.

Карпо зіскочив з коня і пішов до однієї з хат. Домовичок зіскочив на ноги, 
раптом закрутився дзигою і пропав. Він торсанув двері. Завищали петлі — на 
нього дихнуло пліснявою. Йому здалося, що там, у сутіні, заворушилися 
чорні слизькі потвори, шарудячи мільйонами чорних лап і дихаючи смородом. 
Кутки були відсирілі, і глина зі стін обвалилася мокрими вальками. Стеля 
й піч були покриті рудою плівкою.

Стояв на вступі до хати, тримаючись за одвірок. На нього плив хатній 
морок, а серце стислося гнітючим передчуттям. Ступнув крок усередину, кроки 
лунко розплескали об стіни луну. Розчинив двері в комірчину — рипіння роз
дерло груди. В комірчині так само панував морок, так само обвалилася 
вальками глина і дихала несвіжим ротом Богиня пустки. Вона зруйнувала 
житло так, як може,— на нього знову посипалися лискучі чотирикутники, а 
може, вони посунули з його голови, завалюючи кімнату. Перейшов комірчину 
і штовхнув ще одні двері. Н араз скрикнув, волосся заворушилося під шапкою.

Посеред хати лежали, обійнявшись, три кістяки. Дивилися густим мороком 
очних западин й ошкірювали зуби: два великі, а один малий.

Карпо повернувся, щоб вийти. Переступив порога — густе світло валило 
його широку головату постать. Стояв, ледве не торкаючись одвірка тіменем, 
велике обличчя з важкуватою бульбиною носа закостеніло, очі важко й не
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рухомо вливалися у світ, а прямокутник лоба періжили звивисті струмки змор
щок. Широкий рот з великими добрими губами заціпенів, а підборіддя тремті
ло. Стояв і дивився на вулицю села, впродовж яко? буртилися розбитим 
груддям хати, а довкола пливла порожня тиша, в якій уже не лишалося 
анічогісінько живого.

Він здригнувся. Чи це було привиддя, оте мертве село,' кістяки, а може, 
пророцька візія? Через це пришпорив коня і помчав порожньою дорогою, щоб 
утекти і від того привиддя, і того жаху, який знову почав оживати в ньому. 
Щось із ним творилося несусвітне, щось із його головою, душею, чуттями, 
прочуттями — тугий вітер бив йому в обличчя, а він раптом вихопив шаблю 
з піхов і, роздираючи рота криком, помчав проти невидимого ворога, рубав 
невидимі ворожі голови тих, що сіяли на його землю пустку, тих, що братами 
й одновірцями називалися, а були гірші диявола, бо це вони сплели величезну 
сітку і накинули на його вітчизну і так ї ї  затягли, що всі вони, земляки його, 
борсались у ній, як німа риба, чавлячи і протинаючи одне одного.

Зупинив змиленого коня — що це з ним? Д е це він? Роззирнувся затравле- 
но, а тоді вклав шаблю до піхов. Чоло його, обличчя, навіть руки були покриті 
потом, тіло тремтіло, а олив’яні очі німо дивилися в порожній простір — по
бачив він навколо себе пустелю, де вже нічого не було: ні сіл, ні міст, ні хат, 
ні полів, а тільки сірі гори мертвого піску чи попелу. І він зашепотів до себе 
слова, які спустилися до нього ніби з неба, ніби хтось промовляв йому їх на 
вухо, Карпо ж  тільки повторював їх: самотня, напівбожевільна людина серед 
пустелі, були це слова-волання:

— «Як важко, моя рідна земле, бути твоїм нерозважним сином. Коли не 
пливеш у течії глупоти й нікчемства, течія викидає .тебе геть. Якщо б я думав 
лише про тебе, мене так само проклянуть, якби я зовсім про тебе не дбав. 
Або ще гірше: коли б я зовсім про тебе не думав, це було б краще, ніж 
думати про тебе. Але коли є голова на плечах, коли груди палить сумління;, 
гідність не дозволяє топитись у вирі байдужості. Важко на тобі, моя рідна 
земле, й жити тільки для себе. Будеш тікати світ за очі, ховатись от себе, але 
побачиш твої сльози, що застигають на печальнім виді,— і груди роздере 
каяття. Як важко на тобі, моя земле, думати великі вселюдські думки: в тебе 
надто багато пекучого і висмоктуючого. Його не обійдеш, так само як не 
обійдеш себе. Людині дано коротенький відрізок часу, що вільно вміщається 
між датами смерті й уродин,— така собі коротенька рисочка. У цей відрізок 
маєш пізнати все: людей і людство, філософію і теологію, глупість і розум, 
лицарство й науку ховатися. Мусиш з перших кроків ступати так, як усї 
інші, думати так, як думають інші. Все життя вчишся подібності, життя 
твоє — це теж частина подібності, загальної схеми, яку творить світ. Але при
ходить момент — і починаєш вдивлятись у себе, і бачиш себе, свою неповтор
ність, як би не глушилася твоя окремішність. І підіймаєшся до високості: маєш' 
зір бачити, вуха — слухати, мозок — мислити. Тоді починаєш розуміти й тебе; 
моя багатостраждальна земле. Але я нічого не зміг зробити для тебе, хоч 
сумління пекло мене важко. Був зачинений у шкарлупу повсякденності, ростив- 
хліб, адж е думав про хліб. Однак хтось дужчий за мене поклав мені на плечі 
голову, яку шмагають чорні хмари і птиці, і пустив у світ. І я  не витримав. 
Лишилося втекти на твоє чисте лоно, покинувши незамкнуті кола умовиво
дів,— на це вже не стало розуму,— закинути торбу на плечі і йти, йти в свою 
благословенну яскравість та чистоту, де немає незамкнутих кіл. Проте я не 
можу відкинути від серця цю землю. Не можу не думати й не боліти нею. 
Що ж мені вчинити ще в цьому короткому відтинку, що зветься життям, на 
оцій малій площинці короткої риски? Завтра мене не стане, не стане для мене 
ні цього світу, ні трави, ні річок, ні доріг — свідомість не освітлюватиме того 
виднокругу, що постійно стоїть перед очима. Що ж мені робити, земле, кволо
му, розтерзаному птицями? Я йду, мене вабить у себе далечінь, а що заховано 
за нею? Д е останній притулок і кінець цієї мандрівки? І якими словами я 
зможу врівноважити себе і своє сумління? Важко, моя'рідне земле, бути твоїм 
нерозважним сином...»
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* * *

Чутки розходилися по селах: іде причинний. Обірваний і страшний, прохо
дить села, і там, де він з ’являється, спалахує мор. У нього страшна сила, бо 
ніхто не може впоратися з марою... Він не від світу цього, бо в нього вже 
стріляли з гармат — і не взяло... Не бере його ні куля, ні сила людська, 
кажуть, він зростом у дві людини... То нечиста сила, яку послано на світ, 
аби покарати людей за гріхи їхні та злочинства... В нього три ока, а бачить 
і спиною... Все то брехні, ніхто не морить. Бачили чоловіка, що вештався по 
порожніх хатах вигиблих сіл. Може, в нього там родичі жили чи сам відтіля?.. 
То нечистий, і сам гаспид благословив його на нечисті діяння... В одному 
селі, в минулий четвер, передвечір він з’їв живе дитя, а потім уночі вив на 
місяць. І так страшно вив... Коли люди підходять до нього, то спершу дубіють 
ноги, тоді руки, а тоді голова... Тьху на вашу голову, а язик не дубіє?.. 
Язик дубіє: стоїть чоловік, мов дурману об’ївся, і не має сили ні зрушити, 
ні сказати слово. А коли подивиться, хапають корчі... У минулий четвер, пе
редвечір баба Горпина ледве відкупилася від нього грішми... його не бере 
і хрест святий. Блимне блискавка — хрест повисає в повітрі. А він стоїть собі 
й сміється... Чого б ото я лазив порожніми селами? Не інакше, як шукає 
золота! Золото в нього і в торбі, бо він розкопує могили, а саму торбу з рук 
не випускає... Там не золото, а людські голови: замордував матір, наречену 
і сестру. А з сестрою жив, бо як вчарував бідолашну — не могла і пальцем 
кивнути... Вже в Мануйлівці мор, хіба не чули? Як тільки він прийшов, люди 
зібралися й хотіли його вигнати. А він махнув перстом — і всі по груди у землю 
загрузли. Давайте, каж е, золото, то, може, обмину. А ні — пущу мор. Люди 
не захотіли, а він розпустив торбу, а звідти загуло, як на бурю... Я був у 
Мануйлівці того тижня, ніякого мору не було... Еге, а він прийшов у четвер. 
У четвер, передвечір... Ото в четвер тільки й приходить, а не відкупляться — 
губить... А в Семенівці відпросилися. Вони навколішки помолились — минув і 
грошей не взяв... То кара господня за наші гріхи!.. В цей четвер прийде і до 
нас... Три ока світяться, як  у диявола, а  чорти, кажуть, його бояться. Н апали 
на нього, кажуть, чорти, то кийком розігнав — тікали, як вогнем святим биті... 
То святий... То нечистий... То святий... Нечистий крутить ним... Збираймо, люди, 
гроші і чекаймо біля криниці на шляху... Не буде нам спасенія і милосердя, 
бо всі ми грішні, яко чоловіки.

* * *

Минав села й мав глибочезну втому. Коня давно втратив, а зараз, позбув
шись і чобіт — розтоптав на важких дорогах, плентався по пилюці і тримав 
у душі відчай. Гналися за ним хмари, клювали мозок птиці, а він підводив 
обличчя догори, і на очі текло розплавлене сонце. «Що сталося? — думав він, 
дивлячись на людей, що розбігалися від нього як од зачумленого.— Десь ко
лись у мені було зламано щось значне. Не зміг я жити, як живе нормальна 
людина на цій землі. Може, тому нічого не допомогло: ні наука, ні розум. 
Мене викинуто із шкаралупини, і я замість спокою пожинаю людський страх 
та ненависть».

А все почалося, як йому захотілося понести між селян проповідь, щоб від
крити їм очі на світ. Заговорив до них, почавши словами п’ятнадцятої глави 
«Приповістей Соломонових».

«Не гнівайтесь, люди, на моє слово. Язик мудрих — то добре знання, а 
уста нерозумних глупоту висловлюють, очі Господні на кожному місці пози
рають на злих та на добрих». Після збурень, які потрясли Україну, вже не 
маємо сили підвести голову. Билися за віру — вже не треба битися за віру, 
дле один одного любити ми не стали більше, а розрізнилися ще більше. Били
ся за свободу, але справжньої свободи не знайшли, а потрапили ще в гірше 
ярмо, бо не відаємо, що таке справжня свобода, а справжня свобода прийде 
тільки тоді, коли станемо господарями самих себе. «Уста мудрих знання роз
сівають, але воно не входить у серця безглуздих». Бо безглузді мудрість на
зивають безглуздям, а безглуздя — мудрістю. На нашу землю пливе морок —
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морок із півночі. Ненавидимо своїх панів, а чужих хочемо полюбити. Але чу
жий пан не знає милосердя, він бажає, щоб ми підпалили власну хату із 
власної печі. А тоді сміється із глупоти нашої, бо ми, бездахі, швидше станемо 
його рабами. Були ви підлеглі, а станете рабами, ще й примусять вас дяку
вати панові за рабство ваше. І полюбите рабство своє, темні будете, бо й 
школи ваші пропадуть, а вчителі погинуть. Забудете, що таке рівність, свобо
да, право віри, право говорити по-своєму, права людські. Бо замість почуття 
рівності палитиме вас заздрість, замість свободи хвалитимете рабство, віру 
вам накинуть свою і примусять повірити, що вона ваша, дітей своїх учитимете 
чужій мові, бо схочете, щоб вони дорівнялися до чужих панів, а що таке 
вольності й право, навіки забудете. Втомилися від воєн і прагнете миру, але 
прагнете миру рабства, а не миру свободи. Думаєте про користь своєчасну, 
а про користь віковічну забули — через це так легко накидають вам на шиї 
ярма. Накидають ярма, а переконують, що то соболиний ковнір. Колись були 
єдині, а тепер рабством вас роз’єднують. Натравляють на старшину свою, 
щоб старшиною самим стати. А ви старшину чужу приймаєте, а свою поби
ваєте, забувши, що «мудрий син тішить батька свого, а людина безумна по- 
горджує матір’ю своєю». Вас управляють у глупоту, бо «глупота — то радість 
для нерозумного», і ця радість — все одно, що втіха раба від рабства його. 
І всі разом засинаєте сном забуття, все рідне обридливе й негарне вам, а чуже 
пожадане. Одурманили вас і напоїли сонним зіллям — з півночі морок пливе 
і запліснює вас. Перестаєте жити для вітчизни, бо і витчизни у вас нема. 
Раб не має вітчизни, а тільки пана. А людина без вітчизни — це людина без 
голови, отже, зникає думка і життя. Ми вміли воювати, але не вміли думати. 
Саме тому ми так легко впадаємо в сон. Пробуждення — це нова війна і зма
гання, а в нас до того вже немає сили. Отож і дбаємо про криївки і ложа 
для себе, а про спільний дім не дбаємо. В цьому наше нікчемство і лінь наша, 
бо ми не просто спимо, а мертвіємо. Святе Письмо каже: «Вухо, що повчання 
життя вислуховує, буде пробувати між мудрими, хто ж  напучення не приймає, 
той не дбає про душу свою». Амінь.

з£ * #

Говорив ці слова в одному селі, другому і третьому. Його слухали одні 
з пошаною, інші з усмішкою, бо надто безумно палали при цьому його очі. 
Одні жаліли, як пошкодженого розумом, а інші проганяли. Він же йшов від 
села до села — обірваний, вихудлий, бо майже не приймав їж і, хіба що хтось 
сердобільний і настирливий силоміць усадить його до миски. Але й тут він 
не стільки їв, скільки проповідував. По тому знову йшов. І його вважали за 
святого чи безумного, посланця Божого чи за посланця Сатани. А навколо 
й справді почала лютувати пошесть, і люди гибли як мухи. Кілька разів його 
хотіли схопити, але він щасливо тікав. Ховався в лісах, балках і переярках. 
А тоді знову виходив до людей і знову казав їм своє жорстке провіщення. 
Приходив тоді, коли його не чекали, але про нього вже знали по навколишніх 
селах і. коли з’являвся, слухали його. Співчували його слову, а більше глузу
вали. Часом жорсткого проганяли, і він покірно ішов геть.

* * #

У Капулівку він прийшов уранці. Щ е як підходив до криниці біля пере
хрестя, побачив юрбу з корогвами й іконами. Люди стояли навколішки і диви
лися на нього. Карпо Вечірній станув проти шереги селян. Дивилися одні 
на одного: Карпо на людей, а люди на нього. Н ад ними стояло ще негаряче 
сонце. Вересень лив уже зранку смутне проміння, а земля готувалася до того: 
розхилилась, наче залюблена жінка, і дихала. Босою і примоченою порохне- 
чою. І достояним зелом. Люди мовчали, а Карпо розглядав обличчя. Хотів 
до них промовляти, але старий, аж  білий дід звівся з колін і став проти 
Карпа.

— Не руш села, пане,— сказав дід.— Обійди його. Помилуй дітей та 
жінок...
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— Хто вам сказав, що я чиню зло, люди? — спитав він смутно.
— Це говорять усі,— сказав дід.
— То брехні, підведіться з землі і, коли хочете, послухайте мого слова.
Люди продовжували стояти, опустивши погляди.
Сум з’їдав серце, і він раптом збагнув, що не дійдуть його слова до цих 

людей.
— Не хочу зла і не несу його,— Карпо звів покірливі очі.— Мабуть, у  

мене, як і у  вас, людей мого народу, багато гріхів. Ношу їх у цій торбі і хочу 
позбутися Гх. Хочу, щоб мене зрозуміли, але мене не розуміють. Але нікому 
не заподіяв я лиха, люди!

Селяни повільно вставали з колін, пильніше приглядалися до перехожого.
— Бра! — гукнув раптом з юрби якийсь чоловічок. П оказав пеньки зубів 

і розреготався.— Та це ж  Марко! М арко Проклятий!..
— Чи то М арко? — спитав сивий дід.
Карпо дивився на степ, що слався перед ним. Тяглися селянські ниви, там 

далі, мов курники, порозсипалися білі хатки, наливалося полиновим настоєм 
повітря, тремтіло проміння. Розкинуло, розгорнуло золоту сітку, а сонце було, 
мов золотий павук. І, як  мухи в павутинні, билися невеликі грудки жайворон
ків, доки в них не розривалися серця і не падали бездиханно. А сонце вимага
ло нових жертов, з долів рвалися нові жайворони, плутались у сонячній сітці 
і співали, доки не розривали серця і собі.

— То це ти Марко Проклятий? — вдруге спитав дід, і сотні очей запали
лися до Карпа Вечірнього.

— Так,— сказав він і рушив. Люди розступилися і дивилися на нього з  
захопленням і жахом. А він ішов дорогою, доки не обгорнула його, засмок
туючи в себе, безмежна сітка променів, що їх розкинув вічний золотий па
вук — сонце.

* * *

Його зловив загін козаків, висланий за ординансом полтавського полков
ника навмисне для того, щоб схопити Карпа. Він спробував і цим козакам 
сказати своє провісне слово, але його повалили, скрутили поворозом, а в рота 
запихнули кляп. Привезли до Полтави, зробили допит, а тоді передали 
московському воєводі. Воєвода вирядив його із швидкими гінцями до Таємної 
канцелярії. Гінці мчали день і ніч, у Таємній канцелярії його допитували з  
пристрастям. Розтягали на дибі, пекли залізом і били батогом, аж  клапті шкіри 
з м’ясом відлітали від тіла. Він кричав жасно і просив у Бога смерті. Але 
Бог смерті йому не послав. Тоді йому відрізали язика і відіслали навічно 
туди, звідки не повернулася ще жодна людина. Коли його везли до Сибіру, 
він безперестанно плакав і молився. Тоді Господь почув його молитви і по
кликав до себе. Про нього ще якийсь час говорили по селах та містах, по 
яких проходив і де промовляв, але там шастали таємні вивідувачі, які схопи
ли кількох селян, міщан та козаків — тих, кому його слова потрапили до 
серця. Ті нещасні також навіки зникли, після чого згадувати дивного пропо
відника перестали. Хто зі страху, а хто із байдужості...

А в селі Ж уках під Полтавою, в тісній комірчині зранку до ночі сидів, 
обкладений паперами, вже немолодий чоловік і безперестану писав. Писав він 
часто і при свічці, задимлюючись люлькою, і від того очі в нього стали запа
лені і хворі. Часом виходив прогулятися і пильно вдивлявся тими хворими 
очима в краєвиди з пологими горбами, що розкинулися навдокіл. Коли зустрі
чав односельців, зупинявся і входив у недовгу буденну балачку. З ’являвся 
цей чоловік і в церкві, як і всі, молився, а просив у Бога змоги закінчити 
свою роботу. І Господь вислухав його, дав йому закінчити величезну роботу, 
натомість забрав у нього світло очей. Звали того чоловіка Самійло Велично, 
і саме він, єдиний, до кінця днів своїх згадував у молитвах колишнього конце- 
ляриста війська Запорозького Карпа Вечірнього, бо єдиний щиро вірив, що 
той Карпо був не просто людиною, а Божим посланцем. Долю його Велично 
знав.

1966, 1991



ВИДАТНІ ІСТОРІЧНІ ПОСТАТІ

Сергій ЗАРЕМБА

ВЧЕНИЙ-ПРОСВІТИТЕЛЬ 
ІВАН ФАЛЬКОВСЬКИЙ

II■ І  ього року виповнюється 230 років
■ Щ від дня народження українського

і  просвітителя, астронома, матема
тика, поета, церковного діяча, ректо
ра Києво-Могилянської академії Івана 
Якимовича Фальковського.

Це ім’я мало відоме українській нау
ці. В публікаціях до 1917 р. про Фаль
ковського згадується лише як про релі
гійного діяча *. За радянської доби в 
окремих біографічних довідниках з’яв
ляються невеличкі замітки про нього2.

А наукова спадщина цього вченого 
дуже значна і на сьогодні практично не 
досліджена. (Так, у відділі рукописів 
Центральної наукової бібліотеки ім. 
В. І. Вернадського АН України зберіга
ється 92 книги його рукописів.)

Іван (у чернецтві Іриней) Якимович 
Фальковський народився 28 травня 
(8 червня за григоріанським календарем) 
1762 р. в селі Білоцерківка Пирятинсь- 
кого повіту Полтавської губернії в 
сім’ї священика. Його батько, Яким 
Фальковський, родом з Лебедина Хар
ківської губернії, із незаможної родини 
ремісника. Незважаючи на несприятливі 
обставини, освіту таки здобув, для чого 
переїхав із Лебедина до Чернігова, де 
почав вивчати латинську мову, а згодом 
вступив до Київської академії, з успі
хом закінчив курс філософії. В академії 
він заприязнився із Григорієм Сково
родою 3.

У 1750—1753 рр. Григорій Сковорода 
був причетником в угорському містечку 
Токай при російській місії для закуп
ки знаменитих токайських вин (їх по
любляли російські імператриці, особливо 
Єлизавета Петрівна). Після Г. Сково
роди причетником тут був Іустин Фаль
ковський, рідний брат батька Івана 
Фальковського. А Георгій Кониський, 
що був ректором академії в 1751— 
1755 рр., опікувався здібним спудеем, у 
скорому часі призначив його цензором 
поетичного класу. З переходом у філо
софський клас Якиму вдалося влашту
ватися репетитором, що давало засоби

до життя. У ЗО років він одружився і 
прийняв сан священика, в цьому ж році 
був призначений настоятелем церкви у 
селі Білоцерківка на Полтавщині.

Яким Фальковський був досить осві
ченою людиною, зібрав багату особисту 
бібліотеку, сам писав. В реєстрі книг 
Івана Фальковського значиться ряд ру
кописних книг його батька — віршів, 
трактатів, які, на жаль, до нас не ді
йшли. Серед них «Латинська стара по
езія», «Повчальні слова та промови» 
тощо4.

Мати Івана походила з давнього 
українського козацького роду, вона по
мерла, коли йому було сім років. Бать
ко присвятив життя вихованню дітей 
(їх у нього було троє, двоє синів — 
Іван та Степан і дочка Олена). Почат
кову освіту діти здобули вдома, батько 
їх познайомив з основами латинської 
мови.

Яким Фальковський незабаром зали
шив парафію і переїхав до Києва. Зго
дом він прийняв постриг у ченці Києво- 
Братського монастиря.

На той час немало студентів Ки
ївської академії здобували освіту за 
кордоном. Молоді українці (русини, як їх 
називали на Заході) часто йшли до 
протестантських шкіл. Більшість навча
лася в Німеччині (Брандербурзькій ака
демії, Лейпцігському університеті), Сі
лезії, Греції і навіть Англії. Крім того, 
багато вихованців Київської академії 
служили духівниками і причетниками в 
Аугбурзі, Берліні, Варшаві, Відні, Кон
стантинополі, Лондоні, Парижі, Сток
гольмі, Пекіні, Голландії, Данії.

Йшли на захід вчитися діти із не
заможних родин, часто — в Австро- 
Угорщину, де мали підтримку одновір
ців — греків та сербів. Так, відомо, що в 
кінці XVIII ст. в Австро-Угорщині на
вчалися русини (українці) Іван Орлай, 
Михайло Балуганський, Петро Лодій, 
Василь Кукольник, Андрій Дубровнч.

Ще з петровських часів (1714) в 
Токаї знаходилася спеціальна російсь
ка Токайська комісія. При комісії була
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Успенська церква. В свій час і Г. Ско
ворода (1750) поступив церковником 
до руської церкви в Токаї, відтак по
бував у Відні, Офені, Пресбурзі і в 
1753 р. повернувся в Україну.

У 1774 р. Святіший Синод видає 
розпорядження, щоб в Токай в Успенсь
ку церкву був відправлений ієромонах 
доброї поведінки, зі знанням латинської 
мови. Вибір зупинили на Якимові Фаль- 
ковському, який у січні 1775 р. разом 
із своїми синами і дочкою прибуває в 
Токай, де його призначають настояте
лем російської церкви. Спочатку він 
віддає дітей в чотирикласне римо-като- 
лицьке училище, причому Іван числив
ся ще й причетником при Успенській церк
ві. Важким було життя сім'ї Фальковсь- 
кого — нестаткн, мізерна платня. А тут 
іще й смерть в 1777 р. молодшого сина 
Степана. Після того як Іван закінчив 
училище, батько повіз його у Відень до 
університету, але православних туди не 
приймали, і тому Іван продовжує на
вчання у Пресбурзькій гімназії в Бра- 
тіславі (1778), де була очевидною 
перевага гуманітарних наук над бого- 
слів’ям. Тут разом вчилися католики, 
протестанти і православні.

Під час навчання в гімназії Іван 
продовжує приватно вивчати німецьку 
та латинську мови. Батько жив тільки 
сином, не шкодував нічого для його 
навчання. В одному із листів Іванові 
він пише: «Я тебе запевняю, любимий 
синуї Що хоч в мене один тільки і був 
червонець, я б й його для себе не за
лишив, хоч би й жебракувати довело
ся, а відправив би тобі, щоб тобі в чу
жій стороні злигоднів яких не терпіти»5.

В гімназії Іван пише свої перші вір
ші латинською та російською мовами. 
У 1778 р. він уже вчиться в Пештській 
королівській римсько-католицькій гім- 
назіцї в Будапешті. Але незабаром важ
ко захворів батько, і Іван їде в Токай. 
У жовтні 1779 р. Яким Фальковський 
помирає. Іван у 17 років залишився із 
сестрою на чужині без засобів до існу
вання. Невелика сума, що залишилася 
після батька, пішла на похорон, сплату 
боргів.

Незважаючи на скрутне матеріальне 
становище, Іван відмовляється від за
пропонованої йому посади писаря в То
каї, шукає допомоги в знайомих та дру
зів батька. Одним із них був Григорій 
Андрійович Полетика — тоді радник ро
сійського посольства у Відні.

Г. А. Полетика (1725—1784) за
кінчив Київську академію у 1745 р. Він 
автор багатьох історичних та полемічних 
творів («Історична звістка, на якій ос
нові Мала Росія була під республікою 
Польською...», «Записки про початок Ки
ївської академії» тощо). Г. А. Полетиці 
приписують авторство однієї з відомих 
пам’яток української історіографії — 
«Історії Русів». Копії листів Івана Фаль- 
ковського до Г. Полетики відкривають 
невідомі сторінки життя цієї людини.

Завдяки заходам Г. А. Полетики по
сланник російського посольства у Відні
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князь Д. М. Голіцин виділив Івану 
Фальковському субсидію — п’ять гуль
денів щомісячно. Але навіть і цю міаер- 
ну суму він отримував несистематич
но. Іван повертається в Пештську ко
ролівську гімназію, продовжує навчан
ня і в цей період пише біля 62 вірші 
під рубрикою «Наслідування Вергілію».

У листі від 27 вересня 1780 р. 
І. Фальковський пише Г. А. Полетнці з 
Будапешту, що «почав цього року ви
вчати логіку, історію, математику, із 
яких остання в Малій Росії не викла
дається» 6. Крім того, він повідомляє, 
що для вивчення експериментальної фі
зики перейшов до Будапештського уні
верситету, де вона викладається дуже 
добре.

За короткий час Іван не тільки ви
вчив латинську, німецьку, угорську мо
ви, а й засвоїв світові досягнення в га
лузі математики, фізики, астрономії. Він 
мріє бути «приготовленому к учитель
ству» в Україні.

На початку 1781 р. Д. М. Голіцин на
казує І. Фальковскому прибути до Від
ня, де пропонує йому залишитися в кан
целярії при Російській місії, «де, крім 
квартири і князівського столу, жалуван
ня добре буде, також плата князівська 
з прожиттям». Але І. Фальковський в 
заяві підпоручику С. М. Гореву пише: 
«Я бажання зовсім не маю в царську 
службу вступати, але, навпаки, готував
ся завжди до вчительского звання і 
тому маю намір на батьківщину свою, 
Київ, повернутися»7. І. Фальковський 
надсилає в посольство прохання про 
дозвіл повернутися в Україну.

Пізніше він писав, що за відмову від 
царської служби та від прохання повер
нутися на батьківщину не тільки Віденсь
кий двір, а й половина Токайського 
розгнівилися, дорікаючи, що «по дурному 
я зробив, відмовившись від щастя та й 
жалування ніякого тепер давати не бу
дуть». І Фальковському знову довело
ся звертатися за допомогою до Г. А. По- 
летнки, щоб допоміг йому повернутися 
в Україну. В листі до свого товари
ша А. Ставіського пише: «Заслужив по
чесні, товаришу, два титули: лицеміра 
та правдоненависника, що терпеливо 
зносити буду, якщо б мене і подальше 
їх удостоїли»8. Далі І. Фальковсь
кий повідомляє, що познайомився з лю
диною, яка обіцяє влаштувати у Львів, 
а там через свого брата — в Київ. Піз
ніше у своїх віршах він писав:

Надія горя хоч і не вбиває,
Одначе лихо й жорстокість

помягшае,
Коли ти з горем в бій вступив
Не падай духом, дивлячись на

слабість сил,
Поки бажання є в тобі до бою,

То знай, що будеш ти віддячений
судьбою 9.

У 1781 р. він продовжує вивчення 
філософських наук в Офенському універ
ситеті в Угорщині, який закінчує в 
1783 р. Починає писати в цей час «Ко-



ротний географічний опис Угорщини».
У 1783 р. І. Фальковський повертаєть

ся в Україну. Тут він продовжує своє 
навчання в Київській академії, де опа
новує французьку та єврейську мови. 
Але уже в грудні 1783 р. його запро
шують викладати в академії математи
ку в арифметичному класі. (А йому бу
ло у цей час 21 рік.) Одночасно він ви
вчає ще й архітектуру, філософію та 
німецьку мову.

І. Я. Фальковський повернувся в 
Україну тоді, коли в Росії відкривають 
ряд середніх та вищих навчальних за
кладів. Відчувається брак викладачів, і 
починається великий відплив розумової 
сили з України в Росію. Значення Ки
ївської академії падає, вона втрачає 
підтримку українських прогресивних кіл 
(Запорозька Січ була знищена ще в 
1775 р.). Царський уряд жорстоко ру
сифікує Україну, обмежує її автономні 
права.

Новий київський митрополит Самуїл 
Мнславський, товариш Григорія Сково
роди та Якима Фальковського по акаде
мії ,0, намагається запобігти занепаду 
Київської академії. Він видає цілий ряд 
розпоряджень, спрямованих на покра
щення викладання, більше уваги при
діляється таким наукам, як історія, гео
графія, математика. Іван Фальковський 
в особі Самуїла Миславського знайшов 
підтримку, став продовжувачем його ре
форматорських починань.

Підняти рівень академічного навчан
ня, привести все викладання в струнку 
систему, посилити викладацький склад — 
такі завдання ставив перед собою 
І. Фальковський. Він виступав проти 
схоластики, латинізму старої академії, 
висував на перший план учбові пред
мети, що більше відповідали потребам 
часу, духу епохи. До таких предметів 
належали математика, астрономія, іно
земні мови. Незабаром на вакантну по
саду викладача німецької мови був 
призначений І. Фальковський. До 1804 р. 
викладає в академії математику, філо
софію, а також іноземні мови, поезію, 
риторику, архітектурну справу. Хоча в 
Росії ще в лютому 1714 р. видано указ 
про навчання дворянських і всякого при- 
казного чину дітей цнфірн і деякої час. 
тини геометрії, але це було далеким від 
рівня розвитку тогочасної європейської 
математичної науки. У 1793 р. І. Фаль- 
ковськнй написав підручник «Сокращеи- 
иьіе начальїше основания первейших 
двух смешанной математики частей, ме- 
ханнкн и гндростатикн»11 спеціально 
для слухачів Київської академії. 
У 1805 р. підручник був доповнений 
і підготовлений до друку, але так і за
лишився в рукописі.

У цьому ж 1783 р. він завершує 
першу частину «Сокращенной смешан
ной математики»18 з такими розділами: 
механіка, гідростатика, аерометрія, гі
дравліка, оптика, катоптрика, діоптрика 
і перспектива.

В цьому ж рукопису латинською мо
вою подані основні елементи фізики та

нарис з філософії, цікавий «Короткий 
огляд природньої історії».

У 1794 р. Фальковський завершує 
другу частину «Сокращенной смешанной 
математики», де викладені основи три
гонометрії, сферичної астрономії, гео
графії, хронології, гноміки, піротехніки, 
архітектури цивільної та військової. У 
фондах зберігається іще ряд рукописів 
1. Фальковського, присвячених матема
тиці |3.

Основи астрономічних знань в 
Україні були закладені іще за часів Ки
ївської Русі, але значний внесок в їхній 
розвиток зробив Іван Фальковський. 
Астрономію, як науку взагалі, він поді
ляє на сферичну (про рух земної кулі,. 
Сонця, зірок і т. д.) і теоретичну (за
темнення, теорії системи планет).

У його курсах «Сферична астроно
мія», «Теоретична астрономія» детально 
викладена кеплеровська теорія руху 
планет, зокрема Сонця, Місяця, визна
чаються затемнення їх на період 1795—
1800 рр.

У своєму парку на київських кручах 
І. Фальковський встановив телескоп, де 
часто робив астрономічні спостереження, 
разом із студентами академії готував і 
видавав календарі, робив розрахунки» 
місячних та сонячних затемнень.

І. Я. Фальковський вивчав астроно
мічну та історичну хронологію, ним роз
роблені таблиці переведення дат з різ
них систем літочислення, основи визна
чення дня Пасхн та інших рухомих 
церковних свят, він укладав календарі 
та місяцеслови. У кількох рукописах по
дані основи математичної хронологіїм, 
де висвітлено питання рахунку часу вза
галі (хвилини, години, седьмиці, місяці 
та роки), принципи побудови календа
рів у різних народів, епохи, ери тощо.

Для кращого засвоєння курсу хроно
логії слухачами Київської академії 
І. Фальковський пише підручник, присвя
чений загальним питанням історичної 
хронології (видано у 1797 р. в Мо
скві 15). Це був перший підручник із 
хронології в Російській імперії, ним ко
ристувалися в багатьох учбових закла
дах не тільки Києва, а й Москви, Санкт- 
Петербурга.

І. Фальковський видавав щорічники — 
«Київські місяцеслови», які містили ві
домості про розташування Сонця, Мі
сяця, про затемнення; публікувались 
статті на історичні теми.

Серед рукописів зберігається перепи
сане І. Фальковським «Географическое 
описание города Києва, сочинениое 
киевского гарнизона порутчиком 
В. И. Новгородцовьім» з доповненнями 
самого Івана Якимовича,в. Це дуже 
цінна праця, зокрема, в плані історії роз
витку торгівлі, виникнення підприємств, 
кількості населення в місті та ін. Ста
новлять певний інтерес дані про друкар
ню Києво-Печерської лаври. Так, 
І. Фальковський пише, що будинок 
друкарні Києво-Печерської лаври знахо
дився спочатку не в Лаврі, а напроти 
Михайлівського монастиря. Ще в 1631 р. 
Костянтин Іванович, князь Острозький,
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подарував лаврі все необхідне устатку
вання, що належало Острозькій друкар
ні. Друкування книг почалося в 1533 р. 
У 1706 р. за розпорядженням Петра І 
друкарський дерев’яний двір і церква 
були зруйновані і друкарню перенесено 
на територію Києво-Печерської лаври в 
дерев’яну будівлю. І тільки в 1720— 
1721 рр. був побудований великий кам’я
ний будинок, в якому друкування книг 
«на шість станів завжди прово
диться» 17.

При І. Фальковському в академії 
також виникає громадська друкарня, 
вводиться спеціальна посада «бібліо- 
текаріуса», який разом із двома студен
тами підтримував порядок у бібліотеці 
академії. В цій роботі активну участь 
бере І. Фальковський, під керівництвом 
якого укладається новий каталог.

Читав в академії І. Фальковський і 
поезію, спочатку по рукописах Г. Ко- 
ниського, потім сам написав підручник. 
У рукописах вченого є ряд поетичних 
творів, зокрема, окремий «Поетичний 
збірник» 18.

У 1792 р. при академії він створює 
«Вільне піїтичне товариство». Основне 
його завдання — самоосвіта, придбання 
книг. Спершу було зібрано 80 крб., на 
які члени товариства придбали 80 книг. 
Кожен, хто робив внесок у сумі один 
карбованець, завжди міг користуватися 
книгами, а хто вносив 50 коп.,— книгами 
міг користуватися лише протягом ро
ку. Статут Товариства розробив сам 
І. Фальковський (зберігається в його ру
кописах).

З 1793 по 1795 р. І. Фальковський 
викладає в академії філософію. У нього 
часто виникали незгоди з вищим духо
венством щодо методів і способів ви
кладання. В 1799 р. йому довелося да
вати підписку Святішому Синоду «ока- 
зьівать кротости и смирення и пребьівать 
у начальников своих во всяком повино- 
вении» ’9. Викладав І. Фальковський і 
богослів’я, спочатку за трактатами Фео- 
фана Прокоповича, а потім сам ство
рює скорочені системи богословського 
курсу в двох томах. Як підручником 
догматико-полемічного богослов’я ним 
користувалися не тільки в київській, а 
й в інших академіях.

У 1801 р. новий імператор Олександр 
Павлович захотів мати відомості про 
учбові заклади в межах імперії. Губер
наторам були розіслані циркуляри мі
ністра народної освіти графа П. В. За- 
вадовського — зібрати і надіслати дані 
про учбові заклади. Київський губерна
тор П. Панкратьєв доручив цю справу 
І. Фальковському. У лютому 1803 р. 
він підготував «Опис Київської ака
демії», який пізніше опублікував Г. Бу- 
лашов (Труди Киевской духовной ака- 
демии.— 1883.— № 8.— С.548-565). Це 
цінний документ про стан науки в ака
демії на той час.

На початку 1803 р. І. Фальковсько- 
го призначають ректором Київської ака
демії. Він одразу ж видає цілий ряд ін
струкцій, спрямованих на підвищення 
якості викладання наук. В цьому він

опирався на своїх давніх друзів, з яки
ми вчився іще в Австро-Угорщині. Це 
перш за все професори академії — 
А. П. Стависький та Арон Пекаліцький. 
Але вищому духовенству не до вподо
би була активна діяльність нового рек
тора, і наказом від 25 лютого 1804 р. 
І. Фальковського було звільнено від 
обов’язків ректора та викладача бого
слів’я. Мотиви були явно сміхотворни- 
ми: «Даби препоручение ему толкований 
за последние восем посланий апостола 
Павла не могло бить отяготительно для 
него»20.

І. Фальковського ця наруга букваль
но надломила. Він почав пити, але зго
дом отямився. Безумовно, він на той 
час уже був відомим церковним дія
чем. Ще в 1786 р. І. Фальковський прий
няв постриг під ім’ям Іриней. У 1799 р. 
він став архімандритом спочатку Сапа- 
тіївського, потім Братського монасти
ря.

У 1807 р. він отримує сан єпископа 
Чигиринського і вікарія Київської ми
трополії, у 1812 р.— єпископа у Смо
ленську.

Але він постійно перебуває під на
глядом, за рішенням Синоду цю роль 
виконував бездарний чиновник Феофі- 
лакт Русанов. Довго такої ситуації 
І. Фальковський терпіти не міг, і у 1813 р. 
повернувся в Києво-Михайлівський мо
настир. Саме тут набагато раніше захо
дами Івана Якимовича була відкрита 
школа, при ній хор. В школі викладали 
історію, географію, математику. Коли 
І. Фальковського вислали в Смоленськ, 
школа ледь жевріла. Після його повер
нення почалися позитивні зміни. Школа 
складалася з двох класів — вищого та 
вищого. Значну увагу І. Фальковський 
приділяв збільшенню фондів монастирсь
кої бібліотеки, її упорядкуванню. Біб
ліотека Києво-Михайлівського монасти
ря під час його настоятельства значно 
збільшилася. Наприклад, в каталозі, 
який склав сам І. Фальковський, зна
читься «Часослов» 1491 р., видрукова- 
ний Святославом Фіолем в Кракові, де 
вказано, що ця книга найдавніша із 
усіх видань у бібліотеці21. Після його 
смерті 29 квітня (10 травня) 1823 р. 
школа занепала, бібліотека почала 
втрачати свої рідкісні видання.

В останні роки життя виник у І. Фаль
ковського задум написати історію укра
їнського народу з моменту прийняття 
християнства, але написав тільки про 
два роки з X ст.— 988, 989, а потім — 
з 1701 по 1731 р.

Це був би досить цінний твір, зо
крема відділ «Происшествия в учили
щах», де показано стан науки на той 
час22. В іншому рукописі23 він перед
бачав даний літопис розбити на 10 глав, 
кожну главу присвятити одному століт
тю. Але вдалося написати тільки вступ і 
не повністю першу главу. У вступі 
І. Фальковський вказує, що він керу
вався при написанні трьома основними 
принципами:

1) про всяку історичну подію наво
дити свідчення істориків, літописців;
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2) робити певні обгрунтування;
3) по відкриттю істини робити ви

сновки.
Отже, використовуючи свідчення лі

тописців та інші документи, І. Фальков- 
ський не просто намагався виписувати 
необхідні факти, а їх критично осмислити, 
обгрунтувати, проводити аналогію і 
тільки тоді робити висновки. Уже у 
вступі ним використана велика кількість 
історичних документів: літопис Неста
ра, Руський літопис за Никоновнм спис
ком, Синопсис, «Ядро російської історії» 
А. Я. Хілкова, житіє святих отців, скла
дених Дмитром, митрополитам ростовсь
ким, короткий російський літопис М. Ло- 
моносова, Степенну книгу, свідчення іно
земних істориків — Іоанна Длугоша, 
Мартина Кромера та ін. Кожне вико
ристане джерело І. Фальковський су
проводжує коротенькою історіографіч
ною довідкою.

І. Фальковський уклав каталог єпис
копів і патріархів Візантійської церкви, 
архієреїв російських, розпис князів русь
ких, царів та імператорів російських з 
біохронологічннми нотатками34. Заслу
говує на увагу і розпис митрополитів 
київських, особливо ректорів Київської 
академії.

Іван Якнмович часто історичні твори 
деяких авторів переписував повністю. 
Так, ним переписано латинською мовою 
твір Андрія Гунефенді, створений у 
1613 р., з коментарями Соломона Не- 
вгебавера «Московія, заснування, тери
торія, населення, релігія»28. Тут же ви
писки із Ортелія, Тулія Ціцерона. І. Фаль
ковський переклав з латинської мови 
на російську промову Т. Ціцерона в за
хист Анія Мілопа 26.

Три роки в академії І. Фальков- 
ськнй читав філософію, але рукописи його 
лекцій не збереглися, є тільки три 
вступних лекції латинню, а також філо
софські тези для диспутів. Зате зберегла
ся велика кількість його проповідей 
(біля 1300) ” .

На формування поглядів І. Фаль- 
ковського справив неабиякий вплив зна
менитий французький філософ Аруе 
Франсуа Марі (Вольтер). У його руко
писах зберігся лист Вольтера до вчите
лів церкви і відповідь, яку дав йому 
Георгій Кониський (переписані рукою са
мого І. Фальковського28).

1 Полтавській губернские ведомос- 
ти.— 1847.— № 2; 1846.— № 48—49; Бу- 
лашев Г. Преосвященний Ириней Фаль- 
ковский, єпископ Чигиринский /І Труди 
Киевской духовной академии.— 1833.— 
№ 6; його ж. Ириней Фальковский, 
кадьюктор Киевский // Кневская ста
рина.— 1883.— Т. 6 Петров Н. И. 
Автобнографические записки преосвя
щенного Иринея Фальковского // Тру
ди Кневской духовной академии.— 
1907.— № 7.

3 Українські письменники : Біобіб- 
ліографічний словник.— К., 1960.—
Т. І — С. 584—686; Дербенева К. Ф. 
Йван Акимович Фальковский // Крат
ний астроном, календарь на 1973 г.—

І. Фальковський читав Вольтера. В 
одному з рукописів бачимо зроблений 
ним у 1800 р. запис: «1800 рік, від 11 бе
резня почав читати алегоричні, філо
софські і критичні твори Вольтера»90. 
У своїх проповідях І. Фальковський по
казує Бога як творця світу, але запе
речує безпосереднє втручання Бога у 
всі природні та суспільні процеси життя.

Хоч багато рукописів з віршами Фаль
ковського не збереглося, але кілька його 
«піїтичних» збірників, та й сам факт, 
що він при академії організував «Віль
не піїтичне товариство», дають підстави 
говорити про І. Фальковського як про 
поета.

В одному з його рукописів зберігся 
підбір віршованих фразеологізмів, число 
яких досягає 6 1 2 30. Ось деякі з них:

Війна мертвить людей і храми
оскверняє.

Добро в містах і селах обкрадає.
Той всім ненависний, хто хвалить

сам себе.
Ти сам мовчи, хай люд похвалить

сам тебе.
Та миша дуже бідна, та й щастя

мало знає.
Яка в одній норі життя усеньке

зберігає.
Нема нічого кращого та гіршого

від язика,
В нім ядовитість з медом змішана

гірка.
Не соромно нічого молодим не

знати,
А соромно нічого вчитись не

бажати.
Не будь лінивим такий життям то

не радіє,
Коли дух ніжиться і тіло з ним

слабіє.

У своїх поетичних збірниках І. Фаль
ковський наводить правила складання 
віршів, визначення драми, комедії, лірич
ної поезії. В одній із записок зазначено, 
що вчителю Микиті Івановичу дано його 
(Фальковського) комедію «Сміх і го
ре» 31.

Автор поетичних творів, численних бо- 
головських, філософських, історичних, 
географічних трактатів, організатор шко
ли при Києво-Михайлівському монасти
рі, один із кращих професорів та ректо
рів академії, Іван Якнмович Фальковсь- 
кнй заслуговує на те, щоб його спад
щина була ретельно досліджена, а па
м’ять про нього шанувалася потомкамн.
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ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ

Николай КОСТОМАРОВ

0  ПРЕПОДАВАНИИ НА 
ЮЖНОРУСКОМ ЯЗЬІКЕ

Мьісли южнорусса

У 60-х роках минулого століття в громадській свідомості вкоренилося поняття 
«гласність» — на означення викриття усним і друкованим словом зловживань і не
доліків життя суспільства. На цій хвилі виникли десятки періодичних видань, 
і серед них — перший загальноукраїнський щомісячник «Основа». В редакційній 
статті одного з номерів проголошувалося: «Керівною ідеєю «Основи» буде про
світа в народному дусі». «Основа» активно підтримувала самодіяльні народні шко
ли, а в наступних публікаціях зверталася до питань шкільної освіти. Природно, 
що було порушено питання і про мову викладання в народній школі. Започатку
вав обговорення цієї проблеми український і російський учений, історик, етнограф, 
фольклорист, письменник і громадський діяч Микола Іванович Костомаров (1817— 
1885). У рубриці під назвою «Мьісли Южнорусса», яку він вів у журналі «Осно
ва», з’явилася у травневому номері за 1862 р. його стаття «О преподавании на 
хожнорусском язьіке». 130 років відділяють цю публікацію від нашого часу, і  не 
будемо закидати авторові термінологічну нечіткість, що стосується власного етніч
ного імені українського народу та його мови. М. І. Костомаров віддає перевагу 
термінам «южнорусская народность», «южнорусский язьік», та й сам виступає 
під псевдонімом «Южнорусс».

Звичайно, тут відчувається певний тактичний компроміс автора. Рік тому він 
опублікував у тій же «Основі» свою етнографічну працю «Две русские народності».
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в якій доводив, що українці («малороси») — окрема самостійна нація («народ
ність»). Це категоричне твердження в штики зустріли апологети «единой и неде- 
лимой Российской имперни». Отож, заради успіху справи — запровадження україн
ської мови в систему народної освіти — Костомаров воліє не дратувати знову 
своїх ідеологічних противників з табору великодержавних захисників російського 
царизму.

Але започаткована у 1862 р. в «Основі» тема — українська мова, як  мова осві
ти, науки і  культури в Україні — став з того часу провідною у публіцистичній 
діяльності Костомарова, як, до речі, і  в творчому доробку двох іи п тт  корифеїв 
української історіографії — М. П. Драгоманова і' М. С. Грушевського. Щодо Гру- 
шевського, то він так писав про заслугу свого попередника: «Оборона української 
літератури і вияснення її  права на признання переходить потім через усю публі
цистичну діяльність Костомарова як один з головних провідних мотивів його 
публіцистики» * *. А в 1881 р. М. П. Драгоманов, опублікувавши у львівському жур
налі «Світ» життєпис М. І. Костомарова, звертав увагу на те, що Костомаров не 
повністю використав свій талант «політичного діяча великої сили», що найбільше 
виявився у 1861—1863 рр. на сторінках журналів — російського — «Современнв- 
ка» і українського — «Основи» 2.

Незважаючи на повсюдне закриття у 1862 р. недільних шкіл (за розпоряджен
ням царського уряду), до самого липня 1868 р., коли було прийнято підписаний 
міністром внутрішніх справ Валуєвим сумнозвісний урядовий циркуляр про 
заборону друкувати українською мовою книжки «для народного читання», М. І. Ко
стомаров продовжував боронити освітньо-культурні права української мови. На 
цю тему в різних періодичних виданнях столиці Російської імперії протягом 
1862—1863 рр. він опублікував 15 статей та інформаційних повідомлень, зокрема^ 
велику грунтовну статтю «О некоторьіх фонетических и грамматических особен- 
ностях южнорусского (малорусского) язика, несходньїх с великорусским и поль- 
ским», що з’явилася у вересневій книжці «Журнала министерства народного про- 
свещения», тобто вже після валуєвського циркуляра.

Виступав на цю ж  тему М. І. Костомаров і у 1881—1882 рр. у журналі «Вест- 
ник Европьі». Його не зупинив той факт, що у 1876—1881 рр. було видано нові 
драконовські укази про заборону не тільки друкувати, а й ввозити до Російської 
імперії будь-які друковані видання українською мовою. За свого життя вчений 
так і не дочекався зняття цих заборон. Вони були зметені революцією 1905— 
1907 рр., але, безперечно, до цього прислужилась і  наполеглива діяльність М. І. Ко
стомарова. Він одним з перших почав «лупати цю скалу», І. Я. Франко також 
не забував відзначити, що при створенні «Основи» «йшлося не тільки про те, щоб 
знайти якийсь притулок літературним творам, а й про те, щоб сформувати про
граму духовних прагнень українців»3. Вагомим внеском у цю програму стала 
стаття М. І. Костомарова. ї ї  повний текст подається нижче.

Нашим сучасникам можуть видатися спірними деякі тези цієї статті, зокрема, 
протиставлення прагнень до національної свідомості, з одного боку, і до освіче
ності — з другого, або гуманітарних знань природознавчим тощо. Не можна по
годитися з М. І. Костомаровим і в його схилянні лише перед однією конфе
сією — православною, на його погляд, найбільш відповідною національному ха
рактеру українського народу. Сьогодні на це місце претендують принаймні три* 
найбільших конфесії: автокефальна українська православна, автокефальна україн
ська і греко-католицька. Викликав подив і  пропозиція М. І. Костомарова (про
фесійного історика) зовсім вилучити історію з навчальної програми початкової 
школи.

Пропонована праця М. І. Костомарова, як і всякий твір, несе на собі печать 
часу й обставин. Подивимося на статтю як на історіографічну пам’ятку боротьби, 
за піднесення суспільно-політичної, громадської і освітньо-культурної ролі україн
ської мови, боротьби, яка не завершилися й досі, хоча засоби її тепер мають бути 
винятково цивілізованими, без насильницького протиборства.

1 Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова / За ред. М. Грушевського.— К..- 
1928.— С. IX.

* Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т.— К., 1970.— Т. 2.— С. 140.
* Франко І, Зібрання творів: У 60 т.— К*. 1984.— Т. 41.— С. 187.
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Всякому другу южнорусской народ
ностей бесспорно мило и драгоценно 
все, что заявляет о  стремлении к воз- 
рож дению  нашего язьїка и литературьі. 
Не м ож ем  мьі не дорож ить всем, что 
явилось замечательного в области сло
ва; произведения Квитки, Ш евченка, 
Кулиша, М арка Вовчка составляют уже 
нашу народную славу; появлением «Ос
нови» визвано несколько нових даро- 
витьіх личностей. Все зто утешительно 
д л я  южнорусса, но вместе с тем  чув- 
ствуется, что все зто не главное в на- 
шей литературной задачо, недостает 
чего-то самого существенного, того, что 
б и  дало  твердость н плодотворность 
нашим стремлениям. М и видали в на- 
шей южнорусской литературе много хо
рош ого, взятого из народе; но видали 
слишком м ало того, что м и  взамен д а
ли нцроду. Соловья баснями не кор- 
мят — говорит пословица; так и народ 
нельзя насьнцать повестями и стишками. 
Ему нужна крепкая, питательная пища 
знання и образования.

Не знаю , как скажут другие, но 
м н е кажется, что пока на ю жнорусском 
язьіке ке будут сообщ аться знання, по
ка зтот язьік не сделается проводни- 
ком общ ечеловеческой образованности, 
д о  тех пор все наши писання на зтом 
язьіке — блестящий пустоцвет, и потом- 
ки назовут их результатом прихоти, 
охотьі для забави  переряж иваться из 
сюртука в свитку и припишут их более 
м о д е  на народность, чем любви к  на- 
родности. Горькая истина лучше слад- 
кой лжи. Кто любит свой народ — лусть 
любит его не по-донкихотски, не вооб- 
раж ением , а сердцем  и делом ,— пусть 
любит не отвлеченное понятие о наро
де , а  народ в действительности, в ося- 
заемости; пусть любит живьіе существа, 
принадлежащ ие к народу, и ищет того, 
что им полезко и нужно. В сф еро все
народного слова мьі не м ож ем  бьіть по- 
лезньї народу ничем другим, как упо- 
требив зто слово орудием  общ ечело- 
веческого образования. Н арод долж ен 
учиться, народ хочет учиться; если мьі 
не дадим ему средств и способов 
учиться на своем язьіке —  он станет 
учиться на чужом — и наша народность 
логибнет с образованием  народа. И в пра
ве ли мьі будем  тогда жалеть о ней? 
Что отраднее: видеть ли народ в не- 
вежестве сохраняющим свою народ
ность или образованньїм, но потеряв- 
шим зту народность? Конечно, при та- 
ком ви б оре  придется пожертвовать

родностью. Но для чего ж е приносить 
бесполезную  жертву, когда мож но 
совместить то и другое, когда зто бу- 
дет и нравственно-справедливо?

Нам нужно преподавание науки на 
нашем родном  язьіке, преподавание не 
тем, которьіе уже привикли не только 
говорить, но и мислить на общ ерусском 
язьіке, но тому народу, для которого 
родной язьік д о  сих пор — удобнейшая 
и легчайшая ф орм а передачи и ви ра
ження мислей. Вместо новостей, коме- 
дий, стихов нужньї научньїе книги. Разу- 
меется, в вьіборе следует бить благо- 
разумньїм. Смешно бьіло бьі, если бьі 
кто-нибудь перевел на южнорусский 
язьік «Космос» Гумбольта или «Римскую 
историю» М омзена: для такого рода со- 
чинений ещ е не пришло врем я. Н адоб- 
но ограничиться злементарньїм изложе- 
нием научньїх знаний, необходимьіх для 
первого образования. Таким образом , 
кром е букварей, в настоящ ее время не- 
обходимьі для народа краткая священ
ная и церковная история, катехизис, 
отрьівки из поучений святьіх отцов 
церкви, из житий лю бимих народом  
святих и обьяснение богослужения. 
Что бьі ни говорили модньїе прогрес- 
систьі, которьім кажется удобким  на- 
вязать народу материализм,— народ с 
ом ерзением  отвернется от их учення, 
коль скоро заметит, что преж де асего, 
под видом зтого учення, хотят посягать 
на святиню его сердца. Н арод южно
русский способен с любовью принимать 
образование, если о но будет ему да
ваться в православно-христиакском ду
же. Православное христианство бьшо в 
продолжение многих веков основою 
его кравственной сильї; за  православне 
страдали его  предки; православне спи
лось с его существом; да и самое пра
вославне ю жнорусского народа гораздо  
духовнеє, ж изкеннее, внутренне-силь- 
нее, чем некоторьіе полагают, и не со- 
стоит, как часто у великоруссов, в со- 
блю дении одних внешних обрядов. Во 
всяком случае, если б и  м и  сами в зтом 
отношении стояли под влиянием ИНЬІХ 
взглядов, то все-таки не см еем  насиль- 
ственно подкладьівать народу чуждьіе 
ему нравственно-религиозньїе или ирре- 
лигиозние начала, противньїе тем , с 
которими он родился, сросся, сжился. 
Когда его умственньїй кругозор расши- 
рится, тогда он сам  еьіработает себе 
сообразную  сф еру идей на оснований 
нових для него данньїх о  природо. За 
сф ерою  религии долж но следовать зна-
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комство с природою : надобно напи
сать для народе арифметику, космогра- 
фию, географию  и удобочтимьіе сочи- 
нения, которьіе бьі знакомили его с 
важнейшими сторонами естествознания 
вообщ е. Вместе с тем  надобно соста- 
вить грамматику родного язьїка, по ко- 
торой бьі народ ознакомился с построе- 
нием человеческого слова. Наконец, 
надобно написать книжечку, в которой 
сообщить народу глааньїе оскования его 
положення в государстве и его юриди- 
ческих прав. Зтим пока мож но ограни- 
читься. Историю, вопреки кекоторьім, 
мьі ке считаєм нужньїм вводить в зтот 
план первоначального воспитания. Исто- 
рия єсть такая наука, которая требует 
уж е больиюго запасе предварительньїх 
сведений и значительной степени р аз- 
вития: б е з  того — она бесполезна. Кни
ги, сочиненньїе для народе, должньї 
бьіть написаньї так, чтобьі они читались, 
а не вмзубривались,— понимались, а  не 
вдалбливались; сведения пусть уклади- 
ваются в головьі учащихся процессом 
часто повторяемого чтения, размьіш ле- 
ния, пересказьівания другим и толков 
о  прочтенном.

Вот, по нашему мнению, чем  бьі 
следовало заняться теперь ю жнорус- 
ским писателям, а  лю ди состоятельньїе, 
живущие в Малороссии,—  пусть покажут 
свою любовь к народу на деле , при- 
няв на свой счет издание таких со- 
чинений и заведение училищ, где бьі 
дети поселян преобретали воспитание 
на родном  язьіке.

Против нашого проекте восстанут 
те защитники государственного единст- 
ва, которьіе думают, что для спокой- 
ствия государства необходимо насиль- 
ственко подвести к одному знаменателю  
все народньїе обьічаи и приемьі жизни. 
Но государство и народ — не одно и 
то же. Государство єсть необходимая 
внешняя ф орм а соединения общ ества 
и мож ет бьіть составлено из многих 
народов, которьіе в государственном 
смьісле все вместе составляют одно 
тело, но во внутренней жизни каждьій 
пребьівает самобьітньїм цельїм. Не сме- 
шивая себя с народом, государство не 
долж ко предпочитать одного из не- 
скольких подвластньїх себе  народов и 
ставить его вьіше других, но ревним  
образом  охранять порядок их взаим- 
них откошєний и не мешать свобод ко
му развитию каждого из них. Для вла- 
сти, вираж аю щ ей государственное на
чало, обьічаи и особенносги народов

должньї бьіть в разной степени закон- 
ньі, и кравственньїе требования жизни 
каждого из них не должньї встречать 
препятствий. Ложко думают, будто при 
таком разнообразии мож ет порваться 
связь, соединяю щ ая народи. Если го
сударство станет на точку сознания 
права народностей, то каждая народ- 
ность будет естественно видеть в свя- 
зи  с другими залог своего благосостоя- 
ния. Зачем  народу желать отторгаться 
от государства, когда зто государство 
его  удовлетворяет? Ведь б е з  власти об - 
ществу существовать нельзя; вьірваа- 
шись из государства, нужно будет тво
рить новеє государство... Д ля чого ж е  
ломать прежнее, когда оно удовлетво- 
рительно? Коль скоро государственное 
начало, соединяя под собою  несколько 
народов, будет соблюдать талько вза- 
имную связь м еж ду ними с одинако- 
вьім уважением ко всем народностям 
вместе и к каждой относиться не как 
ко второстепенной, подчиненной, низ- 
шей, вьіше которой єсть —  господствую- 
щая, а  как к самобьітной, самоправной, 
тогда не м ож ет бьіть недовольства к 
государству, ни враждьі к другим, вме
сте соединенньїм народностям, если б и  
даж е в коренньїх основаниях народно
стей не бьіло органической связи. Н о 
такого расторж ения никак нельзя ожи- 
дать м еж ду южнорусской и великорус- 
ской народностями, потому что они 
соединеньї не талько по принципу го- 
сударственной необходимости, но свя- 
зан и  и духовним родством  верьі и про- 
исхождения. Возможно ли ожидать рас
торжения там, где разделенньїе насиль- 
ственньїми обстоятельствами в продол- 
жение веков стремились к взаимному 
соединению? Возможно ли зто растор- 
ж ение тогда, когда во всем славянском 
м ире чувствуется и сознается брат- 
ская взаимность и стремление к соеди
нению? Только при глубоком незнаний 
смисле нашей прошедшей истории, при 
непонимании духа и понятий народних 
мож но дойти до нелепьіх опасений 
расторжения связи двух русских народ
ностей при их равноправности.

Русское государство, в его  перво- 
бьітном зачине, возникло не по насиль- 
ственньїм побуждениям, и хотя в после д -  
ствии чуждое завоевание визвало зл е- 
мент насильственной централизации, но 
древние свободньїе начала сам опрев- 
ности народов, входящих в государ- 
ственньїй круг, не оставались м ертви
ми. После соединения Украйни с Мо
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сквою московское государство о кази - 
вало уважение к принципу местной 
сзоеобразности М алороссии и призна
вало, что малороссияне должньї пре- 
бьшать «по их черкасским обьічаям». 
Отклонений, правда, бьіло много; неко- 
торьіе бьіли очень разки; но принцип 
признання малороссийской народности 
остааался и признавался. Только уже а 
поздние времена влияние европейских 
идей — сочетания государственного 
единства с единством народности за 
ронило и у нас несправедливую мьісль, 
что поддерж ка южнорусской народ
ности и развитие ю жнорусского язика 
могут бьіть вредньї для государствен- 
ной цельности. Откинуть принятое из- 
вне (там уже, откуда оно занято, сде- 
лалось оно несостоятельньїм и призна
єте я таким) не будет опасно в настоя- 
щ ее время. Н арод южнорусский своим 
уважением к законности и лорядку, 
своим постоянньїм сознанием необходи- 
мости органической связи с велико- 
русским заслужил, кажетея, от власти 
столько доверия, чтобьі не считали его 
язика и саморазвития зловредним и 
для цельности государства.

Есть другая опасность для нашего 
проекта: — зто наша уж е не южнорус- 
ская только, но всероссийская лень и 
апатия к истинно-полезному труду и

действителько-вьісокому подвигу. Пи
сать повести и стишки часто бесцвет- 
ньіе, пустьіе, «з черкобровими дівками, 
буйним вітром, могилами, степами и 
зозулями» гораздо легче, нежели пре- 
даться предварительному изучению и 
трезвому труду для составлєния науч- 
ньіх книг, необходимьіх народу. Так ж е 
точно и наши состоятельньїе народо- 
любцьі охотнее оденутея, для забави , 
в квази-национальньїй костюм, ввернут 
в свою речь два-три малороссийских 
вираж ення, поспорят о  достоинствах 
Ш евченка, чем уделят рубль-другой из 
своих доходов на дело  общ ественного 
образования. Дай бог, чтобьі мьі ошиб- 
лись; дай Бог, чтобьі нас обличили в 
несправедпивости зтих слов — не слова
ми, а делом . Тогда и все предьідущие 
сочинения наших даровитьіх писателей 
будут иметь важное значение пре/цва- 
рительной обработки народного слова 
и приготовления его для народного 
образования. Если же, сохрани Бог, 
станется так, как мьі опасаемся,— тогда 
наше стремление к возрождению  на
родности не более как м од а на на- 
родность, не имеет корня в жизненкьіх 
потребностях, и нашей южнорусской 
народности суждено погибнуть...

Журнал «Основа».— 1862.— Травень

Передмова та публікація ВІТАЛІЯ САРБЕЯ

Київ. Знищені пам’ятки 
Собор Успіння Божої Матері
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до ЖИТТЄПИСУ
ТАДЕЯ РИЛЬСЬКОГО

Культурна та наукова громадськість України стоїть на перехресті двох великих 
дат: 150-річчя від дня народження видатного українського фольклориста, етногра
фа, економіста, народного просвітителя, учасника національного відродження в 
Україні у другій половині XIX ст. Тадея Розеспавовича Рильського (1841— 1902), 
яке відзначалося торік, і 100-річчя від дня народження чудового українського поета 
і вченого Максима Тадейовича Рильського (1895—1964), до  якого розпочалася підго
товка зараз.

В історії української культури ім 'я Тадея Рильського викарбоване поряд з  іме
нами Володимира Антоновича, Павла Чубинського, Бориса Познанського, Костя Ми- 
хальчука, як одного з  когорти другої хвилі (після кирило-мефодіївців) будителів 
національної свідомості українського народу, палких борців за  права уярмленого 
люду. Перу Тадея Рильського належать відома фольклористично-етнографічна праця 
«К изучению украинского народного мировоззрения» (1888, 1890, 1903), економічна 
«Студія над основами розкладу багатства» (1892— 1893), популярні книги для народу 
«Сільські пригоди (про випаси)» (1905), «Про херсонські заробітки, коли і як шукати, 
і що коштує туди достаться по залізній дорозі або  пароходом» (1899), стаття «Рас- 
сказ современника о  приключениях с ним во время Колиивщиньї» (1887) та ін. 
У пам'яті української громадськості він залишився, за  словами І. Ф ранка, «як ви
сокої деальний чоловік і чесний характер, як один із немкогих [...], що цілим своїм 
життям доказали серіозність своєї любови д о  р ідної України й її народу» *.

Сторінку з  біограф ії Тадея Рильського розкриває маловідомий архівний доку
мент: відповіді братів Тадея та Ю зеф а Рильських (студентів історико-філологічного 
факультету Київського університету са. Володимира) слідчій комісії, утвореній Ки
ївським військовим, Волинським та Подільським генерал-губернатором князем Ва- 
сильчиковим 18 січня 1861 р. на звинувачення в пропаганді національно-визвольних 
ідей серед  кріпаків свого батька, Розеслава Рильського, поміщика села Маковищ 
Київської губернії.

Документ зберігається у  Центральному держ авному історичному архіві України 
у м . Києві і є частиною так званої справи «О предосудительньїх сношениях студен- 
тов Киевского университета с крестьянами» (фонд 442, опис 810, справа 132, 
арк. 86—90). Він має свою передісторію . Звинувачення проти братів Рильських було ви
сунуте щ е у вересні 1860 р. Безпосереднім  поштовхом д о  цього став випадок біля 
римо-католицького костьолу (в М акарові) на храмовому святі 20 липня 1860 р . Як 
свідчать рапорти з цієї ж  справи, Тадей Рильський, вийшовши з  костьолу, звернувся 
до  селян — кучерів та лакеїв, які чекали на своїх панів, з і  словами: «Не журіться, 
лю де, буде вам вольницяі» 3 Ці слова були підхоплені людськими устами і в ідразу 
стали відомими цілому повіту, набираючи о оповідях -найрізноманітніших, часом 
найрадикальніших барв  3;. Таким чином про ц е  дізналася і поліція. Вона почала ро
бити зізнання сер ед  свідків, і з а  сім 'єю  Рильських було встановлено таємний нагляд. 
Д о справи регулярно додаю ться рапорти місцевих і київських чиновників, які свід
чать про яскраво виявлені українофільські тенденції братів Рильських. Вони по- 
людяному поводяться з  селянами, працюють у полі, ходять у народному одязі, 
співають українських пісень; Тадей із Своїми товаришами подарував лірникові Да
нилові Сарасу воли, селянам Данилові Сарасу та Ф едору Підлісному — сви ти 4. О соб
ливо наголошується у рапортах на приязні селян д о  Тадея Рильського. З а  допомогою  
агента Мельниченка поліція викрала сторінки з  рукопису Тадея Рильського про істо-
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рік» України та книгу з  бібліотеки його батька. За  цим почалися обшуки: 11 січня 
на київській квартирі, д е  мешкали брати Рильські та студент Іван Загурський, а 12 січ
ня у селі Маковищах. Після цього справу передаю ть слідчій комісії при генерал- 
губернаторі, яка вимагає вже аарестования с разсаж ением порознь» усієї сім 'ї. 
Братам загрож увало заслання в Казань. О днак генерал-губернатор відмінив свій 
наказ. Як вважають дослідники, від суворої кари Рильських урятував маніф ест про 
скасування кріпацтва. Проте родина щ е довго страж дала у зв 'язку  з  цією справою. 
Особливо трагічною була доля виключеного з  університету Ю зеф а Рильського та 
його передчасна смерть, викликана, зокрем а, й подіями 1861 р . Переслідування Та- 
дея  Рильського тривало все його життя.

Справа братів Рильських, щ о є типовим свідченням того, як розправлявся царизм 
з  молодою  українською інтелігенцією в 60-х роках XIX ст., змушує згадати пере
слідування Павла Чубинського, Петра Єфимекка, Бориса Познанського, Якова Та
беля та багатьох інших членів товариства хлопоманів, які співчували визвольним 
прагненням селянства. У справі Тадея та Ю зеф а знаходиться багато свідчень про 
діяльність їхніх товаришів по університету — у майбутньому учасників польського 
повстання 1863 р., українського національно-визвольного та просвітницького руху, 
визначних діячів науки та культури — Володимира Антоновича, Бориса Познанського, 
Л еонарда Совинського, Тадея та Лева (Леона) Сирочинських та ін. Згадуються у 
справі і книги, які захоплювали молодих українофілів: «Опис України» Боплана, 
«История Малороссии» Маркевича, «Богдан Хмельницький» Костомарова, «Метели
ки» (книга для народу) Куліша, його «Записки о Ю жной Руси», з  матеріалів яких 
особливий вплив на хлопоманів мала надрукована там «Наймичка» Ш евченка (саме 
її читав Тадей Рильський селянам), народні легенди та перекази про козаччину. Впа
дає в око мужність, з  якою Тадей Рильський боронить свої переконання напере
додні мож ливої сімейної катастрофи. Ч ерез реал ії життя і вчинки братів Рильських 
документ п ередає нам атмосф еру 60-х років минулого століття, названих пізніше 
М. 8. Лисенком «славними роками обчеської свідомості й відродження українського 
національного почутят» 5.

Життєві ідеали Т. Р. Рильского були успадковані його сином — М аксимом Риль
ським, видатним українським поетом. «Гордість наповнює серц е при думці, що я 
син того Тадея» 6,—  писав він в одному з  листів, оцінюючи життєвий шлях, пройде
ний батьком. Гадаємо, що опублікований документ прилучить до  наукового обігу 
нові свідчення про Тадея Рильського.

О ПРЕДОСУДИТЕЛЬНЬІХ СНОШЕНИЯХ СТУДЕНТОВ 
КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С КРЕСТЬЯНАМИ *
1861 года января 18 дня Следственная комиссия, учрежденная при Его Сия- 

тельстве Господине Киевском Военном, Подольском и Вольїнском Генерал-Губер
наторе для политических дел, на оснований предписания Его Сиятельства от 14-го ян
варя за № 231 производила допрос студентам университета св. Владимира Фаддею 
и Осипу Рьільским, сьшовьям помещнка Кневского уезда села Маковищ Розеслава 
Рильского.

Фаддей Ршіьский, по полученньїм о нем сведениям, принадлежал к тайному об- 
ществу коммунистов7, сумел сблнзиться с крестьянами села Маковищ, приобресть их 
доверне, войти с ними в короткие братские отношения и, пользуясь сим, внушал им 
посредством чтения, устньїх рассказов и песней ненависть к вьісшему сословию, ко- 
торое, по уверениям его, всегда мешало равенству, свободе и благосостоянию народ
ному. К числу чтений его простому народу принадлежит составленная им на мало- 
русском наречии история Украйни, нз которой случайно, через посредство подослан- 
ного агента, добити листи 4, 5, 11, 12, 13 и 14-й, остальние части зтого сочинения, 
по всему вероятию, истреблени им тотчгс, как только он заметил, что следят за его 
действием в селе Маковищах, во премя пребьівания его в декабре месяце 1860 года.

Вследствне возникших на зтнх студентов подозрений произведени били обиски: 
11 января в городе Києве, в квартире Фаддея и Осипа Ршіьских, и 12-го января в

* Документ подається із збереженням стилю і орфографії.
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доме отда их в селе Маковищах. Здесь от студентов Рьільскнх взята бнла подписка в 
том, что они, не далее 14-го января, явятся к г-ну начальнику Киевскоб губернии. 
По прибьітии в Киев, они, на оснований вьшіеупомянутого предписания, бьіли при* 
званьї в сню комиссию для допросов.

Фаддей Рильский, при подробиом расспросе, несмотря на убеждения и обличе- 
ния, какие представлялись против него со сторони фактов, доставленних в комиссию, 
яе сделал ни к чему признання.

Ответи его заключаются в следующем:
Виписки из нсторни Украйни на малорусском наречнн начал он составлять в ав- 

густе месяце 1860 года, пользуясь: Описанием Украйни Боплана; Историею Мало- 
россии Маркевича и сочннением Костомарова— «Богдан Хмельницкий», и намерен бил 
напечатать нх в журнале «Основа», которий будет издаваться в С.-Петербурге с на
чала сего года. Всех лнстов зтих виписано било четирнадцать; из них первие три, 
а также 6-й до 11-го затеряни нм. Составлеинем их занимался сам, без всякоб по- 
стороннеб помощи; не сообщал и не читал их ни крестьянам села Маковищ и никому.

Следственная комиссия указала Фаддею Рильскому на следующие в его випи
сках места, которие свонм нзложениєм, при внушении крестьянам, могли способ- 
ствовать к их возмущению:— Паньї, князя и бояре (Литовского князьства) все проти
вились зьеднаню з Польщею, бо боялись стерять власть над дрибнійшимн людьми; — 
Статут Литовскиб укладали велики пани, велнкя пани его прнбмали, тим вин тильки 
для великх панив був згожий8; — далее перечисляются тяжкие наказания, опреде- 
ляемие статутом, пренмущественно для простого народа; полная охрана висшему со- 
словию и никакой низшим.— Итак, ми бачили, як Украйна, перейшовши з свого преж- 
ного славянського укладу, була пид рукою князив варяго-руських; [...] во всьому то
му мало бачимо житья; весь люд, раз стративши свою славяньску вильность, дивився 
на вси перемини в пануваньи, мало о тим дбаючи. Найбильша часть его мовчить и 
дивитця понуро на кайдани, котори на його накладуть.— Люд одкликнетця, воюючи 
против шляхецкого пануваня, одкликнетця и знов замовчить, и знов инший лад на
стане.— Тогди, як шляхта розкошувала, неначе в раю, простий люд мучився, неначе 
в пекли.— Забувала вельможна шляхта, шо всякий чоловнк одннаково родитця; 
...вмила вона кричать за золоту вильность та не вмила ею подилитця з людом; [...] 
простого селянина прозивала хамом, а словом хлоп вона лаялась; забула, что той 
никчемиьій хлоп своєю працею еи годує.— Та ппсля руський пани и попи сами начали 
приймать унию и католицьство. З того вийшло, що католицьство н унию прози
вали паньскою, а православне хлопскою вирою.— Козаки и люде панський слуги ке 
любили, так як н самих панив.— Посланники нишком разносили бумагу гетманьску, 
котора кликала вснх до вийни; стереглись вони шляхти и реєстрових, щоб бумагн не 
достались ляхам. Козаки и простий люд тихо збирались на ради, робили списи, ди- 
ставали рушниць, складували все те в потайниках и ждали на козакив, що пиднялись, 
щоб пристать до них.— Оттак-то паньски ласки, збиваючи з глузду людей, робили з 
их отщепенцив, о упадок отчизни недбаючнх.— Та шляхецки сейми не робили ниякои 
полегкости для люду; люд вирив в те, що вин тильки своими силами може вивоювать 
свои права.— Ихнн (т. е. установляемне над народом) старшини, которих назначали 
з шляхти, дивились на них (на простой народ) як на своих пидданих, брали их до се
бе за слуг коло собак и коней и всяким способом зневажали их.— Дило шляхецьтва 
не позволило решти народа мать повични чоловичн права.— Вси горнулись до казацьт- 
ва; тоди счезлн на Украйни вси подилки на вншии и ннзши стани, вси стали ривки, 
вен поднялнея на одно дило, щоб визволитця з под панського ярма.

Фаддей Рильский ответил на зти указаний комиссни, что сочинение своє, содержа- 
щее в себе повтореиие давно уже известних фактов, он назначал не для крестьян, а 
для чнтающеб публики, и не занимался толкованием их крестьянам. О образовавшем- 
ся тайном обществе коммунистов ему ничего не известно. С крестьянами села Ма
ковищ он старается обходиться по чєловеческн, но никто из них не називает его 
братом 9, н он не слишал, чтоби где в другом месте так делалось. Иногда участвовал 
он с ними в полевих работах, лгобя такне занятня и для показання, что лица и висіле- 
го сословия не пренебрегают подобним трудом. Но у него н в помишленни не било 
внушать ненависть к висшему обществу, її ннкогда не произносил он перед крестья
нами таких слов: зх, коли б бисовим панам було так гирко, як нам тепер! — поки що 
буде, а пани з нас и сорочки здеруть, пора н обидать, але бисови пани не пу
скають! 10 — скорий нжте, хлопци, а то чортовії пани на шин сидять! — С крестья-
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нами по цельїм ночам он не пьянствовал; бьівал в нх хатах, заходил в шинок как 
место, в котором они проводят праздничньїе дни, но все 9то с целию доказать им 
отсутствие пренебрежения к ним лиц висшего сословия. На счет подарков не помнит, 
дарил ли он кому из крестьян что-либо. Песни пел он с крестьянами те, какие и они 
поют, по влечению к зтнографии, но, во всяком случае, невозмутительние. Читал 
когда-то дворовой прислуге, в кухне отцовского дома в селе Маковищах: Наймичку, 
позму, помещенную в Записках о Южной Руси, больше же (Сего чтений не било. 
Деревенскне крестьяне никогда не приходили к нему проводить с ним время, пить, 
петь, курить и слушать расскази про билие Бремена п. Пособников в зтом нико- 
го у него не било, и к таким не принадлежали брат его, Осип, студент Йван За- 
гурский; а студента по имени и прозванню Ильяша он и совсем не знает. В августе 
1860 года, при виходе нз костела села Макарова, с крестьянами никаких разгово- 
ров о вольности не заводил. Не рассказивал также крестьянам, будто имел он раз- 
говор с Государем Императором в Києве о том, что помещики худо обращаются с 
крестьянами, и Государь похвалил его и дал ему медаль.— Из студентов универси- 
тета Св. Владимира знает он довольно близко: Юлиана и Осипа Поповских, Влади* 
мира Антоновича, Фаддея и Льва Сирочинских 12, Тита Далькевича, Леонарда Са- 
вннского |3, уже окончившего курс; но ему кажется, что они не способни принадле- 
жать к тайному обществу нли подвергаться подозрению со сторони своего образа 
мислей. А бивший студент Моргулец с лишком год уже вибил из университета к 
своєму отцу, кажется где-то в окрестности Бердичева. Луциан Иотейко, вольний слу- 
шатель, дворюродний брат ему, Фаддею Рьільскому, а Изидор Пашковский вовсе 
не студент даже, и где он живет, неизвестно.— 19-го декабря 1860 года Фаддей Риль- 
ский с братом своим Осипом и с Йваном Загурским проводили до м. Макарова своих 
товарищей, студентов, но не Улашиньїх (таких оии совсем не знаают), а вишеупомя- 
нутого Леонарда Савинского и Пешинского14, отправлявшихся к своим родним на 
праздники, но не пьянетвовали там до рассвета, потому что прибили все они в Ма
каров часов в 10-ть утра, а разьехались часа через два, в полдень, посуди там не 
били ,5, а случайно один из них, набивая трубку, задел нечаянно по зеркалу и раз- 
бил его, за что и удовлетворил єврея, хозяина постоялого дома.

При обисках забрати следующие предмети:
в городе Києве, 11-го января:
а) у Фаддея Рильского: небольшая связка бумаг, не содержащая в себе ннчего 

замечательного, и три книги;
б) бумаги студента Йвана Загурского16, квартировавшего вместе с Рнльским, 

заключающиеся из писем его родними и тоже не содержащие в себе ничего по- 
дозрительного, также 9-ть томов книг.

В селе Маковищах, 12-го января:
в) книги на польском и французском язиках, значащиеся в особо составленной 

им описи, которие, статься может, все или частию не пропущени цензурою;
г) связка под № 32 с историческими документами XVIII стояетия;
д) связка под № 33, в коей страници 3, 4 и 5-я заняти випискою из «Колокола» 

известной статейки, озаглавленной: Права русского народа. Виписка зта, по обт>ясне- 
нию Фаддея Рильского, писана, кажется, бившим его товаришем Осипом Цибуль- 
ским, уже умершим, которьій приехал к Рильским в Маковшци и оставил там ату 
тетрадку.— Остальние бумаги в сей связке ничем не замечательни;

е) связка под № 34, в ней: печатная брошюра \Узротпіепіа Ьедіопоту (Воспо- 
минания легнонистов), изданная в 1820-х и не позже начала 1830-х годов.— Рукопись 
о Иагоботеозсі роїзків] (О польской народности), рассуждение Казимира Бродзинско- 
го, читанное в собрании общества Друзей Наук, происходившем 3-го мая 1831 года, 
потом напечатанное в 1850 году в Париже, вместе с сочинением вьіходца Осипа- 
Богдана Залесского: Розіапіе бо Ьгасі улідпапсоет (Послание к изгнаннмм братьям).— 
Фаддей Рильский обт>яснил, что зти брошюра и рукопись принадлежали к библиоте- 
ке, оставшейся после их деда Фадора Рильского, умершего около двух лет тому; 
рукопись даже писана его рукою с 20 по 31 страницу, почерк же писавшего ее с 
31 страници неизвестен;

ж) связка под № 35 с историческими документами, относящимися к Барской 
конференции;

з) У Фаддея Рильского, без обиска, чрез агента, захвачена книга: Шемгіазіа рої-
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вка V (ггесЬ \чіекасЬ, Познань, 1843 года.— По обгясненню Фаддея Рильского 
зта книга, содержащая в себе опнсание положення женщнньї в Польше с древних 
аремен до XVIII столетия, прннадлежала, как кажется, тоже к бнблнотеке его деда.

Брат Фаддея, студент Осип Рьільский, признавая с своей сторони правдивими 
асе данние братом его обьяснения, обьявнл, что ничего более прибавить к ним от 
себя не имеет.

Несмотря на запирательство студента Фаддея Рильского, следственная комнссня 
не может не признать, что он не тольхо подозревается, но и изобличается некоторим 
образом в неблагонамеренних и возмутительньїх действиях, ибо он сознался н не отвер- 
гает того сам, что рукопись: История Украйни (наполненная многими местами, спо- 
собними возмущать крестьянские уми),— сочннена и писана им 17, что часть зтой 
рукописи им потеряна (тогда как терять ее не било нн повода, ни случая, а, всего ве- 
роятнее, истреблена им вместе с другими следами злоумишления, как ато значится 
и из донесений местних чнновннков, что он действительно занимался вместе с крстья- 
нами полевими работами, бивал с ними в шинках и в их избах, пел с ними песни, 
читал им Наймичку. Он только не сознается в том, что при 9тих сходках с крестья- 
нами били им делани вредние внушення им; однако из сознаний сих последннх пред 
местними чиновниками оказивается, что такне внушення действительно били делани. 
Следственная комнссня полагает, что поступки такого рода могут еще бить рас- 
крити формальним следствнем в селе Маковищах, но не иначе как при удалении 
оттуда не только Фаддея и Осипа Рнльских, но и отца их Розеслава, которий ни- 
коим образом не мог не знать всего, что делали и чем занимались его синовья в его 
доме н в деревне. Удаление их и даже, в случае надобности, арестованне, с рассаже- 
нием порознь, необходимо потому, что без зтой мери невозможно раскрьггие н обна- 
ружение чего-либо, также как и отискивание каких-ннбудь обличительних для них 
бумаг, в нстребленин конх они сильно подозреваются, но статься может, не все их 
уничтожили.

Касательно же забратих бумаг н книг следственная комнссня полагает все кни
ги, о конх упоминается више в пунктах а, б, в, з, отослать в цензуру для просмотра 
и дальнейшего сообразно тому поступлення с ними; связки г, ж с историческими до 
кументами могут бить передани в Киевскую археографическую комиосию для извле- 
чения из них того, что она к своим изданням признает полезним. Связку же под № 36, 
•содержащую в себе зкономнческие бумаги и расчети, возвратнть помещику Рильскому
вместе с прочнмн вещами и книгами, если и оние к тому предназначени будут,в.

Обо всем зтом следственная комнссня честь имеет донести Его Сиятельству го- 
•сподину Генерал-Губернатору с представлением всех приложений, присланних при
предписании за № 231.
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Корпуса жандармов подполковник
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I Франко 1. Памятн Тадея Рильського // Літературно-науковий вісник.— Львів, 1902.— Т. XV.— 
С. 161.

4 ЦДІА України.— Ф. 442.— Оп. 810.— Спр. 132.— Арк. 211 зв.
* Взагалі, навколо імені Тадея Рильського виникають найрізноманітніші оповіді та чутки, по

в’язані з визволенням селян. Одна з таких легенд (про те, що цар, перебуваючи у Києві, питав 
студентів, як поводяться панн з кріпаками, а ТадеЙ Рильський відповів, що дуже погано, і за 
те цар нагородив його медаллю). (ЦДІА України.— Ф. 442.— Оп. 810.— Спр. 132.— Арк. 92).

4 Горленко В. Ф. Сторінка до біографії Тадея Рильського // Народна творчість та етногра
фія.— 1985,— М» 2.— С. 65—67.

8 Лист Лисенка В. М. до Б. С. Познанського від 7. 10. 1902 року // Збірник музею діячів 
науки та мистецтва України.— К., 1930.— Т. 1.— С. 172.

* Цей лист М. Т. Рильського не зберігся. Уривок з нього навів у своєму листі І. Ф. Чуприна / 
Лист І. Ф. Чуприни до М. Т. Рильського від 3. 9. 1942 р. // Київський літературно-меморіальний 
музей М. Т. Рильського.— № А-247.

7 Під цією назвою розумілися молоді українофіли, які входили до гурту хлопом аиів.
* У цих рядках Тадея Рильського особливо відчутний вплив Володимира Антоновича, неза

довго перед цим домашнього вчителя у родині Рильських.
•В  одному з доносів (ЦДІА України.— Ф. 442.— Оп. 810.— Спр. 132.— Арк. 7—8 зв.) вказува

лося, нібито студентн-хлопомани просять своїх слуг звертатися до них не «пане», а «брате».
10 Дані з доносу земського справника Г. Подгурського та чиновника особливих доручень Тран- 

дафілова (ЦДІА України.— Ф. 442.— Оп. 810.— Спр. 132.— Арк. 214).
II Дані з доносу земського справника Г. Подгурського 9 січня 1861 р. (ЦДІА України.— 

Ф. 442.— Оп. 810.— Спр. 132.— Арк. 91—92).
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13 Сирочинський Лев (Леон) — студентський товариш Т. Р. Рильського, пізніше видатний укра
їнський та польський культурний діяч, співробітник львівського часопису «Правда», де виступав 
під псевдонімом Левко Чорний. Був ректором Львівської політехніки.

■*  Совінський Леопард  — видатний польський поет-романтик, українофіл, товариш Тадея Риль
ського. За словами Івана Франка, «для нас, українців, Совінський е І буде одною з найснмпа- 
тіічнішнх постатей на польськім Парнасі» (Франко І. Я. Зібр. тв.: У 50 т.— К., 1981.— Т. З І .— 
С. 393).

14 Особа нам невідома (може, Петинський?) — один із студентів, товаришів Тадея та Юзефа 
Рильських. Борис Познанський, описуючи цей студентський звичай заїжджати один до одного 
на вакації, наводить його студентську назву — «ремінне дишло» (Борис ПознанскиН, Воспоми- 
нания II Украииская жизнь,— 1913.— № 4.— С. 24).

15 У доносах намагалися всіляко очорнити студентів-хлопоманів, приписуючи їм різні гріхи. 
Це чинилося для того, аби хоч трохи затьмарити той світлий образ, що поставав зі свідчень. 
Так, зокрема, в одному з доносів земського справника Г. Подгурського від 9 січня 1861 року 
(ЦДІА України.— Ф. 442.— Оп. 810.— Спр. 132.— Арк. 91 зв.) зводився наклеп на Тадея Рильсько
го — про його участь в пнятнці у макарівському шинку.

14 Іван Загурський  — студент, член товариства хлопоманів, який жив на квартирі разом з 
братами Рильськими. Під час обшуку його папери потрапили до рук поліції.

17 Подальша доля цієї праці Тадея Рильського нам невідома.
10 Подальша доля цих документів нам невідома.

Передмова та публікація НАДІЇ ПОЗЯК

КАФЕДРАЛЬНЕ «ВІРУЮ» 
ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА

З неопублікованої спадщини

У поступі історичної думки в Україні в епоху національного відродження дру
гої половини XIX ст. виняткова роль належала Володимирові Боніфатійовичу Ан
тоновичу. Фундатор документального напряму в українській історіографії, родо
начальник наукової археографії та історичної географії в Україні, видатний архео
граф, етнограф, антрополог і нумізмат при сприятливіших умовах розвитку на
ціональної культури міг би стати вченим світової слави. Але якщо навіть зва
жити на те, що значна частка його життєвої енергії пішла на громадсько-політич
ну діяльність і він не мав змоги повністю реалізувати свій щедрий талант, творча 
спадщина вченого вражаюча. З-під пера Антоновича вийшло майже 300 наукових 
розвідок, які не лише проторювали нові шляхи наукового дослідження історії 
України, а  й підняли українську історичну думку на якісно новий щабель роз
витку.

Як історик Антонович ніколи не був кабінетним ученим, прихильником науки 
задля науки. Всі свої ввання, своє історичне кредо, в основі якого лежала палка 
віра в силу культурно-освітнього прогресу, він передав новій генерації українських 
істориків, які сприйняли концептуальні та методологічні настанови свого вчи
теля.

Першочергову роль в означеному процесі зіграли лекційні курси Антоновича, 
які він читав понад ЗО років на історико-філологічному факультеті Київського 
університету.

Антонович був запрошений до Київського університету на кафедру російської 
історії у березні 1870 р., але регулярно почав читати лекційний курс лише 
з жовтня цього року після захисту магістерської дисертації та отримання посади 
доцента. Про викладання історії України в ті часи не можна було навіть натяка
ти, і  Антонович вибирає єдино можливий варіант: під прикриттям канонізований 
російською історіографією періодизацій і термінології дати слухачам якнайбільше 
фактичного матеріалу з так званої «южнорусской истории», не вдаючись до ризи- 
ковнх теоретичних узагальнень.

Щя перед початком викладацької роботи Антонович уклав своєрідну угоду 
з відомим ученим, професором В. С. Іконниковим, що теж займав кафедру «рус- 
ской» історії, про розмежування ділянок як лекційних викладів, так і наукових
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студій. Періоди московський та імперський читав Іконников, а початковий період 
історії Русі й західноруську (власне українську) історію викладав Антонович.

Серед архівних матеріалів збереглася перша програма лекційного курсу з істо
р ії Росії, подана молодим вченим для кафедральної експертизи *. Вона передбача
ла поряд з читанням лекцій з історії так званої «домонгольської Русі» викладання 
і курсу «Литовської Русі». На той час це було досить сміливе рішення, коли зва
жити, що навіть російському історику К. М. Бестужеву-Рюміну цензура заборони
ла включити до першого тому «Русской истории» розділ з історії Литви 2.

Поряд з давньоруською історією та історією литовської доби, які Антонович 
систематично читав з 1870 до 1901 р., коли закінчив професорську діяльність, він 
поступово, спираючись переважно на власні наукові дослідження, вводить в уні
верситетську програму і лекційні курси під назвою: «История Галицкой Руси» 
(починаючи з 1872 р.), «История малорусского казачества» (починаючи з 1879 р.), 
«Источники для истории Юго-Западной России» (1880). Якщо до університетських 
курсів ще додати цикли лекцій з історичної географії та гідрографії України, які 
'читав приватно з 1880 до 1882 р., а трохи згодом — з історії українського ко
зацтва і антропології українською мовою, то перед нами постає не просто про
фесор науково-академічного гатунку, а свідомий і активний популяризатор істо
р ії українського народу.

З наукової точки зору вартість лекційних курсів Антоновича для української 
історичної науки незаперечна. ї ї  можна порівняти за значенням для російської 
історіографії «Курса лекций по русской истории» В. О. Ключевського. Та коли 
■останній завдяки публікації цих курсів став прославленим ученим, то лекційні
літографії Антоновича ще й досі припадають пилом на полицях архіву.

Перший, хто зрозумів наукову значущість цих курсів для української історич
ної науки, був учень і послідовник Антоновича у царині української історіогра
ф ії академік М. С. Грушевський. У серпні 1928 р. на засіданні І  відділу ВУАН при 
обговоренні плану 9-ти томного видання праць Антоновича він запропонував уком
плектувати V і VI книги лекційними курсами з історії, джерелознавства та істо
ричної географії України. Ця думка була схвалена і зафіксована в плані випуску 
творів Антоновича3. М. С. Грушевський разом з Е. І. Ківлицьким, теж учнем Ан
тоновича, мав узяти участь у редагуванні відповідних томів. Але реалізувати цей 
задум в умовах тогочасної діяльності не вдалося. З багатотомного видання з’яви
лася лише перша книга (1932), зредагована дружиною історика К. Мельник-Анто- 
иович. Подальший випуск праць Антоновича, котрому ще за життя російські вла
сті поставили тавро сепаратиста, був заборонений. Більшовицька ідеологія не 
могла допустити популяризацію спадщини історика, бо ставила під сумнів її  голов
н і догми про міжнаціональні історичні стосунки. Копітка праця — збирання ма
теріалів і підготовка їх до публікації — звелась нанівець.

Наукова сумлінність Антоновича, виявлена при підготовці лекцій, ставить 
перед сучасними дослідниками завдання не лише популяризації, але і розуміння 
його спадщини. При цьому виступають дві проблеми: методичний підхід Антоно
вича до викладання лекційного курсу і пошуки тих принципів, які покладено 
в  основу всіх курсів історичної концепції.

Строгий науковий документалізм превалює у лекційних викладах Антоновича. 
При їх читанні мимоволі впадає в око та старанність, з якою історик вивчав 
джерела і на їхній основі будував теоретичні узагальнення. Досить обережний 
у своїх висновках (до чого певною мірою зобов’язувало і постійне переслідування 
в  політичних мотивів), Антонович добирав лише ті матеріали, що не викликали 
у  нього сумнівів з приводу об’єктивності свідчень. А щодо аналізу історичних 
джерел, особливо іноземного походження, то тут професіоналізм Антоновича на
стільки високий, що може бути зразком і для сучасного археографа.

Самий виклад лекцій був завжди стислий, продуманий і зрозумілий. Порів
нявши літографії лекцій 70—80-х років, мимоволі звертаєш увагу на постійну 
працю Антоновича над текстом у досягненні максимального лаконізму і чіткості 
викладу. Цю манеру викладу стверджують і його учні. Один з них, відомий 
український історик В. Г. Ляскоронський, констатує: «Самий виклад лекцій був 
завжди стислий, при тому факти й висновки подавано з великою науковою кри
тикою, без ризикових гіпотез, яких Антонович взагалі не любив, силкуючись
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бути якомога об’єктивнішим і будувати свої висновки на добре перевірених, науко
во обгрунтованих фактах» 4.

Своєрідний методичний стиль, вироблений Антоновичем в лекційних курсах, 
безпосередньо впливав і на структурний характер його наукових праць, що, як 
правило, носять ескізний характер з елементами фактологічної констатації. Але 
така недомовленість мала і позитивне значення. Вона збуджувала слухачів до 
пошукової праці. Під враженням лекцій, наукових семінарів і праць Антоновича 
ціла плеяда молодих талановитих істориків зайнялась розробкою української істо
рії. Так поступово формується перша в Україні національна історична школа. 
Серед її представників увесь цвіт української історіографії: М. Грушевський, 
Д. Багалій, В. Ляскоронський, М. Дашкевич, В. Доманицький, Ю. Сіцинський, 
І. Павловський, Л. Падалка, В. Данилевич, О. Стороженко, І. Каманін, М. Довнар- 
Запольський, І. Лінніченко, Ф. Вовк, О. Андрієвський, В. Щербина та інші видатні 
українські дослідники. Слушно констатує один з найавторитетніших інтерпрерато- 
рів спадщини Антоновича, відомий український історик Д. І. Дорошенко: «Коли б 
навіть Антонович не залишив ніяких, власне, творів, то вже одна ця велетенська 
організація наукового дослідження української історії в працях його учнів за
певнила б йому одно з найпочесніших місць у діях української науки»5.

Серед неопублікованої наукової спадщини Антоновича особливу увагу при
вертають дві його вступні лекції до курсу вітчизняної історії. Обидві вони не 
включені до лекційних літографій і збереглися в рукопису. їх  наукова вартість 
полягає насамперед у тому, що вони є одним з небагатьох автентичних свідчень 
методології українського історика. На брак саме таких матеріалів, конче необхід
них для об’єктивної оцінки історичної концепції Антоновича, вказує і  М. С. Гру
шевський в одній з розвідок про творчість свого вчителя в.

Перша лекція була прочитана Антоновичем на початку жовтня 1870 р., коли 
він лише приступив до викладацької діяльності. Оскільки лекція носила програм
ний характер, історик, як свідчать його записи, дуже ретельно готувався до ї ї  
проведення. Потрібно було в лаконічній формі викласти своє розуміння історії як 
науки, пояснити вибраний метод ї ї  вивчення і  вказати на зміст свого майбутнього 
курсу. Зробити це було тим важче, що кожне необережно мовлене слово з приво
ду значення української історії могло принести лектору чимало неприємностей, 
адже в аудиторії були не лише студенти, а й представники київської адміністра
ц ії на чолі з попечителем навчального округу7. На основі лекційного змісту оче
видно, що Антонович блискуче справився з нелегким завданням. Його настановне 
«вірую», пронизане палкою впевненістю, що історія — це головний фактор 
національного самопізнання, звучить переконливо і  науково обгрунтовано.

Друга лекція Антоновича, читана на рубежі 70-х років, є преамбулою до кур
сів з історії Галицької Русі та історії українського козацтва. Вона дає певний ма
теріал для роздумів над підходом вченого до розгляду української історії.

Для Антоновича зміст історії прихований не в сфері державницьких засад 
і  політичних стосунків — він бачить його у проявах народного життя, громадських 
і  національних взаємовідносинах.

Як і більшість праць Антоновича, лекції написані російською мовою з вжи
ванням стосовно України офіційної термінології типу «южнорусская нсторня», 
«Малороссия», «юго-западная история» і  т. п. Це зумовлено русифікаторською 

політикою царизму щодо українського народу і  обов’язковим атрибутом тогочасної 
історичної літератури та публічних виступів.

Перша лекція В. Б. Антоновича 
в Київському університеті

Вступай на кафедру, с которой я буду иметь честь беседовать с Вами, мило- 
стшше господа, я вполне сознаю всю важность возложенной на меня обязанности, 
важность ее обуславливается тремя главньхмн причинами: прошедпшм самой ка
федри, особенньїм значеннем зтой кафедри в Киевском университете н содержа- 
нием излагаемой науки.

В течение непродолжктельного времени существования нашего уннверситета
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на долю кафедри русской нстории випала счастливая участь. Преподаватель зтой  
науки не может и не должен забивать, что он имеет честь излагать ее в том  
университете, в котором читал лекцин и первим ректором которого бил М. А. Мак
симович, общественная почтн полувековая ученая деятельность которого, посвящен- 
ная критической разработке нстории Русской вообще и Южнорусской в особен- 
ности, дает право признать за ним имя Нестора Южнорусской истории8.

Затем из кафедри зтой раздавался некогда голос Николая Ивановича Косто
марова, занявшего впоследствни по таланту и неустанному труду почетное место- 
в кругу первоклассньїх учених нашего отечества 9.

Перечисляя з ти имена, я далек от той самоуверенности, в силу которой я мог 
осмолиться поставить свои будущие заслуги иа один уровень с плодотворною дея- 
тельностью названньїх мною учених, я знаю, что талант н дарования даются 
свише н не завнсят от самих напряженних уснлнй лнчности; я позволил себе- 
назвать предшественников на кафедро с тою едннственно целью, чтобьі вюразить- 
уважение. Сохраняя в памяти их заслуги, я буду всегда стараться не уступать гав 
в тех, по крайней мере, качествах, которие зависят от моей лнчности. Качества 
ж е з ти, по моєму мнению,— воля, труд, анергия и добросовестное отношение 
к науке.

Обращаясь к содержанню самого предмета, я счнтаю важним упомянуть 
о пользе нзучения отечественной истории, о том значений, которое она имеет как. 
главньїй ричаг развития общественного самосознания народа и уясиения непо- 
средственньїх мотивов его гражданской и политической жизни. Мисли з ти слиш- 
ком известни для того, чтоби останавлнвать на них ваше внимание, я позволю 
себе обратить его только на одно обстоятельство, относящееся к лнчности того, 
кто посвящает свой труд разработке отечественной истории, обстоятельство ато — 
непременная обязанность относиться по мере возможности более обвективно к  
предмету своих занятий. Бели беспристрастие составляет необходимое качество 
историка вообще, то оно тем более необходимо и плодотворно, хотя вместе с тем 
в труднеє достигается при разработке нстории собственного народа. При изучении 
ее всякое увлечение естественним чувством симпатин, которому поддаетея историк, 
затрудняет уяснение того народного самопознания, которое составляет важней- 
шую цель науки, оно ведет или к народному самовосхвалению, или, в противопо- 
ложном случае, к отрицанию коренних основ народной жнзни и как крайннй 
результат доводит илн до научного романтизме, состоящего в возведении в идеал  
известньїх отдельних моментов прошлой жнзни народа, следовательно, в отрицании 
всякого прогресса в зтой жизни как в настоящем, так и в будущем, илн до скеп
тицизме и отчуждения от всего того, что составляет нравственное достояние наро
де в прошедшем и задаток его будущей жизни. Для избежания указанних край
ностей историк находит средство только в обт>ективном отношении к предмету 
своих занятий, в трезвом критическом взгляде на прошедшее, основанном на глу- 
боком изучении фактической сторони того прошедшего, как би зто пзученне не 
казалось мелочно, трудно и медленно, в беспристрастном приложении к истории 
денного народа общих заковов развития человеческого общества и в добросовест- 
ном таяяйттттгоятпт тех частних условий народной жизни, при которих действовали 
и развивалнсь общие закони.

Указивая всю важность обдоктивности в науке, я тем не менее строго разли- 
чаю беспристрастие от бесстрастия. Требовать от историка бесцветности, отсутствия 
личних убеждений, индифферентизма по отношению к своей народности значило- 
би унижать науку и вместе с тем требовать недостойного и невозможного. На- 
против того, я убежден, что оставаясь обіективним, избегая предвзятьіх мислей  
и увлечений, историк не только не отказьіваетея от права на личние убеждення 
и симпатин, но, напротив того, уясняет и укрепляет их на прочной фактической 
осново путей строгого научного анализа.

Бели беспристрастное отношение к предмету занятий н обязьівает историка не- 
обходить, не окривать н не насиловать фактов, єсли оно заставляет его тщательно» 
проверять добитие из фактов виводи и положення, то оно же и побуждает его, 
если истина последних сделалась для него очевидною, относиться с горячою сим- 
патиею или с серьезнм порицаиием к явленням прошедшего. Таким образом, при  
изучении отечественной истории изучающнй ее не только может сохранить есте-
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ственнме чувства любви к родине, но должен развить их и основать на прочной 
почве критики н знання.

Историк должен бьіть патриотом, но его патриотизм не имеет права оставать
ся  слешам побуждением естественного чувства — он должен бьіть сознательньїм 
убежденнем вполне развитого человека. Историк у тем труднеє удержаться на 
об'ьективной точке зрения, чем более живого и драматического интереса представ- 
ляет в прошедшем судьба народа и чем более интерес зтот близок к настоящему. 
В  втом отношении при изучении русской исторни мьі находим указанньїе условия 
в полной нх силе тогда, когда обращаемся к изученню прошедшего западной 
половнньї русского народа. Между тем как историк, рассматривающий прошедшее 
Северной Руси, сосредоточивает главное внимание на вековьіх усилиях народа, 
стремящихся создать прочньїй государственний организм и обпгарную территорию, 
служащую точкою опорьі для зтого организма, и может спокойно, шаг за шагом 
следить за осуществлением з тих целей, в юго-западной Руси главньїй историче- 
скнй интерес сосредоточен на упорной трехвековой борьбе, посредством которой 
народ отстаивал существование всех основних начал своего народного бита. 
Изучая русскую исторшо в южнорусском крає, ми не можем вабить, что стонм 
на почве, глубоко пропитанной кровью долгого ряда поколений, клавших голови 
в отчаянной борьбе за свои национальньїе и общественние убеждения. Забить з то 
тем труднеє, что последствня отчаянной борьби слишком близки нам во времени. 
Последнее обстойтельство если и затрудняет исследователя отечественной исторни, 
то вместе с тем оно указьівает и на более существенную н более непосредственную 
пользу излагаемого им предмета. Если вековая народная борьба в нашем крає и 
окончена в строгом фактнческом смисле зтого слова, то она далеко не улеглась 
в отношенни нравственяом н гражданском — каждьій образованний представитель 
русской народности в Южнорусском крає долго еще будет в необходимости про- 
должать путем мирной, гражданской деятельностн ту борьбу, которую прежде его 
начали с оружием в руках. Зтот последний зпизод народной борьби будет кончен 
тем скореє и успешнее, чем больше каждий русский гражданин зтого края будет 
проникнут сознанием правоти своего народного дела, основанной на добросовест- 
ном изучении нсторнческой судьби своего народа. Я думаю, что точяое, бес- 
прнстрасное, проверенное критикою изучение ее и положит конец упорной борьбе; 
боровшиеся сторони не могут не признать, что состязание, завязавшееся в про
шедшем вследствие особенних нсторнческих усдовий времени, должно прекра- 
тнться с появлением того сознания, что синам одного н того же народа не воз- 
можно в XIX столетин расходнться нз-за мотивов, увлекших в чужой лагерь часть 
их отцов в XVI ст., мотивов, которих сила н значение потерялн в ваше время всю 
■свою некогда обаятельную си л у10.

Вступна лекція до курсу історії
В нсторнческой яитературе под историей обикновенно разумеется снстемати- 

ческое изложенив собитнй из жизни народа или государства. Излагая исторшо 
какого-либо государства или народа, историк, понимающий так исторню, всю 
задачу своего труда сводит к тому, чтоби изложить в системо собития, имеющие 
значение в судьбах нх. Не отрицая в сей важности зтой фактической сторони 
дела,— так как фактнческне данние составляют основу для обобщеннй н фило- 
софских виводов,— нужно, однако, запомнить, что при подобном поникании за- 
дачи исторни историк в отношении к трудам своим делает только половину, и при- 
том меньшую половину дела. Остается еще другая половина — проследить момен
ти, переживаемие народними массами в их политической, вкономической и нрав- 
ственной жизни, подметить идеали народа в разлнчние перноди жнзнн его, про
следить развитие культури н цивилизации у народа. Рассказ о том, как народ 
развивается в своей политической, вкономической и нравственной жизни, короче, 
рассказ о прогрессе — вот возможно правильнеє представление исторни. В чем 
вмражается прогресе?

Чем додьше живет народ, тем более у него появляетея стремяение обставить 
ЖЯ-1НІ. свою более удобно; у  него являетея больше потребностей в его фязической, 
умственной и нравственной жизни, которие он старается удовлетворить. Развитие

З* 67



у  народа средств к удовлетворению втих потребностей и составляет культуру. С дру- 
гой сторони, чем больше народ жнвет, тем сознательнее и с большей настой- 
чивостью он проводит во взаимоотношениях своих членов и в свои отношения 
с другими народами идею справедливости. Развитие общественньїх отношений н а  
основаннях справедливости составляет цивилизацию. Таким образом, полнее исто- 
рию можно определить как развитие цивилизации и культури у известного чело- 
веческого общества. Только при подобном определении истории, кажется, устра- 
няется различие во взглядах на задачу ее. Дело в том, что нсторию рассматриваюг 
с трех сторон: как историю страни, историю государства и, наконец, как исторшо 
собственно народа, живущего в них. Но ни изложенне истории страни, ни изло- 
жение истории государства не соответствует установленному понятию истории. 
Изложенне истории страни делает задачу исторнка очень широкой, так как  
в втом случае он должен будет изложить историю всех народов, когда-либо жив
ших на втой территории, а следовательно, и историю их культури и цивилизации». 
между тем как ему нужно изложить только историю народа, в данний момент 
занимающего известную территорию. Кроме того, один в тот же народ не всегда 
занимает одну и ту ж е территорию или переселяется из одной в другую, или же 
распространяет свою. Наглядним прнмером в того может бить территорня нашей- 
страни. Не может бить исторня народа изложением истории государства. Есть- 
народи, никогда не составлявпше государство и, однако ж , имеющие свою куль
туру и цивилизацию, что дает им полнейшее право на место в истории (напри- 
мер, баски) п. Есть народи, которие прежде составлялн государство, но в силу 
исторических обстоятельств теперь не составляют его. Наконец, один народ может 
составлять несколько государств (Германия) 12. Но даже при условии, когда один- 
народ составляет государство, история последнего не может бить историей народа». 
так как, излагая дела правительства, дела представителей власти в данное время». 
оно совершенно не касается жизни масс во всех ее проявленнях. Ото будет не- 
история, а биографни лиц, которие далеко не всегда могут бить виразнтелями 
жизни народа. В истории государства ми видим только показную сторону, видтаг 
актеров на сцене, не зная того, что делается за кулисами. Таким образом, истории 
должна заюшаться жизнью собственно народних масс, составляющих народность..

Что же називается народностью и чем обусловливается лоявление ее? Пед 
именем народности разумеется группа людей, виделяющая из других подобних 
груші чувственними, антропологическими и культурними признаками. Различние 
условня могут содействовать образованию новой народности. Народность виделяет- 
ся не племени. Какое-либо племя может аанимать обширную территорию, на про- 
странстве которой бивают неодннаковие условня для жизни. Географическое по- 
ложение страни, клнматнческие условня сами по себе могут влиять на вироблений 
особих прнзнаков в группе людей. Соседство одного племени с другим может 
бить причиною так назьшаемого скрещивания, посредством, например, сметанних, 
браков (английская народность, южно-русская). Один из народов, привнося новие- 
черти в другой, или сообщает ему свой язик, или же принимает язик другого. 
Так образовалась наша малорусская народность. Пертурбацни в степях заставили 
К О Ч Є В Н И К О В  Я Я П ІИ Х  степей: печенегов, половцев, торков, берендеев и др. селиться, 
между южно-русскими славянами. Оселившиеся кочевники подчинились ВЛИЯНИЮ- 
планян и совершенно слились с ними. Так создался украинский тип нашей народ
ности 13.

Переходи теперь к истории малорусского народа, необходимо прежде всего- 
указать время его появлення в истории. С определенной физиономией народность. 
наша появляется в конце ХШ  — начале XIV веков. Так, по крайней мере, можна 
заключить. на оснований документа (договора) Галицкого князя Юрия П 1835 года,. 
в котором он називает себя князем «Малия Руси». Очевидно, народность наша, 
представляла тогда из себя нечто настолько отдельное, что для нее нужно била  
особое назвавше.

Заннмая довольно общирную тернторию, условня жизни на которой били не. 
одннакови, народность наша в разньїх частих территории имеет свои особие 
оттенки, которие представляют тип зтой народности. Народность наша слагается. 
из трех явно определивпшхся типов: юго-западний — галицкий, северний и украин
ский І4. Первий занимает Галицию, Буковину, Волинь, часть Подолии; второй —  
Полесье, Черниговскую губернию, северную часть Киевской губернии; третий —•
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остальную часть Кневской губернии, восточную часть Подольской, Полтавскую 
и слободьі Харьковской, Курской, Воронежской губерний, большую часть населе
ння войска Донского н Кубанского.

Тип галицкий прежде всего вьіявил себя в историн; он отличается способ- 
ностью к самой шнрокой инициативе, стремлением к сближенню с аападннми 
культурними народами и стойкостью в сохранении своих национальннх особен- 
ностей. Он прежде всего создает государство н, когда силою несчастних полити- 
чесних обстоятельств ему пришлось утратить политическую самостоятельность, 
с удивительною особенностью отстаивает свои национальние чертьі.

Тип северний отличается какой-то нерешительностью, робостью, отсутствием 
иницнативи. И атот тип твердо хранит свои особенности, но он мало заботится 
о том, чтобьі обнаружить их в общественной жизни, особенно при неблагоприятних 
для атого обстоятельствах. История Литовского государства об атом ясно свиде- 
тельствует.

Третий тип, тип украинский, отличается особенной пьілкостью, горячностью, 
у него инициатива забегает вперед; прежде чем обдумать поступок и соразмерить 
его с своимн силами, тот тип начинает действовать.

Все черти атого типа, физические и духовние, обт>ясняются прнмесью к нему 
чернмх клобуков. 9 ти обитатели степей — кочевники, может бить, принесли в его 
характер и ту любовь к свободе, которой так отличается атот тип южно-русской 
народности.
ЦБН АН України.— Ф. 1.— Спр. 8089.— Арк. 1—6 зв.

1 ЦНБ АН України,— Ф. 1,— Спр. 8086. Програма викладання на кафедрі російської історії,— 
Арк. 1—5.

* Киреева Р. А. К. Н. Бестужев-Рюмнн н нсторнческая наука вторсй половини XIX в.— М., 
1990.— С. 105.

8 ЦНБ АН України.— Ф. 10.— Спр. 6598. План видання творів Антоновича.— Арк. Л. 1.
4 Невидані спогади В. Г. Ляскоронського за Володимира Бовіфатійовнча Антоновича як про

фесора // Україна.— 1928.— Кн. 6.— С. 75.
8 Дорошенко Дмитро. Володимир Антонович: його життя й наукова .та громадська діяль

ність.— Прага, 1932.— С. 163.
8 Гру шевський. М. С. З соціально-національних концепцій Антоновича // Україна.— 1928.— 

Кн. 5.— с. 15. • : ' ■ \ ' і ' і г
7 Про першу лекцію В. Антоновича у Київському університеті залишалися сСогадн його учня, 

відомого історика 1 етнографа В. Щербини. Див.: Спогади колишнього студента про Київський 
університет 70—80-х років // Наше минуле.— 1919.— Ч. 1/2.— С. 64.

* М. О. Максимович був не дише попередником Антоновича на терені української історіогра
фії, але 1 мав значний вплив на становлення його як дослідника історії України. Про ставлення 
Антоновича до творчої спадщини М. О. Максимовича див.: Промова Антоновича па засіданні, 
присвячена пам'яті М. Максимовича // Записки Юго-Западного отдела Русского географического 
общества за 1873 г.— Кнев, 1874.— X- 1-— С. 78—79.

* Свою оцінку ролі М. І. Костомарова у розвитку вітчизняної історичної наука Антонович 
виклав у статті - «Костомаров как нсторик* * // Киевская Старина.— 1885.— Т., XII.— Кн. б.— 
С. XXVI—XXXIV.

10 Антонович має на увазі польсько-українські стосунки.
11 До категорії бездержавних народів Антонович відносив і українців. Тезу про бездержав

ність як іманентну прикмету українського народу вперше обгрунтував М. О. БакунІн у праці 
«Государствевность нанархня», із змістом якої був добре обізваний Антонович:

,8. Лекція написана до завершення об’єднання Німеччини.
18 Докладніші міркування про головні риси українського націоналнього типу та його відмін

ності від польського і російського Антонович виклав у своїх лекціях з антропології. Фрагмент 
лекційного курсу був опублікований без відома Антоновича під псевдонімом «Нвзенко» одним 
із слухачів (О. Кониськнм) в львівському журналі «Правда» (1888.— РІчн. XIX.— В. III.— 
С. 157—169). Передруковано-в: Твори В. В. Антоновича.— К., 1932.— Т. 1.— С. 196—210:

14 Дефініції Антоновича в галузі національної психології мають апріорний характер, оскільки 
не стверджуються відповідним фактологічним матеріалом.

Публікація та коментар ОЛЕКСАНДРА КИЯНА



4.

МИТРОПОЛИТ 
АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 

І УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я

Два листи глави Української Греко-Католицької церкви

ЛИСТ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО
ДО УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ АРХІЄРЕЇВ

«До всіх Високопреосвященних і Преосвященних Православних Архиереїв 
в Україні і на українських землях.

До осягнення наших національних ідеалів треба нам едностн, бо навіть 
при найбільшій єдності і найбільш посилених змаганнях із нашого боку обста
вини можуть так скластися, що їх не осягнемо. Тому треба нам, скільки це 
тільки можливе, усунути всякі роздори і все, що ділить, і всіма силами змагати 
до осягнення, по змозі, якнайбільшої едностн. М іж роздорами, що ділять україн
ців, не останнє місце займають релігійні справи, в яких ми поділені. А, без
перечно, релігійна єдність була б могутнім товчком осягнення національної 
едностн. Тому думаю, що кожний український патріот повинен зробити все, 
що може помогти до здійснення такої релігійної єдности. Вона видається тим 
більше можливою, що нас ділять і роз'єднують не якісь особисті справи, але 
справи, що перед уже давніми віками розділили наших предків. Н ас ділять 
суперечності між греками і латинянами, нас ділять традиції, перейняті від 
грецької та московської Церкви. І не бачу, що хто-небудь з нас, архиереїв 
різних українських віроісповідань, міг дбати про те, щоб піддержувати церков
ні роздори. Тому пишу це письмо, щоб витягнути руку до згоди, а Ваші 
Преосвященства запросити до церковної єдности. А що здаю собі справу з
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того, що не легко перевести так важне діло, хочу, із свого боку, представити 
те, що вважаю  конечною передумовиною до такого поєднання.

Передусім, думаю, треба, щоб ми всі баж али помирення; треба, щоб того 
поширення баж ало й наше духовенство, і вірний нарід у всіх наших єпархіях. 
Треба дальш е про це поєднання молитися, себто треба нам зарядж увати такі 
богослуження, в яких брало б участь і духовенство і народ, а які мали б на 
меті просити в Бога потрібної благодаті. Вкінці треба, щоб ми, з обох сторін, 
були готові до потрібних для цього уступок. Коли Євангеліє обов’язуе нас 
відрікатися себе самих до того ступня, що маємо класти і душу, то тим більше 
мусимо уступити так далеко, як нам тільки совість дозволяє. Тому, безумовно, 
треба буде, щоб взаємно щиро обговорювати всі життєві й богословські спра
ви, злучені з поєднанням Церков, шукати дороги до поєднання.

Бажаючи дати нагоду до такого об’єктивного й мирного обговорення, пишу 
цього отвертого листа і прошу всіх Високопреосвященних і Преосвященних 
архиєреїв на українських землях висказати свою гадку в цій справі.

Андрей Шептицький, 
Галицький Митрополит, 
Львівський Архиепископ.

Львів, ЗО грудня н. ст. 1941 р. ‘
Газета <гКраківські вісті» від 15 лютого 1942 р.

ЛИСТ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Мого листа до православних архиєреїв мушу доповнити кількома заввага- 
ми. Роблю це в цьому письмі до Високодостойних Представників української 
науки, літератури, мистецтва і до сучасних діячів України та, очевидно, до 
освіченого та патріотично наставленого Духовенства в переконанні, що інте
лігенція в усіх віроісповіданнях має великий голос і в церковних справах, є все 
провідною верствою суспільносте

Прикро мені, що я  змушений сказати дещо про себе самого, доказати, що 
пишучи цього листа, не можу мати ніякого особистого інтересу. Я сповняю 
тільки обов’язок українського патріота.

Ясно, що греко-католик не може стати Київським Митрополитом, а я не 
маю ані баж ання цього достоїнства, ані фізичної змоги бути в Києві. Н езаба
ром починаю 78 рік життя; хронічною недугою запалення суглобів я  від 12 ро
ків прикований до крісла, без змоги станути на ноги. Недуга позбавила мене 
майже всієї влади в правій руці, а кілька разів у році, за кожним разом через 
кілька тижнів, я  зовсім позбавлений влади і в лівій руці. Київський Митропо
лит мусить бути вибраний із православних чи автокефальних архиєреїв, чи свя
щеників. Коли б він був з’єднаний з Вселенською Церквою, ми всі греко-ка
толики підлягали б йому, і я перший піддався б його верховній владі.

Та повна злука греко-католицького і українських православних вірови
зн ан ь— це справа хіба дальшої майбутности. Вона стала б можливою тільки 
після довших змагань з обох боків: до себе наближатись і взаємно себе пізна
вати. А зближення і взаємне пізнання необхідні до осягнення національної 
едности. Те зближення може колись довести до з ’єднання, але мусить переду
сім усунути взаємні роздори і ненависті, які спричиняють, що українець україн
цеві ворог. І ті, що бажають колись єдности, і ті, що її не бажають, почнімо 
всі працю над помиренням. Н а такому конечному поширенні багато скористае 
увесь український нарід, а на повному з’єднанні скористають більше право
славні, ніж ми, греко-католики.

З притиском стверджую, що поєднання з Вселенською Церквою не спричи
нює жодної потреби відрікатися якого-небудь звичаю, передання чи обряду 
Православної Української Церкви. Вона нічого не втратила б із тих дібр чи 
вартостей, які з неї роблять для українців цінну, святу, національну пам’ятку 
минувшини, а зискала б пребагато дібр і сил, які випливають із зв’язків з 
усіма віруючими християнами цілого світу. Ми, названі греко-католиками,
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вважаємо себе- самих і в обрядових молитвах називаємо себе православними. 
Маємо ту свідомість, ту певність, що ми не затратили ні одної цінної пам’ятки 
минувшини, і ми нічого не стратили з святого передання нашого Великого 
св. Володимира. Струя того передання перейшла до нас через царгородських 
патріархів йоанна Векка і Иосифа та наших митрополитів Ісидора та Григо
рія чистішою і повнішою від тієї струї передання, що дійшла до наших 
братів над Дніпром через Нікона і Московський Синод. Порівняймо наші 
православія, церкви, духовенства, життя релігійне і національне, порозуміймо
ся,— може, переконаєтеся, що мої твердження правдиві. Низькою малих змін, 
а в останніх часах рішенням Апостольського Престолу ми повернулися в обря
дах Літургії до звичаїв нашої Церкви 16 і 17 століть, які були звичаєм Київ
ської Церкви.

Брати, Панове! У Вас, світської української інтелігенції, святе передання 
чистіше, ніж : ті,: що його черпала Україна зі шкіл, ведених петербурзьким 
синодом. Ваше православіє ближче до православія широких мас українського 
народу. Та ваше православіє і до нашого ближче. В ньому більше вирозуміння 
для потреб страждаючого від віків поневоленого народу. Хоч би Ваша праця 
над помиренням не довела до повного з ’єднання, вона принесе українському 
народові велику користь, коли хоч у частині причиниться до національної 
єдности. А кожен патріот-українець повинен усе зробити, що може, в тому на
прямі. Сповняючи цей патріотичний обов’язок, і я написав цього листа.

У Львові,
дня 3 березня 1942 року. 
Андрей Шептицький, 
Галицький Митрополит, 
Львівський Архиєпископ.

Газета єКраківські вісті» від 5 квітня 1942 р.

Коли 1 листопада 1944 р. митрополит Андрій Шептицький відійшов із життя, 
Червона Армія вж е відвоювала Львів у нацистів, і більшовицька влада не б оро 
нила, щ об християни Львова ! всіх західних областей України провели митрополита 
в останню путь, щ об влаштували величні і врочисті похорони. Ц е вж е пізніше, Десь 
в середині і другій половині 1945 р., коли війна кінчалася і а  більшовиків відпав 
«аргумент» загравання з  християнами, з ’явилися вигадані звинувачення Ш ептицького 
і всіх греко-католйкіа у  їхньому нібито «колабораціонізмі», у зрадах  усім і вся. 
Ц ерква була використана; отж е, ТІ знову мож на було бити, терзати і нищити. Від 
квітня 1945 р ., коли заареш тували перших владик і священиків, і д о  б ер езн я  1946 р., 
коли на фальш ивому «Львівському соборі» УПЩ була заборонена л ід  претекстом 
«возз'єднання» з  РПЦ, були репресовані 10 єпископів (тобто весь єпископат), понад 
1400 священиків та 800 монахів і монахинь. П ереважна більшість з  них загинули 
на каторзі; зокрем а, з  єпископату живим вийшов на волю 1963 р. лиш е митрополит 
Йосип Сліпий.

Контекст двох листів митрополита Ш ептицького виключає будь-яку можливість 
його співпраці з  німецькими окупантами. Здавалося б, де-де , а  в листах д о  іншої 
Української церкви високий ієрарх мав би натякнути на спільну співпрацю з  реж и
мом для досягнення отого «з'єднання», яке є ідеєю  обох  листів. А ле ні, тут нема 
ані слова, ані натяку н а  ц е . Скутий тяжкою  недугою , Шептицький виявляє таку силу 
духу, такий оптимізм, щ о важко повірити, щ об ці пройняті здоровою  логікою, ві
рою  у майбутнє й інтелігентною доброзичливістю слова виходили від паралізованої 
людини, якій лишалося жити щ е 2—3 роки. Ні особиста біда, ні нейм овірно тяжке 
становище народу не спонукали автора листів до  роздратування, драматизації об
ставин, різкості ф ормулю вань. Ц е є міркування вищою м ірою  духовної й інтелігент
ної людини.

Листи Ш ептицького 1941— 1942 рр . мож на було 6  розглядати як історичні доку
менти православно-уніятських відносин в Україні. Але нинішня ситуація, ситуація 
початку 90-х років XX ст., що стосується церковного життя в Україні, робить ці 
листи досить актуальними і повчальними. Теперішня ситуація в деяких моментах 
нагадує ту, півстолітньої давності, коли були написані ці листи. Діяли тоді історичні
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українські Церкви. Для змученого народу вони несли надію, полегшували неймо
вірні фізичні й моральні страждання. Але знову виринав давній православно-уніят- 
ський розбрат, який, проте, згідно відомого закону «дії і протидії», ф ормував також 
рятівну ідею  об'єднання зусиль обох Ц ерков. У цьому плані і тоді м алося, і тепер 
є чимало аналогій. Але є і відмінності. Зараз Україна хоч і в нелегкому становищі, 
але не в такому трагічному, як у 1941— 1942 рр. Вона ж иве в мирі, територіально 
єдина, а не пошматована, як тоді; вона скинула ланцюг вікової неволі. За новими 
парламентськими законами України релігійне життя кожної Церкви позбавлене бру
тального втручання влади, а самі Церкви мають легальний і легітимний статус.

Але старі православно-католицькі (і, зокрем а, греко-католицькі) непорозуміння 
знову виринули на поверхню і додають проблем  до нашого життя сам е в такий 
момент, коли нам, як повітря, потрібна злагода саме в духовній царині. Листи 
Ш ептицького дають основу для відновлення християнської бесіди українця з  україн
цем, яка б  прийшла на зміну нинішнім сваркам і взаємним наріканням. У листах 
є дуж е цінна з  погляду православної частини України думка, що греко-католики не 
прагнуть і не повинні прагнути зайняти провідне м ісце в Україні, бо  їх меншість, і 
«Київський митрополит мусить бути вибраний із православних»., Інший цінний за 
клик— «порівнюймо наші православія, церкви, духовенства, життя релігійне і на
ціональне, порозуміваймося».

Ніхто тепер не м ож е порівнювати «наші православія, церкви», бо  богословська, 
й історико-церковна думка сьогодні є на такому низькому рівні, якого, здається, ще 
ніколи не знала Україна. Причини тут відомі — понад сім десятиліть у  нас ніхто не 
готував таких фахівців, а теологія української діаспори хоч і має поважні здобутки, 
але досі була (теж з  об'єктивних причин) відірваною від материкової України. У на
ших Церков нема поважної інтелігенції, яка була б основним адресатом  обох листів 
Шептицького. Тому майнове питання Церков вирішують сьогодні .не розважливі лю
ди, а натовп— гвалтом і криком, тобто неінтелігентно. Бо УПЦ, УАПЦ й УГКЦ р о з '
єднують не так канонічно-догматичні питання, як майнові, тобто йде боротьба за  поділ 
недоруйнованих атеїстами храмів. На жаль.

Публікація та коментар Дмитра СТЕПОВИКА

Київ. Знищені пам’ятки 
Собор Богородиці на Пирогощі
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Юрій ПИСАРЕНКО

«МИСЛИВЕЦЬ НА ВЕДМЕДЯ» 
З ФРЕСКИ СОФІ! КИЇВСЬКОЇ

Ф реска «Полювання на ведм едя» 
розташована в північно-західній вежі 
Софійського собору в Києві. На ній зо 
браж ено вершника у білому одязі на 
білому коні, який враж ає списом вед
м едя, що нападає на нього.

Ф рески з  мисливськими сюжетами 
займають помітне м ісце у розписі веж  
Софії. М ожливо, більшість із них м ає 
чисто декоративний характер, хоча й 
робилися спроби пов'язати тематику 
цих ф ресок  із  давньоруською  дійсністю. 
Так, М. М. Сементовський вважав, що 
цей розпис зображ ує лови великих ки
ївських князів *. Дальші дослідж ення 
показали, що тематика розпису веж  
різноманітніша, але ту частину ф ресок, 
д е  зображ ено полювання, і в наш час 
пов'язують із князівськими ловами. 
Так, М. В. Ш арлемакь та Ю. С. Асєєв 
зазначали, щ о ф реска «Полювання на 
ведм едя» тематично перегукується із 
сценою  боротьби з  ведм ед ем  Володи
мира М ономаха, описаною ним у  «По
вчанні»8. Але ототожнення зображ ено
го вершника з  М ономахом безпідставне. 
С. О. Висоцький вважає, що мисливські 
сцени у вежах безпосередньою  «ілю
страцією» д о  «Повчання» бути не м о
жуть: «Проти подібного зближення пе
реконливо свідчить час будівництва Со
фійського собору і розпису веж  у пер
шій половині XI ст., який ніяк не пов'я
зується з  часом князювання в Києві 
Володимира М ономаха (1113— 1125)»*.

Іншу Інтерпретацію сюжету ф рески 
нещодавно запропонував Р. С. Орлов. 
Він пише: «В аСказанні про збудування 
града Ярославля» є дані, що дозволя
ють ототожнювати Волоса — «скотьйого 
б о г а » - - з  ведм едем . Волхв-жрець зако
лює Волосу тельця і телицю, а звичай
но диких звірів, підтримує незгасимий 
вогонь. Можливо, на ф ресці в вежі зо 
браж ений еп ізод літописної боротьби в 
1024 р . Ярослава Володимировича з  
повсталими волхвами в С уздалі»4.

Подібне тлумачення цієї фрески 
дуж е цікаве. У разі підтвердження та
кого висновку ф реску можна буд е  вва

жати єдиним портретним зображ енням  
Ярослава М удрого, щ о збереглосяі (Від 
зображ ення князя на ктиторській ф рес
ці Софії, замальованій з  натури А. ван 
Вестерфельдом у 1651 р ., лишився тіль
ки незначний ф рагм ент фігури на пів
денній пілястрі центрального н е ф а 5.) 
Крім того, ц е  дає підстави розглядати 
ф реску «Поєдинок ряджених» — ліворуч 
від зазначеної — як бій Володимира 
Святославовича з  п есиголовцем в, а 
обидві ці фрески трактувати як але
горію  боротьби християнства з  язич
ництвом т. Тому версія Р. С. О рлова по
требує детального розгляду.

Д о твору «Сказання про збудування 
града Ярославля» як до  дж ерела, що 
заслуговує довіри, почали ставитись не
давно. Ця пам'ятка була видана у 
1877 р . за  рукописом архієпископа яро
славського Самуїла (1781). Згідно з  ви
сновками М. М. Вороніна твір цей ду
ж е  складний і неоднозначний 8. В. В. Іва
нов та В. М. Топоров, урахувавши як 
пізню дату «Сказання», так і характер 
викладених у  ньому подій, констатува
ли: «Незважаючи на те, щ о текст «Ска
зання» у в ідомому нам  вигляді є пізнім 
і зберігає сліди редакторської оброб
ки, безсумнівним є те, щ о його редак
т о р — «автор» користувався одним або 
кількома старовинними писемними дж е
релам и, що д о  нас не дійшли, а  м ож 
ливо, також усними легендам и»9. 
О . М. Рапов лише, щ о у XVIII ст. під
став для створення пам'ятки, подібної 
«Сказанню», не було. «Навряд чи на
родн а пам'ять зберігала майж е вісім 
століть обставини виникнення міста на 
Волзі. «Сказання» м ай ж е не містить 
«чудесних» елементів. Навпаки, наявний 
у ньому матеріал повністю узгоджуєть
ся з  характером зображ уваної епохи» ,0.

Головна частина «Сказання» розп о
відає про те, як князь Ярослав, посла
ний батьком на князювання д о  Росто
ва, заснував місто біля впадіння ріки 
Которосль у Волгу. Подія ця супрувод- 
жувалась ж орстокою  боротьбою  з  язич
ництвом у цьому регіоні п . Супротивні
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князю  жителі селища «Медвежий угол» 
поклоняються язичницькому богу Воло
су під проводом  ж реця цього культу — 
волхва. Ярослав, довідавшись про б ез
чинства місцевих жителів і грабежі ни
ми купецьких караванів, прийшов туди 
з  військом і покарав розбійників-язич- 
ників, після чого вони «клятвою у Во
лоса обещ а князю  жити в соглвсии и 
оброцьі ем у даяти » Іг. Наступний еп ізод 
«Сказання» найцікавіший з  погляду сю- 
жену софійської ф рески.

Другий прихід Ярослава, цього ра
зу  з  церковниками, майстрами і дружи
ною, «Медвежий угол» зустрів так са
м о  ворож е: «Егда входи (Ярослав.— 
Ю. П.) в сие селище, людии сего испу- 
сти от клети некоего люта зверя  и 
псов, да растешут князя и сущих с ним. 
Но Господь сохрани благовернаго кня
зя ; сей секирою  своєю  победи зверя, 
а пси, яко агнцьі, не прикоснуся нико- 
муж до от них»,3. Після цього приго
ломшені язичники «падоша ниц князю 
и бьіша аки мертвьі» м . А «сам ж е бла- 
говерньїй князь водрузи на зем л е  сей 
древян крест и ту положи основу свя
тому храму пророка Божия Илии. 
А храм сей посвяти во имя святаго 
угодника, яко хищнаго и лютаго зверя  
победи в день его 15, тобто 20 липня 
(ст. ст.). Закладений тут ж е  град був 
названий князем «во своє имя Ярослав
лем» 1в. Незважаючи на те, що даний 
мом ент міг би стати в «Сказанні» куль
мінаційним, подальша оповідь свідчить, 
що у боротьбі християнства з  місцевим 
язичництвом він був далеко не ос
таннім.

У зв 'язку  із сю жетом фрески, що 
зображ ує поєдинок з  ведм едем , логіч
но виникає питання: що це за  твари
н а — «лютий звір»,— про яку ішлося в 
«Сказанні»? Так називали представника 
тваринного світу досить часто — і в 
фольклорі, і в стародавній руській лі
тературі. П роблема ідентифікації «лю
того звіра», як виявляється, викликає 
жваві дискусії не тільки сер ед  ф ілоло
гів, а й сер ед  спеціалістів, які вивчають 
давню ф ау н у 17. Одні з  них схиляються 
до  думки, що мається на увазі вовк, 
інші — що це крупний представник р о 
дини котячих, декотрі вбачають у ньому 
в е д м е д я |8. Найпереконливішою видаєть
ся точка зору, згідно з  якою у різних 
пам'ятках під «лютим звірем» розум і
ються різні тварини — то вовк (наприк
лад , у «Слові о  полку Ігореві»), то лев 
аб о  ведмідь, тобто взагалі будь-який

хижак, небезпечний для лю дей і до
машніх твари н ,9. Т. А. Сумнікова, яка 
спеціально вивчала ц е  питання, наво
дить, зокрем а, приклад вживання на
зви «лютий звір» стосовно ведм едя у 
«Повчанні» Володимира Мономаха: 
«Ведвьдь ми у кольна подьклада уку- 
силь, лютьій звьрь  скочиль ко м ь  на 
бедрьі и кокь со мною поверж е» ао. На 
думку дослідниці, в даному разі «лютьій 
звьрь» — це п араф раза до  слова «мед- 
в ь д ь » аі. Під «лютим звіром» в «Ска
занні про збудування града Ярославля» 
розумів ведм едя М. М. В ороній2а. Такої 
ж  точки зору  дотримуються В. В. Іва
нов та В. М. Т опороваз. Про це м ож е 
свідчити сама назва поселення — «Мед
вежий угол», а також відомого тут у 
пізніший час урочища — «Медведица» а4. 
М. М. Вороній писав про вшанування 
ведм едя населенням Верхнього Повол
жя, до  якого належить район зоб раж е
них у «Сказанні» подій 26. За висновком 
вченого, ведмідь сприймався язичника
ми як реальне втілення бож ества Воло
са 26. Замовчування справжньої назви 
зв іра в «Сказанні», що, очевидно, зб е 
регло в собі якісь елементи місцевих 
народних переказів, могло зумовлю ва
тись табуюванням його ім е н і27.

Ототожнення «лютого звіра» із 
«Сказання» з  ведм едем  наближає дво
бій Ярослава з  «лютим звірем» д о  со
фійської фрески. Але у зв 'язку з  цією 
аналогією звертає на себе  увагу і така 
деталь, як зб роя  «мисливця» на ф ресці 
та Ярослава в «Сказанні». На ф ресці ц е  
спис, а не сокира, як у «Сказанні». Крім 
того, сокира більше відбма як зб р о я  
пішого воїна. Тому очевидно, що Яро
слав, який боровся із зв ірем , був пі
шим. Самі по собі ці зауваження за 
стерігають від буквального тлумачення 
ф рески  як ілюстрації «Сказання».

Разом із тим гадаємо, що й подіб
ність м іж  двом а зображ еннями — сло
весним і живописним,— і кожне з цих 
зображ ень окрем о  слід сприймати д е 
щ о абстраговано. Бій' Ярослава з  «лю
тим звірем» у «Сказанні» —’ це насам
п еред  символ боротьби ' князя-христия- 
нина з  язичництвом. С аме цей симво
лічний рівень і є спільним для двох 
пам'яток.

Подібність двох творів є очевид
ною, але при цьому не Можна не зва
жати на датування подій «Сказання», 
що стосуються часу заснування Ярослав
ля і виконання згаданої фрески. П ро 
дату написання ф рески м ож на судити
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виходячи з  часу будівництва собору. 
Згідно з  висновком С. О. Висоцького, во
но велося в 1017—1037 рр . 38 Більш або 
менш  точна дата заснування Ярославля 
невідома. Вперше місто згадується в 
літописі під 1071 р., д е  у зв 'язку з  пов
станням в Ростовській області гово
риться про волхвів, які прийшли з  Яро
славля*39. Але вже сам а назва міста 
свідчить про  його заснування Яросла
вом Мудрим, тобто д о  1054 р.

Якийсь час заснування міста відно
сили д о  1024 р., безпосередньо  пов'я
зуючи цю подію з  приходом Ярослава 
на Північний Схід для придушення пов
стання в С у зд ал і30. Але поїздка ця не 
була завчасно продуманою  і носила на
гальний характер. Ярослав дізнається 
про суздальскі події, приїхавши до 
Н овгорода з  Києва, на столі якого він 
знаходився з  1016 р. «Сказання» ж  
говорить, що після своєї перш ої зустрі
чі з  меш канцями «М едвежьего угла» 
Ярослав «отьіде в престольний град 
свой Ростов»31. У 1016— 1024 р р . його 
«престольним» градом  був Київ. Отже, 
заснування Ярославля слід віднести до  
часу тіснішого зв 'язку Ярослава з  По
волжям, тобто, як вважав іще в . М. Та
ті щев, до  періоду його князювання в 
Ростові33. Згідно з  літописом, складе
ним цим ж е  істориком на основі неві
домих давніх дж ерел , це князювання 
заверш илось у 1010 р., коли князь Во
лодимир перевів Ярослава до  Новгоро
д а  33. П ро початкову ж  дату перебуван
ня Ярослава на ростовському столі, як 
і про час заснування Ярославля, точні
ше сказати важко. Врешті, ця пробле
м а пов'язана із з'ясуванням року  на
родж ення князя.

М. Г. Мейєрович на основі даних 
«Повісті временних літ» про те, що в 
р ік  смерті (1054) Ярославу було 76 р о 
ків, робить висновок, щ о князь н аро
дився в 978 р . 34 Така дата не супере
чить визнанню роком  його приходу до  
Ростова — 988-го, під яким «Повість вре
менних літ» сповіщає про князювання 
Ярослава в Ростові й наступний його 
перехід до  Н овгорода35. Заснування 
Ярославля М. Г. М ейєрович відносить 
до  988—1010 р р . зв

О. М. Рапов переконливо доводить, 
що князь народився в 988(989) р . Це 
відповідає свідченням деяких літописів 
•про 28-літній вік Ярослава під час його
вступу на київський стіл (1016)37. Дата
приходу князя до  Ростова, запропоно
вана М. Г. М ейєровйчем, відсувається

як мінімум на десятиліття пізніше, за 
гальна ж  тривалість життя «скорочуєть
ся» з  76 д о  66 років.

Н е наводячи тут усієї аргументації 
авторів, відзначимо більшу правдопо
дібність висновку О. М. Рапова. Дані 
анатомічного дослідж ення останків Яро
слава справді дозволяю ть переглянути 
літописні матеріали п ро  вік покійного 
у бік його зменш ення 38.

Намагаючись уточнити дату засну
вання Ярославля, О . М. Рапов пише, 
що вбити сокирою  ведм ед я  могла лю
дина не молодш а 17— 18 р о к ів 39. Яро
слав повинен був досягти цього віку в 
1006— 1007 р р . Д о вказаного часу 
О. М. Рапов відносить боротьбу Яро
слава з  язичниками на Волзі і заснуван
ня Я рославля40. Можливо, таке тлума
чення епізоду «Сказання» надто бук
вальне і поєдинок Ярослава з  ведм е
д ем  — не реальна подія, а алегорія. 
У будь-якому випадку, якщ о погодитися 
із запропонованою  О. М. Раповим д а
тою народження Ярослава — 988(989) р., 
то на час його переходу з  Ростова до  
Н овгорода (1010) він мав 21—22 роки. 
Це лише підтверджує, щ о ф реска «По
лювання на ведмедя» ке м ож е вважа
тися безпосереднім  відображ енням по
дій «Сказання», адж е на ф ресці зоб ра
ж ено людину 40—50 років. С аме в та
кому віці був Ярослав іМудрий на час 
заверш ення будівництва і розпису хра
му, тобто близько 1037 р . Отже, ф реска 
могла бути своєрідним узагальненням 
усього досвіду боротьби Ярослава з 
язичництвом — як у поселенні «М едве- 
жий угол» (до 1010 р.), так і в Суздалі 
(1024), а можливо, й під час його кня
зювання в Новгороді (1010—1015).

Цікаво звернутись до  «Сказання» і 
з  огляду на композицію фрески. Пе
рем ога  Ярослава над  «лютим звірем» — 
Волосом відбулася в день св. Іллі.В хо
ді дальш ої розповіді все більш явним 
стає протиставлення двох персонажів — 
язичницького Волоса і християнського 
Іллі. Під час засухи в цій місцевості 
Волос «не дослухався» молитов меш 
канців «М едвежьего угла» про дощ . 
Але дощ  пролився тільки після молитви 
священика церкви пророка Іллі, що 
стало чудом, яке спонукало м ісцеве 
населення порвати з  язичництвом і хре
ститися 41.

В. В. Іванов і В. М. Топоров пов'я
зують таке протиставлення Іллі Громо
верж ця і Волоса з  реконструйованим 
ними м іф ом  про поєдинок Леруна і
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■Волоса. Ілля в даному випадку, оче
видно, виступає як християнський за 
місник язичницького громоверж ця Пе- 
руна 42.

Щ е одним християнським замісни
ком Перуна вважався св. Георгій зм іє
б о р ец ь  43 і християнський патрон Яро
слава М удрого. У зв 'язку  із традицією 
зображ ень цього святого хотілося б 
ввернути увагу на ф реску «Полювання 
на ведмедя». Ми бачимо, що харак
тер  зображ ення лаконічний, майж е іко
нографічний і дуже нагадує зображ ення 
самого св. Георгія — у вигляді вершни
ка на білому коні, який списом вражає 
зм ія . На ф ресці останнього замінено 
.хазяїном північних лісів — ведм едем .

Узагальнюючий характер фрески не 
.дає підстав безпосередньо ототожню
вати її зі сценою  боротьби Ярослава 
з  «лютим звірем» у «Сказанні», хоча 

■символіка двох зображ ень співпадає. 
Ф реска відображ ає ту роль, яку зіграв 
.засновник Софії Київської у християні
з а ц ії  населення Північної Русі взагалі. 
Отже, в образі, який прийнято називати 
«мисливцем на ведмедя», змальовано 
•реальну історичну особу. Ми підтри
муємо Р. С. О рлова, який вважає, що 
зображ ений на фресці перемож ець вед
м е д я — це сам Ярослав Мудрий. Д о
датковим свідченням цього м ож е бути 
подібність обличчя на ф ресці з  маскою  

■обличчя Ярослава М удрого, реконстру
йованою М. М. Герасимовим за  чере- 
-лом к н я зя 44. Оскільки зображ ення 
Ярослава на ктиторській фресці собо
р у  назавжди втрачене, «Полювання на 
■ведмедя» м ож е вважатись єдиним до
стовірним портретом цього історичного 
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Валерій МІРОШНИЧЕНКО

ЗАПОРОЗЬКЕ КОЗАЦТВО 
В АНГЛОМОВНІЙ ПЕРІОДИЦІ 

ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Інтерес британських та північноаме- 
риканських дослідників д о  запорозького 
козацтва значною м ірою  зумовлений 
тими географічними та історичними па
ралелями, що Тх мож на простежити в 
пограничних напіввійськових поселеннях 
Британії (це — Бордеркантрі, розташ о
вана на кордоні м іж  Англією та Шо
тландією) та Північної Америки, д е  ви* 
никли поселення колоністів-піонерів, 
що довгий час проживали в умовах 
постійної воєнної конфронтації з  ко
рінним населенням та арміями м етро
полії. Специфіка існування цих напів
військових формувань здавна виклика
ла інтерес дослідників. Значна частина 
їх публікацій грунтувалася на матеріа
лах мандрівників, дипломатів, купців, 
на історичних дж ерелах, таких, як «Істо
рія воєн Карла XII, короля Швеції» Гу- 
става А длервельда (А мстердам, 1740), 
«Історія Оттоманської імперії» Дм. Кан- 
темира (Париж, 1750), «Історія Яна Со- 
беського, короля Польщі» (Варшава, 
1761), «Загальна історія Польщі» Со- 
ліньяка (Париж, 1750), «Аннали М алої 
Русі, або Історія Запорозьких козаків 
України» І. Б. Ш ерера (Париж, 1788), 
«Історія козаків, розказана особами, що 
перебували у Козацькій держ аві напе
редодні вторгнення татар» (Париж, 
1814). Згадано і давніші історичні д ж е
рела, як-от: «Справжні причини ко
зацького повстання проти Польщі» Лі- 
нажа д е  Восьєнна (Париж, 1674), «Істо
р ія  війни козаків проти Польщі з  екс
курсом д о  їх походження, території, 
уряду та релігії» П 'єра Ш евальє (Па
риж, 1663) і, нарешті, «Хроніка Поль
ська» Мартіна Бєльського (Краків, 1597) *. *

* Слід зазначити, що в цих виданнях сло
во «Козак» завжди написано з великої лі* 
терн, оскільки іноземні дослідники трактували 
його як назву окремої нації чв держави.

Треба згадати щ е й про такі описи, як 
«Історія України та українських коза» 
ків» І. X. Енгеля (Галле, 1796) та «По» 
вість про Татаро-Козацьку війну» Іоаки- 
м а Пасторія (Данциг, 1652), а також  
про загальновідому тепер працю ше
вальє Боплана. І хай дарує нам читач 
за  такий довгий перелік, але це щ е р а з  
говорить про те, яким значним явищ ем 
було протягом віків Запорозьке ко
зацтво, «яким і дотепер м ож ем о пове- 
личатися, повеличатися перед світом» 
(І. Франко).

У статті канадського автора А. Ле
генди, надрукованої у часописі аЮ крей- 
ніен Кенейдіен» (1987, травень) під наз
вою «Козацькі битви під Берестечком» 
Ідеться про те, як уважно стежили з а  
перебігом подій в Україні правителі 
Ватікану, Ф ранції, Німеччини, Швеції, 
Англії, Н ідерландів, добре знаючи, яки
ми можуть бути наслідки тих подій у 
європейській політиці. Автор пише про 
високий рівень козацького військового 
мистецтва, культуру побуту, про наяв
ність у козацьких лікарів такого інстру
ментарію, як скальпель, пилка та но
жиці, про різноманітні ліки та мазі, щ о 
їх виготовляли тут у XVII ст.

У лютневому та квітневому (1972} 
номерах цього часопису подано р я д  
матеріалів про українську культуру 
XVI—XVII ст., про походження Запо
розького козацтва. Автори публікацій 
вважають, що першими поселенцями 
на тих територіях, що згодом  отрима
ли назву «Січ», стали вихідці з  міст І 
сіл Галичини, Поділля, Волині та Київ
щини. Назву «козак» тлумачено як  
тю ркське «флібустьєр» чи «пірат». Що
д о  поняття «Запорозька Січ», сказано: 
«Організація українських козаків і се
лян, щ о осідали за  дніпровими поро
гами та будували ряд  фортець-січей».
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З  підвищенням соціальноТ та політич
н о ї  ролі козацтва, говориться далі в 
статті, зростало його значення і зміню 
вався сам зм іст поняття «козацтво», 
асоціюючи тепер його н е  просто з  ф ор 
тецею  за  порогами, а охоплюючи усі 
т і  райони України, що перебували під 
урядуванням січовиків, себто усю те
риторію , відому під назвою «Запорож 
жя» *. Розповідаючи про козацькі м ор- 
•ські походи, автор досить емоційно за 
уважує, що «запорожці часто сягали 
самого Стамбула, де  обкурювали сул

танську  столицю мушкетним димом та 
■змушували «володаря над володаря
ми», якому били поклони монархи май
ж е  всієї Європи, тремтіти від жаху пе
р е д  запорозькими звитяжцями». Наго- 
.лошено у цих публікаціях І на такому, 
нині актуальному явищі, як значення 
національної культури для  виживання 
народу. Д оречна цитата Ь  праці ф ран
цузького дослідника А льф реда Рамбо 
«Україна та її  історичні пісні»: 
«Польський уряд  мав свої причини для 
переслідування кобзарів, адж е сам е їх 
лісні і думи робили справу підняття 
національного духу та ненависті д о  ка

толицьких гнобителів кращ е, ніж це 
робили проповіді православних свящ е
ників. Отже, сталінські посіпаки ц е  теж  
д о б р е  знали, коли знищили в 1932 р . 
4>іля чотирьохсот кобзарів, зібравш и їх 
у Харкові ніби на якесь свято чи з 'їзд» .

Публіцист М арія Скрипник та- 
н ож  у «Ю крейніен Кекейдіен» (1979, 
вересень) наводить свою версію  поход
ж енн я козацтва: «У 1490 р. спалахнуло 
селян ське повстання в Галичині під ке
рівництвом Івана Мухи, яке було нагло 
придушене. Багато селян втекло д о  
південних степів України, щ об уберег
тися від рабства. Заселивши вільний 
•степ, вони полювали на дикого зв іра та 
птицю, займалися рибальством, бджіль
ництвом, зем леробством . Але й тут пе
ребували під постійною загрозою  та
тарських набігів і тому змушені були 
завж ди  мати при собі зброю . Д о  них 
приєднувалися втікачі з  Росії та інших 
країн . І, отже, у такий спосіб з'явилося 
на Україні козацтво, що започаткувало 
важливу сторінку нашої історії. Про
славлене в історії та пісенному ф оль
клорі, козацтво відігравало найважливі
ш у роль у боротьбі українського наро
д у  в XVI—XVII ст. за  своє визволення 
та становлення національної культури і 

держ авності» .

• Тут 1 далі переклад наш.— В. М.

Повідомляє авторка і про Хотинську 
битву, що підірвала турецько-татарську 
могутність, зупинила подальшу агресію  
та небезпеку мусульманського закріпа
чення українського і польського наро
дів. Пише вона і про порушення царем  
Олексієм П ереяславської угоди, зруй
нування Січі у XVIII ст.

Томас П рімак у статті «Україна та 
Близький Схід» («Форум», 1981, весна) 
звертається до  своїх канадських вну
ків. Він простежує культурні контакти 
у ланцюгу Україна — Близький Схід — 
У країна— Канада. Україна, розташ ова
на на меж і м іж  християнським та му
сульманським світами (а звідси автор 
виводить і походження назви «Україна»), 
протягом віків зазнавала культурних 
впливів народів-сусідів і сама була 
дж ерелом  запозичення. Так, одяг зал о , 
рож ців вказує на значний вплив східної 
культури на місцеву. Навіть славнозвіс
ні козацькі вуса, що відрізняють коза
ків від москалів з  їх довгими борода
ми, теж  є результатом орієнтального 
впливу. П роглядає і певний зв 'язок  
українського духовенства Із сірійським. 
Щ одо зворотного процесу запозичень, 
то Прімак нагадує історію Роксолани, 
Задунайської Січі, а також про спробу 
Михайла ЧаЙковського (1804— 1886) ство
рити гетьманську держ аву  за  допомо
гою Туреччини або Польщі. Прийнявши 
мусульманську віру та ім 'я Садик-Паша, 
він заснував так званий Оттоманський 
Козацький Кіш, який згодом  воював 
проти Росії під час Кримсько? війни 
1855— 1856 р р . Цікаво, що до  нього 
приєднався А дам Міцкевич, прибувши 
аж  із далекого Парижа. Далі, посилаю
чись на свідчення преподобного А. Ба
рана, історика з  університету Манітоби, 
Прімак розповідає про те, щ о відомий 
італійський мандрівник П'етро де-ла 
Валла порадив шаху Аббасу Великому 
(Персія, XVII ст.) взяти на службу за 
порозьких козаків для боротьби з  
турками. І, здається, найвизначніший 
шах цієї династії таки послухав італій
ця, б о  козацькі постаті д о б р е  вирізня
ються на перських мініатюрах, д е  зо 
браж ено шахських воїнів. Отже, козаки 
були д об ре знані та поважані на усьому 
терені від О суса (А му-Дар'ї) до  Ісфа- 
гана та Стамбула. Д о речі, про спро
бу сою зу запорожців з  шахом Аббасом 
повідомляє і вітчизняний історик О. Апа- 
нович («Розповіді про запорозьких ко
заків», Київ, 1991, с. 76—79), але наве
дені тут факти в її книзі не згадуються.
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В англомовній періодиці та Історіо
графі? багато уваги приділено життю і 
діяльності гетьмана Івана М азепи. Тео- 
д о р  Мацків у статті, вміщеній у часопи
сі «Форум» (1983, осінь), говорить про 
і. М азепу як про «голову екзекутиви 
Автономно? військово? республікин, ві
домо? під назвою  «гетьманстейтн (чи 
«шетьманштати), статус якої тоді дорів
нював протекторатам Голландії, Прус
сії, Лівонії, Бетоні? та деяких балкан- 
ських держ ав. Автор наводить відомі 
свідчення французьких дипломатів Ж. Ба- 
лузе та Фуа д е  Невіля про високу 
освіченість укра?нського гетьмана, а з  
рапорту англійського посла в Москві 
лорда Чарлза Уітворта видно, що «Ма
зепа править Укра?ною як незалежний 
князь» (лист від 10 листопада 1708 р.). 
Аналогічний коментар подає у своїй 
праці про Петра І письменник Данієль 
Д еф о: «Хоч М азепа і не є коронованою  
особою , але своєю владою  він дорів
нює монарху, такому, як Август (король 
Польщі), а російський уряд  має відно
сини з  гетьманською держ авою  на рів
ні міністерства закордонних справ (По
сольського приказу)». Про вплив М азе
пи на царя Петра І повідомляє Отто 
Плейер (Австрія).

Багато цікавого писали про вели
кого гетьмана у тогочасній Європі. Як 
випливає із розвідки Т. М ацьківа «Князь 
М азепа, гетьман України в тогочасних 
(1687— 1709) англійських публікаціях» 
(Чікаго, 1967), М азепу оцінювали неод
нозначно, називали і мстивим, і власто
лю бцем; із . коментаря автора щ одо 
«зради» М азепи Петру І слідує, що «як
би М азепа залишився вірним Петру І, то 
шведи почали б плюндрувати Україну, 
бо цар відмовився її захищати. Закли
кавши Карла XII, гетьман не зміг надати 
йому належно? допомоги». Проте сам 
автор гадає, що гетьман не запрош у
вав Карла XII в Україну.

Т. Мацьків пише про те, який р е 
зонанс викликали вчинки Мазепи, на
приклад, його допомога королю  Авгу- 
сту, про що сповіщала не тільки євро
пейська преса; відгуки про цю подію 
сягнули навіть далекої Америки. Ж ваво 
дискутували в Європі, наприклад, і про 
подаровану гетьманом Петру І кош
товну шаблю. Тоді М азепу було назва
но навіть марш алом. Більше того, 
йому було присвоєно титул князя Свя
щенно? Римсько? Імперії (у 1707 р.). Д о 
речі, сам  Петро І клопотався про це 
через німецького дипломата барона

Генріха фон Гуйсена, що звернувся з  
цим проханням до  імператора Йосифа І.

Союз М азепи з  Карпом XII став 
неабиякою сенсацією в дипломатичних 
колах Європи. Про це писав пруський 
посол у Москві Георг йоган ф он Кай- 
зерлінг, а  британський посол у Відні 
Філіп М едоуз у своєму рапорті із 
Москви 21 листопада 1708 р . натякнув, 
що сталася подія, яка м ож е радикально 
змінити перебіг усієї війни. А згодом , 
уж е в рапорті від 28 листопада, він 
детально змалю вав ті обставини, щ о 
спонукали І. М азепу укласти сою з із 
шведським королем . Із польового шта
бу шведського короля надіслав трохи 
раніше своє повідомлення британський 
посол капітан Д ж ейм с Д ж еф ф ерей с: 
«28 жовтня 1708 р . Цим повідомляю, 
що генерал М азепа відверто заявив, що, 
приєднується д о  військової місії Його 
Величності. Під час першого візиту йо
го Величність зустрів М азепу з  усіма 
почестями». Британський посол у Відні 
в рапорті на ім 'я держ секретаря Чарл
за  Спенсера III повідомляв: «Відень, 
26 грудня 1708 р . Д о нас надійшли по
відомлення із табору російсько? арм ії 
в Україні, що граф  М азепа, головноко
мандуючий козацькими військами, пере
йшов на сторону Короля Швеції, але 
з  собою  він привів усього трьох пол
ковників, позаяк інші заявили, що за
лишаються вірними цереві. Ч ерез кіль
ка днів після приєднання козацького 
головнокомандуючого до  шведів князь 
Меншйков на чолі численного війська 
і артилерії пішов на Батурин, резиден
цію гетьмана Мазепи, яку охороняли 
6000 козаків особистої варти. Здобувши 
місто силою, Меншйков віддав усе жи
ве мечу та вогню. Як повідомляють, 
московітам удалося згодом  більшістю 
голосів вибрати нового гетьмана — Ско
ропадського. Н езадовго до  цієї події, 
як нам стало відомо, цар намагався з а  
вірну службу нагородити М азепу почес
ним титулом Князя Імперії. Останні по
відомлення із російського військового 
табору свідчать про те, що король Шве
ції стоїть табором  між Стародубом і 
Черніговом біля р. Десна, але відомос
тей звідти не надходить уже довгий» 
час...»

Л. Р. Лівіттер у своїй розвідці про 
М азепу (Лондон, 1957) повідомляє, що- 
гвалти, грабежі, плюндрування росій
ським військом України були настільки 
кричущі, що сам цар у листі від 24 ч е р в , 
ня 1707 р . вимушений був написати Ма
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зепі листа про те, щ об він віддав на
каз для російської арм ії —> «проходить 
скромно, не чиня никаких обид и ра- 
зорения малоросийского краю жителям 
под опасением ж естокого нашего гнева 
и казни».

Англійці із тонким гумором нази
вають дипломатію «службою чесних 
шпигунів». І сам е завдяки дипломатич
ним службам британський уряд був по
інформований про перебіг подій в 
Україні. Хоч Англія безпосередньо  не 
брала участі у Північній війні, повідом
ляє Т. Мацьків, але вона мала свій ін
терес — не допустити, щоб Росія загар
бала Естляндію і Лівонію, позаяк такі 
д ії «віддадуть нашу країну та наш флот 
на ласку російського царя». Англія бу
ла зацікавлена у збереж енні балансу 
сил на Балтійському морі, а відтак, і 
в перемозі Росії над Швецією. Під чаг 
аудієнції ЗО травня 1707 р. російського 
посла в Лондоні А. А. Матвеєва коро- < 
лева Анна заявила, що Англія хоче під
тримати дружні стосунки з Росією, але 
вона «зовсім не воліє мати ворога в 
особі нашого давнього і щирого прия
теля і могутнього монарха короля Шве
ції». Із усіх дипломатичних матеріалів, 
повідомлень, пише Мацьків, М азепа 
постає значною особою , яка відіграє 
помітну політичну роль під час Великої 
Північної війни. Промовистий факт на
водить у своїй м онограф ії «Мазепа — 
тло і постать» (Нью-Йорк, 1960) Є. Ма- 
ланюк: «Переможний тріумфатор — цар 
Петро — двічі пропонує султанові за  ви
дачу перемож еного, умираючого і по
літично ніби мертвого М азепу 300 000 та

лярів — суму на ті часи астрономічну, 
бо вона перевищувала десяту частину 
держ авного бю дж ету новопоставленої 
імперії. І факт не менш  виразний — 
султан, для якого «бакшиш», адж еж , був 
річчю звичайною, двічі рішучо і обу
рено відкидає щ едру пропозицію мос
ковського царя» (с. 23).

Ось як оцінює Клара енс Манінг у 
своїй м онограф ії великого гетьмана: 
«Ніхто і ніколи не стане таким велетом 
у нашій історії, як М азепа. І хоч ми не 
є достойними продовжувати справу на
шого вождя, увінчаного славою, ми все 
ж  таки будем о вести човен козацтва 
крізь бурі та через небезпечні рифи, 
аж  поки не дійдемо до гавані свобо
ди». І далі малю є картину похорон геть- 
манз, що була «символічною, бо  ніби 
увібрала в себе  усі ті болючі пробле
ми, що стояли перед нещасною Украї
ною. Там, біля праху великого гетьма
на, зібралися Карл XII, король Ш веції, 
найкращий воїн тої пори, значні люди 
з  Франції, Англії, Туреччини, кримський 
хан, поляки, греки, румуни, люди бага
тьох народів. Там застигли в пошані 
воїни України, Ш веції і Туреччини. Усі 
зібралися там, щоб віддати останню 
шану тому, хто віддав життя у бороть
бі проти московського імперіалізму, 
там зібралися ті, кому загрожували 
агресивні д ії Петра. І сам е це є дока
зом  того, якщо докази взагалі потріб
ні, що українські козаки і були сам е 
тою силою, що сприяла зусиллям цих 
народів тримати Москву у певних кор
донах» (Гетьман України Іван М азе
па.— Нью-Йорк, 1957).

Київ. Знищені пам'ятки 
Георгіївська церква



Лариса ФЕДОРОВА

ПЕРШИЙ МУЗЕЙ КИЄВА

Перші спроби археологічного ви* 
вчення Києва пов'язані з  діяльністю 
М. Ф. Берлинського, Є. Болховітінова, 
М. В. Закревського, М. О . Максимовича. 
С еред цих імен, відомих не лише світу 
науки, а й широкому загалу освічених 
людей, особистість К. Лохвицького ви
кликала особливо жвавий інтерес, а 
діяльність його оцінувалась вкрай супе
речливо — від офіційного визнання до  
абсолютного заперечення будь-яких на
укових заслуг ‘. Певною мірою  така 
розбіжність оцінок пояснюється тим, що 
й досі відсутній бібліографічний нарис І 
про нього, навіть енциклопедичні ви
дання містять помилкові дані щ одо ф ак
тів Його б іограф і?*. І

Дослідник київського некрополя 
Л. А. Проценко визначила точні роки 
життя, смерті, місце поховання К. А. Лох
вицького. Народився Кіндрат Андрійо
вич Лохвицький у 1770 р., помер 11 ве
ресня  1849 р., похований на Щ екавиць- 
кому кладовищі. Могилу його було зни
щено р азо м  із кладовищ ем у 1928 р .

Ми не мали на меті повний виклад 
біограф ії К. А. Лохвицького. Спробуємо 
висвітлити лише останній етап його жит
тя, пов'язаний із дослідж енням київ
ських старожитностей.

У 1824 р . Кіндрат Андрійович,, дво
рянин, чиновник п'ятого класу, кавалер 
ордена св. Володимира, переїздить на 
постійне проживання д о  Києва. Д о  цього 
він 38 років служив у  різних державних 
установах — в Експедиції державних р а 
хунків, у Державній адміралтейській 
колегії та ін., брав  участь у воєнній ком
панії у 1808 р., був поранений, викри
вав зловживання начальства, мав з  
цього приводу судові тяжби, двічі його 
судили і двічі виправдовували.

У Києві Лохвицький починає пра
цювати в Департаменті геральдії, за 
ймається дослідж енням київських ста
рожитностей, і небезуспішно, як дові
дуємося із ф ормулярного списку 1833 р.: 
«Товариством історії і старожитностей 
російських [...] на знак поваги до  ко
рисних праць і відомостей з  Вітчизня
ної історії і старожитностей визнано 
змагателем  оного, у чому і видано 
йому (Лохвицькому.— Л. Ф.) атестат» 3.

У 1834 р . Лохвицького призначено 
чиновником особливих доручень при 
Київському воєнному, Л одольському І 
Волинському генерал-губернаторі. (Ар
хеологічні дослідж ення субсидувалися з  
казни, і докладні звіти регулярно пода
валися до  канцелярії генерал-губерна
тора.)

Результатом розкопок, що їх про
водив К. А. Лохвицький протягом 
1824— 1834 р р .( стало відкриття фунда
ментів Десятинної, ІллінськоІ та Іринин- 
ської церков, залишків Золотих воріт, 
а  також  некрополя за  церквою  св. Іри
ни, залишків споруди з  господарськими 
ямами, що, вірогідно, належать до  
пізнього середньовіччя. А виконаний у 
великому масштабі план Десятинної 
церкви було направлено К. А. Лохвиць- 
ким до  Товариства історії і старожит
ностей російських. У березн і 1825 р. 
план було опубліковано в «Отечествен- 
ньіх записках» з  історичним описом, 
підготовленим київським митрополитом 
Євгеном Болховітіновим.

Розкопки дали змогу скласти уяв
лення про різноманітні археологічні м а
теріали давньоруського періоду, зок ре
м а будівельні — цеглу, марм ур, граніт, 
полив'яні кахлі, голосники, листове зо 
лото і свинець, цвяхи; фрагменти м о
за їк  І ф ресок; глиняний посуд; про р е 
чі церковного вжитку — хрести, ф раг
менти паникадила, дзвони, кам'яні ф о р 
ми для виготовлення просф ор. Знайде
но ювелірні прикраси, кінську збрую , 
залишки шкіри та ін.

Були одерж ані й матеріали пізні
шого періоду — рицарський шолом, м ід
ні монети царя О лексія Михайловича 
та ін. *

Більшу частину своїх знахідок з  
планами, малю нками К. А. Лохвицький 
передав у день урочистого відкриття 
Імператорського Київського університе
ту св. Володимира 15 липня 1834 р . до  
«музею, що м ож е відкритися при Ка
бінеті оного Університету»5. (М атеріа
ли потрапили до  М інералогічного кабі
нету, яким завідував п роф есор С. Ф. Зе- 
нович.) За ці пожертвування К. А. Лох
вицького було визнано Почесним до
бродійником університету (26 листопа
да 1834 р.).
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У жовтні 1835 р . М іністерство на
р одн о ї освіти засновує Тимчасовий ко
мітет для дослідження старожитностей 
у Києві (його очолив попечитель Київ
ського навчального округу Є. Ф. фон 
Брадке). Д о  складу комітету увійшли 
ректор університету М. О. Максимович, 
декан, ординарний п роф есор В. Ф. Цих, 
ординарні проф есори С. М. Орнатський 
(секретар комітету) і С. Ф. Зенович, ди
ректор училищ Київської губернії Г. Пет
ров. 14 листопада 1835 р . на першому 
засіданні було запропоновано заслуха
ти звіт К. А. Лохвицького про зроблені 
ним відкриття, подати список пам'яток, 
які він планує дослідити; вжити заходів 
щ одо охорони деяких із них6.

Створення комітету було зумовле
не рядом  причин. По-перше, необхід
ністю координації досліджень, що про
водилися уж е не лише К. А. Лохвиць- 
ким; вирішення правових питань, на
приклад, із власниками землі, д е  р о з
ташовувалися пам'ятки, з  губернськими 
властями, які займалися благоустроєм 
історичної частини міста. Крім того, не
обхідно було вирішувати проблеми ф і
нансові, а також пов'язані з  консерва
цією і охороною  пам'яток, особливо з  
їх атрибуцією.

Але поступово очевидною ставала 
незгода позиції Лохвицького та ряду 
офіційних інституцій. Причини були р із
ними. Викликали сумнів його висновки 
про м ісце розташування деяких пам'я
ток у давньоруську епоху — Хрестоздви- 
ж енської церкви, могили Діра, Іллін- 
ської церкви та ін. Згодом , уж е в 80-ті 
роки, В. Антонович кваліфікував їх як 
«фантастичні», зумовлені «надто живою 
уявою» Лохвицького. Сьогодні ми м о
ж ем о спитати його опонентів — де  ж  
іще мож на було починати пошуки цих 
пам'яток у той час?

19 листопада 1835 р . відбулося за 
сідання Тимчасового комітету про під
готовку Історичної записки про хід від
криття старожитностей 1. У ній заф іксо
вані результати розкопок з  переліком 
знайдених предметів, що дозволяє нам 
досить повно уявити склад і характер 
перш ої музейної колекції з  історії Киє
ва; викладені мотиви, згідно з  якими 
ті чи інші дослідж ення були припинені 
або закінчені. Важливим підсумком дру
гого засідання комітету було таке рі
шення: «А для спільного збереж ення 
таких речей  передбачено заснувати при 
Імператорському університеті св. Воло
димира особливий М узей київських

старожитностей, в який передати всі 
речі цього роду, що є вж е при Універ
ситеті, маючи на увазі подальше при
дбання й інших пам'яток старовини»6.

На засіданні 6 лютого 1836 р . за
пропоновано завідування м узеєм  по
класти на К. А. Лохвицького і передати 
сюди всі д о  того знайдені в Києві дав
ні речі. 17 березн я  1837 р. міністр на
родної освіти дав дозвіл на заснування 
м у зе ю 9. Лохвицький неодноразово звер
тався з  пропозицією призначити день 
урочистого відкриття музею , але комі
тет його не підтримав. У протоколі за 
сідання комітету від 15 травня 1837 р. 
збереглося таке пояснення: «Комітет, 
розмірковую чи, що відкриття музею , 
як по властивості цього закладу, так 
особливо по незначній на перший по
гляд і кількості, і якості наявних для 
розм іщ ення в ньому давніх речей, не 
потребує ніякої урочистості, поклав: 
вважати Музей старожитностей відкри
тим від дня затвердж ення його існу
вання п. міністром народної освіти, по
класти на п. Лохвицького укладання опи
су давнім речам, що ввійшли у склад 
музею »

Але стосунки між комітетом і за
відуючим м узеєм  поступово стають д е
далі напруженішими і згодом  п ереро
стають у відкритий конфлікт. Вступив
ши на посаду, К. А. Лохвицький з  при
таманною йому енергією  і зацікавле
ністю намагається зібрати докупи всі 
передані університету знахідки, описа
ти їх і систематизувати. Він завів спе
ціальні книги для запису речей, в яких 
фіксував не тільки назви предметів, а 
й м ісце і час їх знахідки, прізвищ е лю
дини, від якої вони надійш ли11. Рішен
ня про внесення предметів у книги об
ліку музею  приймалися радою  універ
ситету. Перший досвід музейного зіб
рання, на наш погляд, мав вигляд аб
солютно професійного, навіть з позицій 
сьогоднішнього рівня, ведення облікової 
музейної документації.

І Тимчасовий комітет, і рада уні
верситету, і міська влада на перших 
порах з великою увагою поставились 
до  ф ормування колекцій і розвитку 
музею . Зберігається об 'ява 1837 р. Тим
часового комітету про відкриття м узею , 
що містила заклик здавати стародавні 
речі, а також звернення до київського 
цивільного губернатора з  проханням 
оповістити про це населення довіре
ної йому губернії. З  цією метою  над
силалось 12 примірників об'яви. Збе
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реглися і рапорти про виконання цього 
розпорядж ення ,а.

Ось текст цієї об'яви, що визначає 
характер і завдання створеного музею .

«Тим часом як стольний град сла
ветних у давнину Государів Російських, 
Св. Рівноапостольного Великого Князя 
Володимира, мудрого законодавця дав
ньої Русі Великого Князя Ярослава і 
доблесного примирителя Князів Русь
ких Володимира М ономаха,— гідно на
званий матір'ю  міст Руських, що колись 
славився своїм населенням і квітучою 
торгівлею, після надовго втратив свій 
блиск і могутність, тепер, ніби порухом 
добродійника Росії С амодерж ця, знову 
починає підніматися на ступінь найпер
ших міст могутньої Російської імперії 
і зі збільш енням народонаселення, з  
пожвавленням торговельної діяльності 
швидко прикрашується новими спору
дами суспільними і приватними: для 
тих, кому лю ба і священна пам'ять ми
нулих століть Російської держ ави, уся
кий залишок давнини, що нагадує ці 
століття,— не тільки споруди І частини 
їх, що вціліли від руйнівної д ії часу, 
але  й будь-які давні речі мають неви
мовну ціну як знаки, що оживлюють і 
усвідомлюють у нашій уяві побут від
даленіших наших предків, як дарунки, 
відписані цими предками своїм  багать
м а століттями віддаленим нащадкам. 
Відкриття таких старожитностей у наш 
час набуває особливої важливості там, 
д е  вони з  будуванням нових споруд 
могли б назавжди сховатися І залиши
тися в безвісті.

...Всі любителі вітчизняних старо- 
житностей цим запрошую ться д о  по
жертвування у Музей давніх речей, тих, 
чим вони володіють, або  тих, що зано
во відкриваються, які були в приватних 
руках одна від другої окрем о, так лег
ко можуть бути передані забуттю і са
мій втраті, а  будучи зібрані в одному 
суспільному сховищі, не тільки зб е р е 
жуться від забуття і загибелі, а й бу
дуть по заслузі оцінені знавцями старо
житностей, дадуть повчання їх любите
лям і принесуть користь науці.

До влаштування в Музей будуть 
прийматися і такі заслуговуючі уваги 
давні речі, які знайдені будуть поза 
містом Києвом і його околицями, особ
ливо відкриті у тих частинах Росії, які 
в житті народу російського мали більш 
або менш близьке відношення до  міста 
Києва, або  до  древнього Великого кня
зівства Київського, куди переваж но

мож на віднести всі південно-західні гу
бернії Російської ім п ер ії» І3. Це мав 
був бути загальнодоступний музей Істо
рії Києва.

К. А. Лохвицький вважав, що му
зей  повинен комплектуватися не лиш е 
археологічними матеріалами, а  й свід
ченнями І реліквіями наступних істо
ричних періодів розвитку міста. Д ока
зом  м ож е служити його звернення до  
цивільного губернатора 22 жовтня 
1836 р . у зв 'язку з  аукціоном, що го
тувався. У зверненні міститься прохан
ня не випускати д о  аукціону, а  придба
ти для музею  такі предмети: київський 
герб — барельєф  архістратига Михаїла, 
статую богині правосуддя з  будинку 
магістрату, мідний російських герб ча
сів Петра І, рушниці, козацькі піки і 
гармати. Хто знає, яка була б  подальша 
доля реліквій київського магістрату, 
якби не звернув на них увагу К. А. Лох
вицький. Тх вирішено було зберігати, як 
і раніше, в Думі м .

Ч ерез кілька десятиліть різними 
шляхами вони потрапили д о  Київського 
художньо-промислового і наукового му
зею  (тепер Державний історичний му
зей  України), у 1982 р . передані до  
М узею  історії Києва.

Можна лише шкодувати, що подіб
ний музей не вдалося створити в пер
шій половині XIX ст. Хоча справжні 
причини цього тепер важко з'ясувати, 
є підстави думати, щ о події розвивалися 
таким чином. У другій половині 1837 р. 
Тимчасовий комітет чомусь поставив ви
могу — передані до  музею  речі, вже за
писані в книги, передати д о  інших ко
лекцій: кабінети астрономічний, м інера
логічний та ін. У відповідь на ці акції 
К. А. Лохвицький 20 жовтня 1837 р. пи
ше доповідну записку попечителю Київ
ського навчального округу з  прохан
ням звільнити його з  роботи у Тимчасо
вому комітеті, на що комітет видає 
ріш ення: надалі не запрошувати К. Лох- 
вицького для участі в зас ідан нях1$.

Однак вирішити проблеми музею  
мож на було лише через комітет. Всі 
спроби К. А. Лохвицького домогтися 
включення його д о  списку чиновників 
університету, призначити платню, виді
лити кошти на утримання музею , утвер
дити його статус на підставі загальних 
правил університету, затвердити хоча 
б одну штатну одиницю для  ведення 
канцелярських справ виявилися марни
ми. Фактично протягом двох років му
зей  утримувався його зав ідую чим 1в.
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А в березн і 1837 р . К. А. Лохвиць- 
кий був звільнений від завідування Му
зеєм  київських старожитностей 17.

Незважаючи на похилий л ік — 6 8 р о 
ків,— він вирішив продовжити археоло
гічні дослідження. Це було надзвичайно 
важко, оскільки кошти на розкопки ви
ділялися тепер комітетом, який давав 
і дозвіл на них. У липні 1939 р. К. А. Лох- 
вицький звертається д о  комітету з  про
ханням дати дозвіл продовжити на свої 
кошти дослідження старожитностей в 
К иєві,8. Але при цьому примирення з  
комітетом він не хотів. Листопадом
1840 р . датується його звернення до  
військового губернатора з  проханням 
дозволити йому, як колись, розкривати 
пам'ятки древності і видавати щорічно 
на ці цілі 1500 крб. При цьому висува
ються істотні претензії д о  Тимчасового 
комітету, що стосуються дослідження 
старожитностей у Києві: археологічні 
пошуки через бездіяльність комітету 
припинилися, охороною  раніш е знайде
них пам'яток ніхто не займається.

Голова комітету заж адав віддати до  
суду К. А. Лохвицького, як він квалі
фікував, за  подання неправдивого до
несення. Документ датовано січнем
1841 р . 19 Але смерть К. А. Лохвицько
го розв 'язала  конфлікт.

У 1845 р . комітет було скасовано, 
гроші і справи його передані до  засно
ваної при генерал-губернаторові Тим
часової комісії для розб ору  стародав
ніх актів 30.

М узей у 1842 р., згідно із затверд
ж еним статутом університету, отримав 
назву М узею  мистецтв і старожитно
стей 2І. Щ е при К. А. Лохвицькому по
чав змінюватись його профіль — ком
плектування ішло не лише київськими 
матеріалами, а й знахідками з  інших 
губ ерн ій 2Ї. \

М узей не став, на жаль, і міським 
загальнодоступним, він служив лише 
науковим та учбовим цілям. Такий му
зей буд е створено на рубеж і XIX—XX ст. 
А в 1912 р . знову постане питання про 
створення музею  старого Києва, питан
ня, яке не вдалося вирішити у першій 
половині XIX ст.

Але те, що зумів зробити К. А. Лох- 
вицький, послужило процесу розвитку 
науки і культури, музейному будів
ництву в Києві.
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Василь СКУРАТІВСЬКИЙ

МЕД У ЗВИЧАЯХ, 
ТРАДИЦІЯХ, ОБРЯДАХ

М ед відомий із найдавніших часів 
в усіх народів. Важливу роль відіграв 
він і в житті слов'ян. Без медових на
поїв не обходилося ж одне обрядове 
дійство.

М едові напої широко вживалися у 
Київській Русі. Нестор у «Повісті вре- 
менних літ» згадує, що Володимир від
кинув магометанську віру тільки тому, 
що вона забороняла вживати будь-які 
традиційні для Русі, зокрем а й медові, 
напої. Як засвідчував іноземний манд
рівник, на Русі побутував звичай у рік 
по небіжчикові брати кухлів зо  20 м еду, 
нести на могилу, щ об розпити всією 
родиною

Згодом, уже у часи християнства, 
медоваріння набуло ще більшого по
ширення. Скажімо, Володимир Свято- 
славич після чергової перемоги над 
половцями розпорядився збудувати у 
Василеві церкву: «Избьів ж е Володимерь 
село, постави церковь, варя 300 про- 
варь меду» 2.

Вже став хрестоматійним той факт, 
що Володимир Святославич, наказував 
на великі свята влаштовувати спільні 
трапези: на спеціальних возах достав
ляли меди  навіть на околиці Києва для 
челяді та калік: «И повелеле пристрои- 
ти кола, и вьсладшие хлебьі, мяса, рьібьі, 
овощ ь разноличньїй, м ед ь  вь бчелках, 
а  в других квас, возити по городу, 
вьпрашающим: «Кде болнии и нищь, 
не могьі ходити?»3

Традиційний медовий напій стає 
предметом торгівлі. У Києві, як свідчить 
Титмар М ерзабургський4, в 1081 р . на 
восьми торжищах постійно продавали 
знамениту руську «медоуху». Медовий 
трунок був надійним засобом  поновлен
ня сил, придавав бадьорості, виліко
вував од  простудних та шлункових хво
роб. Відомий історик М. Костомаров пи
сав, що всі б е з  винятку мандрівники, 
які подорожували в Русі, авизнавали 
достоїнство нашого м еду І прославили 
його в далеких країнах 6.

Великого поширення набуло м ед о 
варіння і на українських зем лях за  ли

товсько-польського панування. С ер ед  
багатьох професійних об'єднань (кра
вецьких, теслярських, пивоварних, во
скобійних тощо) зустрічаємо й м ед овар - 
ницькі, які не тільки виготовляли й ре
алізовували меди-напої, а й реглам ен
тували їх продукування, берегли тради
ції, професійні секрети.

М ед був важливим предметом тор
гівлі й експорту, тому уряд прагнув три
мати цей промисел під контролем. На> 
виготовлення м едового напою вимага
лося взяти дозвіл. Документи засвід
чують, що в 1545 р. під час облог»  
Могилева загоном  Северина Наливайка 
були знищені грамоти міщан на право- 
варити м ед . Сигізмунд III, підтверджую
чи привілей, вніс до грамоти деякії 
уточнення: готувати не більше як 15 пу
дів м еду; обов 'язково повідомляти п р о  
кількість м едового напою короля, «аб»  
збитків н е 'було  казн і»6.

Питний м ед  розпродували переваж
но в корчмах, які у ті часи знаходили
ся під контролем громад. Останні пиль
но стежили, щоб вживання м еду б ул о  
чисто символічним актом. Не випадково 
шляхта намагалася перешкодити діяль
ності не тільки цехів та братств, а Л
існуванню корчем . Тому колонізатор» 
вирішили передати їх у руки оренда
рів.

Користуючись підтримкою та піль
гами, що їх щ едро  надавали великі 
землевласники і урядовці орендарям , 
останні взяли у повне володіння корч
ми в усіх великих населених пунктах^ 
на гомінких шляхах та ярмарках, р о з
продуючи там у необмеж еній кількості 
спиртні напої, переваж но горілку, за  ці
нами вдвічі, а  то й утричі меншими о д  
медових напоїв.

Під кінець XVI і протягом XVII ст.. 
у руках корчмарів опинилася вся тор
гівля. Було заборонено виготовляти м е -  
дівку не лише в громадських медушах,. 
а й удома. Як стверджує літопис С амо
видця, навіть у Б. Хмельницького віді
брали «хутор с пасікою й млином нв' 
урочищі Суботові». Самовидець з  обу
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ренням  пише, що в містах «тая бьіла 
кривда, ж е  н е  вольно козакові є  дом у 
саоем  ж адного напитку на потребу д е р 
жати, не тилко меду» 7.

Заборона медоваріння і прав на 
громадські учти викликала сер ед  лю
дей невдоволення, занепадала і сама 
технологія виготовлення солодких трун
ків, хоч деін де традиції зберігалися 
д о в ш е — на Прикарпатті, Поділлі, Воли
ні, Поліссі. У Києві щ е в 1856 р . було 
два пивних і медових провари, хоч у 
давнину м ед  у «Київській зем лі був 
таким ж е  природним напоєм, як хліб — 
їж ею » 8. Як засвідчує О. Ф. Селіванов, 
у першій половині 1863 р . в Російській 
ім перії працю вало м айж е 150 м ед овар
них заводів, переваж на більшість яких 
знаходилась в У країн і9. Згодом  кіль
кість медоварних заводів зросла д о  
199 (1893), 166 з  яких було в Україні. 
Щ оправда, окремі заводи  готували од- 
ну-дві проварки на рік, якість напоїв 
була низькою, оскільки на заводах до 
м еду  часто додавали цукрову патоку, 
а іноді й с п ф т .

У зв 'язку  із занепадом  пасічницт
ва для  ситення н е  вистачало м еду, на
сам перед щільникового. П роте у селах 
на великі свята, передусім  храмові, не
зважаю чи на офіційні застереж ення, 
влаштовували колективний конун. Ось 
один з  описів цього обряду: «Скуповує- 
ця м ед , варитця та й лродаєтця... На 
м е д  зусю ди сходяться людей таки чи
мало... П ерш е було кожний хазяїн за 
кликав д е  себе  лю дей на обід, а  після 
всі виходили д о  конуну — се значить 
туди, д е  м е д  продають. Тут вж е біліє 
в ід  кожухів. Людці гуляють кружками, 
музика грає, челядь танцює. Потім р о з 
ходяться полуднувати... На другий день 
у  нас рахта, щ об то м е д  вж е допивати. 
Зараз братчики церковні запросять усіх 
гостей, посадовили «а  стіл у комунчиці 
(бачте — хату на конун та вибрали у 
вдови) м едом  шанувати...» 10

Конуни були характерним елем ен
том сільського побуту у багатьох р е 
гіонах України.

Рецепти приготування меду-питва, 
навіть у домашніх умовах, значно в ід 
різнялися від  давніх, б о  з  часом були 
втрачені традиційні технології, оскільки 
кожен м едовар  намагався тримати в 
таємниці свою рецептуру, передаю чи 
ТІ в спадщину. Навіть ті рецепти, які 
були відомі і поширені сер ед  м едова
рів, протягом двох останніх століть 
вийшли з  ужитку й призабулися. Тим

часом давнє традиційне медоваріння 
відзначалось особливою  вишуканістю. 
О бов'язковими компонентами приготу
вання напоїв були різноманітні екстрак
ти й настої з  лікарських рослин. Тому 
крім  ритуального напій вважався й лі
кувальним.

Щ е ДемокрІт вважав, що його дов
голіття (прожив 109 років) пов'язане з  
регулярним вживанням м еду, знамени
тий пісняр Анакреон, який дожив до  
115 років, завдячував цьому медовим 
трункам. Віддавали перевагу цим на
поям Піфагор і Демокріт, життєдіяльну 
силу «напою богів» відзначав батько 
медицини Гіппократ, оспівував у своїй 
творчості Гомер.

Термін «мед», як уж е зазначалося, 
вживався у двох поняттях: продукт 
бджільництва і медовий трунок (мед, 
медівка, медуха, медовуха, медовиця, 
варений м ед , ситений (сичений) м ед  то
що). М ед-трукок мав кілька сортів: 
ціджений, чистий пряний (настояний з  
перцем), солодкий, прісний та ін. М е- 
ди-наливки залеж но від компонентів 
мали назви вишневих, смородинових, 
малинових тощо. За якістю приготуван
ня вони поділялися на міцні, сильні, 
старі, кислі, прісні, п'янкі, ярі, столові, 
оберні (зготовлені на теплій воді) та ін. 
Згідно з  технологією приготування їх 
мож на поділити на варені, приварені, 
переварені, ситені чи старостоялі.

На основі давніх рукописів, акциз
них документів, актів, а  також усних 
переказів про ситення вдалося рекон
струювати кілька варіантів приготуван
ня медовиці. Ось деякі з  них.

Д о однієї мірки чистого м еду дод а
вали вісім рівних їй частин дж ерельної 
води. Розведену в казані ситу підігріва
ли, помішуючи на помірному вогкі д о 
ти, поки не з'являлася піна. Шумовиння 
злегка знімали дерев 'яним  ополоником. 
Якщо напій планувався для швидкого 
вжитку, то варку на цьому й закінчу
вали; коли ж  медовиця призначалася 
для зберігання, то варили аж  д о  загу
сання. Остуджену до  теплоти парного 
молока патоку переливали, додаючи 
дріж дж і, у дерев 'ян і діжечки, залишаю
чи у кожній трохи вільного місця й 
невеликий отвір. Коли процес бродіння 
закінчувався, посудину наглухо закор
ковували; при виділенні пивних запахів 
бочки переносили на постійне зберіган
ня в льох. Для поліпшення смакових 
якостей у період бродіння додавали 
гвоздику та інші прянощі.
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Згідно з  іншими рецептами до  од
нієї частини м еду додавали шість ча
стин води І підігрівали на маленькому
полум'ї. Коли ж  рідина закипала, опу
скали туди торбину з  двом а пригорща
ми добірного хмелю й тримали, доки 
той не ввариться. Опісля, знявши піну, 
опускали в гаряче варево щ е торбину 
з  прянощами й грузилом. Ч ерез 15— 
20 хвилин знімали з  вогню, масу трохи 
остуджували й, додавши дріжджів, вино
сили в льох. Ч ерез 3—4 тижні м ед  м ож 
на було вживати, але чим довш е він 
вистоювався, тим був смачнішим.

За цими рецептами виготовляли так 
званий столовий м ед. Але вживали й 
медові трунки. їх готували так. О дко- 
пудову патоку розводили ста літрами 
дж ерельної води і варили, доки не ли
шалася половина вмісту (досвідчені м е
довари намагалися використовувати ли
ше м 'яку воду — річкову, дощ ову чи зі 
снігу). Остуджену рідину заливали в 
діжки, стінки яких вимащували кислим 
житнім тістом, додаю чи дріжджі, а зго
дом , як перебродить,— трохи кориці, 
гвоздики, перцю, імбиру. Вистояний про
тягом зими напій розливали в пляшки.

Ще один рецепт. Розведені 2,5 кг 
білого м еду варили в двох відрах во
ди, аж  доки патока не гусла; потім до
давали ще стільки води і знову вари
ли. Готовим напій вважався тоді, коли 
кинуте у провар яйце опускалося на 
дно. Чим довш е варилась патока, тим 
якіснішим був напій, який, процідивши 
і додавш и дріжджів з  білого пива чи 
виноградного вина, розливали у пляшки.

На Поліссі виготовляли з  меду 
фруктові настойки, вина, шипучий м ед - 
шампанське тощо. Найкращими для си- 
тення вважалися свіжі м еди  з  гречки, 
липи й конюшини. Проте, за  свідчен
ням знавців, досить приємними і ко
рисними були медові напої, виготовле
ні зі стільникового, перезимованого у 
вулику меду, д е  лишилась загусла пер
га (квітковий пилок) 11.

Окрім медівок, медових вин, ви
готовлених на фруктово-ягідних настой
ках, широко вживався й традиційний 
мед-пиво, оспіваний в усній народній 
творчості.

Виготовляли мед-трунок у давні ча
си насамперед для обрядових дійств та 
для  лікування. Його широко використо
вували в поховальних, поминальних, хлі
боробських обрядах. Без м еду не об
ходилося ж одне українське весілля, 
оскільки він символізував щасливе по

дружнє життя, а частування родичів то 
гостей було щ едрою  ознакою  гостин
ності, виявом поваги й доброчесності.

З  медом-напоєм  пов'язана найпер^ 
ша шлюбна ф орм а обряду — заручини. 
На Поліссі побутувала пісня, яку вико
нували участники обрядодійства:
• . . 0 Г . С . .  . . . |

На заручини йдемо,
М ед-горілку несемо.
Будем пити мед-горілку,
За хорошую за дівку І2.

Здавна став традиційним вислів 
«медовий місяць», який почасти вине
сено за  рамки власне весільної обря
довості. Щ е у давніх греків та римлян» 
молодятам змащ ували м едом  волосся 
і поїли їх м едовим  трунком І3. Широке, 
використання медових напоїв у весіль
ній обрядовості, на думку відомого, 
етнографа М. Сумцова, пов'язане з.
прадавньою  традицією приносити богам  
у ж ертву солодкі трунки. В індусів бать-, 
ко м олодої зустрічав нареченого з  ка
раф кою  меду, частину якого виливали, 
у вогонь, а решту випивав молодий. 
У багатьох регіонах України, Росії, а 
також у Словаччині й Чехії молодій піс
ля шлюбної ночі змащ ували губи м е
дом , щоб було солодким родинне жит
тя. На Галичині м едом  обливали весіль
ні вінки и . Подібні звичаї зустрічаємо у- 
білорусів та росіян.

В Україні, виходячи засівати поле» 
чи робити зажинки, або по закінченні, 
жнив влаштовувати «учти з медом».. 
Про це свідчать численні пісні.

Мій сніп осталець'
Поведе постадницю в танець,
Що поведе, поцілує,
М едом, вином почастує ,5.

Народна творчість відрізняє мед- 
од  вина, оскільки напої мали р ізне  ри
туально-обрядове призначення.

О бов'язковим компонентом похо
вального обряду були сита і коливо. 
Варили коливо з  пісної крупи і залива
ли м едовою  ситою. П еред помикаль-; 
ним обідом  кожен з  присутніх мав 
скуштувати три ложки «колива» або  «ка—, 
нуну». Звичай цей відомий з  часів язи—. 
чества і символізує неперервність р о —. 
д у 16. Д еінде медовий канун несли ра-. 
зом  з  покійником до. церкви або на-, 
могили, щоб роздати «дідам», тобто- 
старцям.

Як бачимо, основним призначенням» 
меду-напою  було використання його а»
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обрядах , що символізували «щасливе 
подружнє життя», «гостинність», «роди
чання кумівства», «щедрість весняної 
ниви», «неперервність роду» і, зреш 
тою , «бадьорість духу і тіла», тобто як 
лікувальний засіб. Знали м ед  і напої з  
нього і як своєрідний тонізуючий та 
лікувальний засіб. Про щ о повідомля- 
-ється навіть у «Повісті временних літ», 
д е  йдеться про давній звичай розвози 
ти на околиці Києва ?м ед  вь бчелках... 
где  болнии». Медовий трунок, як ствер
дж ує найдавніший рукописний травник, 
«єсть сок с росьі небесной, которьій 
лчельї собьірают во время доб рое цве- 
тов благоухающих й от того имеют в 
себе  силу многу и угоден бьівает к 
пекарству многих болезней» 1 2 * 4 * * * * 9 10 II 12 * 14 * 16.

Було б зайвим стверджувати, що 
питний м ед  не належить до  міцних на
поїв. У багатьох ф ольклорно-літератур
них дж ерелах згадується лро  тих, хто 
«упився на меду» чи асп'янів, як од  пит
ного меду», бо  «перший келишок, як 
по льоду, другий, як по меду, а третій 
не пий, лише давай». П роте «упивалися 
на меду» переваж но тоді, коли окремі 
м едовари  в пізніші часи стали фальшу
вати цей благородний напій, додаючи 
надмірну кількість дріжджів, спирту та 
інших компонентів. І недарма казали: 
як не в міру, той м ед  гіркий. Такі на
пої називали «мед-пиво», «мед-вино», 
і  ці назви відбилися у багатьох укра
їнських народних казках («Тут і весілля 
відгуляли, мед-пиво кружляли, і я там 
сидів, мед-пиво пив, по вусах текло, а 
а  роті не було»).

Традиційна народна м ораль, уста
лений давній етикет визначали м е д  бла
городним  напоєм, що символізував ко
лективне спілкування, гостинність, щ ед
рість, якою позначений, зокрем а, й 
давній український звичай «братчини» 
або «настави на мед». Кілька сімей, зі
бравшись на провар, офіційно кумува

ли ся, тобто кожен зобов'язувався завж ди 
приходити на допомогу своєму побра
тимові — родичався, ріднився.

Про особливість м едового напою 
говориться І у відомій українській піс
ні: «Пили горілку, пили наливку, щ е й 
м ед  будем  пить...» Наголошення «ще й 
м ед  будем  пить» свідчить про нетотож
ність його із спиртними напоями. Пит
ний м ед  у своєму первісному, тради
ційному значенні символізував цілком 
доцільні ф орм и людського співжиття й 
побутових стосунків і не мав нічого 
спільного з  «п'яним медом», тобто алко
гольним напоєм.
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САМІ ПРО СЕБЕ

Іван ФРАНКО

ДЕЩО ПРО СЕБЕ САМОГО

Є письменники, що їх життєпис 
є цікавіший, як їх  твори, що їх тво
ри є лише додатком до їх характе
ристики, частиною їх життєпису. Це 
генії, вибранці долі, великі і оригі
нальні в добрім і злім, в щастю і 
стражданню. Це корифеї літератури, 
творці нових напрямків, їх можна 
назвати викладачами того часу, в 
якому жили, а їх  життєпис в кож
ному разі, в більшій чи меншій мірі, 
буде глибоким вникненням в тайни 
духа їхньої епохи, бо в них немов 
знаходить свій зміст і утворюється 
цей дух, знаходить свій найсильні- 
ший вислів. Мені здається, що тіль
ки такі письменники заслуговують 
на докладні і з цілим апаратом дж е
рел опрацьовані біографії, бо їх 
життя, само через себе, є таким же 
архитвором, як їх твори, а навіть 
невміло розказане збагачує скарб
ницю людського духа. *

* Подається без змін за виданням: Самі
про себе: Автобіографії видатних українців 
XIX століття.— Нью-Йорк, 1989.— С. 261—265. 
(переклад з польської).

За  невеличким гуртом цих велет
нів іде велика юрба письменників — 
робітників і ремісників, менше чи 
більше талановитих, менше чи біль
ше працьовитих, впливових, шано
ваних і заслужених, що одначе не 
доростають до міри тих майстрів.

Печуть вони — як говорив Кра- 
шевський — щоденний хліб ДЛЯ уМОт 
вого споживання, розбивають на 
дрібну монету ці груди ідеального 
золота, що їх  видобули майстри з 
таємних глибин надхнення, запов
нюють своєю працею створені через 
них рами. В цих людей звичайно 
бібліографія їх творів вистачає за 
життєпис, людина немов зникає піс
ля того, що зробила. Такі письмен
ники не знаходять біографів: вони є 
ті робітники, що помагають будува
ти будинок цивілізації, але їх пріз
вищ не виписують на фронтоні цього 
будинку.

Як один з цих робітників, що 
докладають цеглу по цеглі до цієї 
будови, ніколи сильніше не відчував
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я  того свого характеру, як в хвилі, 
коли з обов’язку чемності маю пред
ставитися польській • суспільності, 
якій до рук подаю збірник своїх 
новелістичних образків. Щ о маю 
про себе сказати? Що. я  вродився? 
Але цей не дуже визначний випадок 
трапився кожному з нас, шановні 
читачі. Що я дечого вчився? Що 
любив і страждав? Але ж  і фарисеї 
роблять те саме, говорячи словами 
«святого Письма».

А поза тим нічого нема в моїм 
життю гідного уваги, крім цієї 
сверблячки до писання, крім нахилу 
до обсервування людського життя в 
його найрізнорідніших проявах, крім 
цієї незаспокоєної ніколи і нічим го- 
рячки, що змушує мене перейматися 
стражданнями і.радостями, думками 
і мріями других людей. Але й ті всі 
патологічні прикмети не є нічим ха
рактерним для мене; це, здається, 
звичайні прикмети письменницького 
ремесла.

Що ж  отже в цієї нікчемної лю
дини можна назвати оригінальним?

На це питання Гете відповідаю: 
хіба те, що я є українець, то правдо
подібно походить від зукраїнізова- 
них німецьких колоністів, що батько 
мій був звичайним мужиком і робив 
панщину,— не поміщикові, але ці
сарсько-королівській камері, не вмів 
ні читати, ні писати, але мимо цього 
він був людина світла і віддав ме
не, хоровиту і до селянської праці 
нездібну дитину, до школи. Дотепер 
вихід з-під мужицької стріхи на 
ширшу публічну арену буває в нас 
річчю надзвичайно рідкою. Вродився 
я  в 1856 р. в Нагуєвичах дрогобиць
кого повіту, ходив два роки до сіль
ської школи в Ясениці сільній, потім 
д о  т. зв. нормальної школи у Васи- 
д іян  в Дрогобичі, а опісля тут ж е 
до гімназії. Склавши іспит зрілости, 
записався я на університет у Львові, 
але навчання моє перервав соціялі- 
стичний процес 1877-8 р., до якого 
мене вмішано Бог зна через що: ба, 
навіть мене засуджено на 6-титиж- 
невий арешт (після восьми місяців 
слідчої в ’язниці) за приналежність 
до тайного товариства, до якого дій
сно ніколи я не належав, і яке, по- 
скільки знаю, ніколи не існувало. 
О тже одна з небагатьох оригіналь
них ознак в моїм життю, бо подібна 
річ не кожному трапляється.

Дальший опис мойого життя за
ступити може бібліографічний спи
сок моїх праць, але його полишаю 
я Естрейхерам 20-го століття, коли 
взагалі якому з них захочеться пор
патися в купах щоденно задрукова- 
ного паперу, що становлять квінте
сенцію нашої літературної продук
ції. Скажу лише коротко, що за той 
час був я  ще декільки разів ареш
тований і завсіди мене звільняли без 
судової розправи, що я мимо цього 
скінчив університет, а навіть на пре
великий ж аль деяких моїх ближніх 
братів українців відважився я здати 
з відзначенням докторат славістики 
у Відні і габілітуватися на виклади 
української літератури на львівськім 
університеті. Об’єднаній коаліції 
правлячих сфер зі співзвучними ук
раїнцями вдалося врятувати Русь 
від такого нещастя, яким безумовно 
були б сталися мої виклади. «Бійте
ся Бога, як  можна цю людину пу
скати на університет! Подивіться 
лише, в якому порваному сурдуті він 
ходить!» Так укваліфікував мою кан
дидатуру брат русин — той самий, 
що за свою патріотичну працю для 
добра Руси і Австрії одержує шість 
чи сім платень. Природна річ, що в 
зв’язку з таким аргументом канди
датура моя на приватного доцента 
мусіла впасти, а мотив «політичне 
прошле» був лише чемним прикрит
тям дійсної причини... Але я не хочу 
оскаржувати. З  гореччю привик я 
робити те саме, що о. В аш іош п , 
який, коли його вдарено в лице, ска
зав: «Це для мене, пане, а що ж  
для дітей?» Річ зрозуміла, для д і
т е й — в даному випадкові для су
спільносте— треба чогось іншого. 
Отже замість біографічних подро
биць декільки признань.

Передовсім признаюся до гріха, 
що мені його багато патріотів вва
ж ає за смертельний: не люблю руси
нів *. Побіч цієї гарячої любови, що *

* Русинами називали себе українці в Га
личині. В останні часи ця назва «Русин* май
же зникає. Польська окупація почала наново 
ретельно ширити це слово «Русин», «русь
кий», забороняючи офіціально вживати сло
во «українець», «український», щоб цим по
казати, що галицькі українці це «Русини», 
щось інше від решти українців. Заміняючи 
скрізь у творах Франка слова «Русин», «русь
кий», «Русь» на «українець», «український», 
«Україна» — залишаємо тут це слово «Ру
син» як надто вже специфічне 1 характерне 
для тодішніх відносин в Галичині.—Ред,
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бризкає для «братнього племени» зі 
шпальт польських реакційних газет, 
моє признання може видатися див
ним. Але що ж  робити, коли воно 
правдиве? Не є я в літах наївних і 
засліплених коханців і можу про 
таку делікатну матерію, як любов, 
говорити тверезо. І через те повто
рюю: не люблю русинів. Там мало 
серед них знайшов я правдивих ха
рактерів, а так багато дрібничко- 
вости, тісної глупоти, дволичности і 
зарозумілости, що, дійсно, не знаю, 
за що міг би я їх любити, навіть не 
звертаючи уваги на ті тисячі біль
ших і менших шпильок, які вони 
мені часом з найкращою думкою 
вбивали під шкіру. Розуміється, 
знаю між русинами декілька винят
ків, декілька особистостей чистих і 
гідних всякої пошани (говорю про 
інтелігенцію, не про селян), але ці 
винятки, на ж аль, лише стверджують 
загальний висновок.

Признаюся до ще більшого грі
ха: навіть Руси нашої не люблю, 
так і в такій мірі, як  це роблять, 
або вдають що роблять, патентовані 
патріоти. Що в ній маю любити? 
Щоб її  любити як  географічне по
няття, для цього я  є занадто вели
ким ворогом порожніх фраз, заба
гато бачив я світу, щоб твердити, 
що ніде нема такої гарної природи, 
як на Русі. Щоб любити її історію, 
для того досить добре її знаю, дуже 
гаряче люблю загальнолюдські іде
али справедливости, братерства і 
волі, щоб я не міг почувати, як мало 
в історії Руси прикладів правдивого 
духа горожанського, правдивої по
святи, правдивої любови. Не любити 
цю історію дуже тяжко, бо майже 
на кожному кроці треба б хіба пла
кати над нею. Чи може маю любити 
Русь як расу,— цю расу отяжілу, 
незграбну, сантиментальну, що по
збавлена гарту і сили волі, так мало 
здібну до політичного життя на влас
ному смітнику, а таку плідну на 
перевертнів найрізнороднішого га
тунку? Чи може маю любити світлу 
будучність цієї Руси, якої не знаю, 
для якої світлости не бачу ніяких 
підстав?

Коли мимо цього почуваю себе 
русином, то, як бачиш, шановний 
читачу, цілком не з причин сенти
ментальної натури. Примушує мене 
до цього передовсім почуття собачо

го обов’язку. Як син українського 
селянина, що викормився чорним се
лянським хлібом, працею твердих 
селянських рук, почуваю себе до 
обов’язку панщиною цілого життя 
відробити ці шеляги, що їх видала 
селянська рука на те, щоб я міг 
видряпатися на висоту, де видно 
світло, де пахне воля, де ясніють 
вселюдські ідеали. Мій український 
патріотизм, то не сантимент, не на
ціональна гордість, то важке ярмо, 
як доля положила на мої плечі. Я 
можу показувати своє незадоволен
ня, можу потихо проклинати долю, 
що вложила на мої плечі те ярмо, 
але скинути його не можу, другої 
батьківщини шукати не можу, бо 
тоді б я став підлим відносно власног 
го сумління. І коли що полегшує 
мені двигати це ярмо, так це те, що 
бачу український народ, як він, хоть 
гноблений, отемнюваний і деморалі
зований довгі віки, хоть і нині бід
ний, слабий і безпорадний, але все 
таки помалу підноситься, чує в що
раз ширших масах ж аж ду світла, 
правди і справедливости і шукає 
шляхів до них. Отже варто працю
вати для цього народу і ніяка *іесиа 
праця не піде на марне.

Називають мене часто великі 
польські патріоти ворогом поляків. 
Щ о маю сказати на цей закид? Чи 
покликатися на свідоцтво тих поля
ків і польок, що їх люблю, високо 
ціню і для яких маю всяку пошану? 
Ні, піду простішим шляхом і скаж у 
одверто: не люблю вже занадто ве
ликих патріотів, таких, що мають 
уста повні Польщі, але, яких серце 
холодне для неволі польського селя
нина і наймита.

Скептично аналізуючи мій влас
ний український патріотизм, присто
совую ту саму міру і до патріотизму 
патентованих польських патріотів і 
не можу ними смакувати. І не диву
юся, що платять вони мені тою са
мою монетою, тільки з ще більшим 
відсотком.

Говорено про мене, що ненави
джу польську шляхту. Коли до поль
ської шляхти зачислити Ожешкову 
і Конопніцьку, Пруса і Лєнартовіча, 
Остою і Карловіча * — то думка та

* Визначні народні польські письменник»; 
що темою для своїх творів брали бідні поль
ські верстви.— Рад,
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ка про мене буде цілком невірна, бо 
цю правдиву польську шляхту, ту 
еліту польського народу ціню і люб
лю, я люблю всіх шляхетних людей, 
власного і кожного іншого народу. 
Що таким самим чуттям не обгор
таю цього або того галицького шлях
тича, або навіть більшої їх частини, 
то, розуміється, з причин цілком 
відмінної натури від тих, що мені 
каж уть любити перших. Як серед 
галицьких шляхтичів знайду коли 
які симпатичні винятки, то не полі
нуюся вдарити про них у великий 
дзвін.

А тепер досить цієї сповіді. Ук
раїнська приказка каже: «Не роби
ся солодким, бо тебе злижуть, не ро
бися кислим, бо тебе виплюють». 
А в таких оповіданнях про себе са
мого нічого нема легшого, як попа
сти в ту або іншу крайність. Почу
ваю, що й так сказав я не одне таке, 
за що мені дістануться удари з різ
них сторін, але хай і так буде! Того, 
що я сказав, не візьму назад і за 
кінчу українською приказкою: «Доб
ре так моїй жінці, хай мене б’ють»!

Д о  наших читачів

ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!
Започатковуючи видання, редакція «Київської старовини» роз-. 

раховувала на самоокупність. Однак раптове підвищення цін на па
пір, поліграфічні та поштові послуги поставили журнал у надзви
чайно складне матеріальне становище. «Київська старовина», не 
встигнувши відродитися, опинилася перед загибеллю.

Дорогі наші читачі! Тепер надія лише на вас — тих, кому не 
байдуже відродження української історії та культури. У цей важ
кий для нас час звертаємось з проханням підтримати нас фінансо
во — . бодай на перший період, поки наш журнал трохи стане на 
ноги. Будемо вдячні будь-якій спонсорській допомозі — як гроши
ма, так і папером. У свою чергу колектив часопису робитеме все 
від нього залежне, щоб єдиний в Україні історичний науково-по
пулярний та літературний журнал став справжнім спадкоємцем і 
продовжувачем славної «Київської старовини», щоб довколо нього 
згуртувались кращі інтелектуальні сили, які сприяли б відтворенню 
історичної та культурної спадщини українського народу.

Наш розрахунковий рахунок 1609158 в Київській міській дирек
ції Укрсоцбанку, МФО 32201.



СПОГАДИ

Іван ШАПОВАЛ

ВІРУЮ У ТРИЄДИНОГО

Серед моїх колег по перу та багатьох науковців часто виникало питання: 
чи був академік Д . І. Яворницький релігійною людиною? Згодом і я цим 
зацікавився.

У 30-ті роки мені випало працювати в Дніпропетровському музеї ім. Поля, 
де директорував на той час Яворницький. Спочатку я був доглядачем, екскур
соводом, а потім — секретарем музею. Мені пощастило спілкуватися з вченим, 
бувати з ним в археологічній та етнографічній експедиціях, бути свідком його 
невтомної творчої діяльності і, звісно, розмовляти з ним на суто житейські 
теми. Ц е були задушевні, відверті й дуже цікаві розмови, в яких Дмитро 
Іванович розкривався як людина, не байдужа до релігії, навіть більше, він 
виявився глибоко віруючою людиною.

Якось ми сиділи в музеї, в робочому кабінеті вченого. І тут я  насмілився 
повести з  ним інтимну розмову:

— Вибачте, Дмитре Івановичу, все не наважувався вас запитати: чи е Бог 
на світі? Чи віруєте ви в нього?

Дмитро Іванович загадково усміхнувся, пригладив білі козацькі вуса, про
тер окуляри і відповів:

— Ви, здається, з села. Мабуть, доводилося спостерігати, що в одного 
чоловіка подвір’я  бур’яном заросло, дикі кішки бігають, хата облупилася, 
віконниці перекошені. Чому так? Там немає господаря — живе п’яниця. А в 
іншого глянеш — садочок цвіте, подвір’я пісочком посилане, тут і птиця, і 
худоба, молотарка стоїть, скрізь чепурненько, гарно. Чому? Бо тут є дбайли
вий, мудрий господар. Отак, мабуть, і в природі: хтось править світом, поряд
кує, дає лад. А хто це — самі здогадайтесь! А тепер, чи є бог Саваоф? Такого 
бога, якого малюють — лисого, з сивою бородою,— немає. Бог є в душі лю
дини.

Добре пам’ятаю, як отой Бог, що в душі людини, допомагав Яворницькому 
робити людям добро, не озираючись, чи бачить це Бог, чи ні! Знаю, як він 
збирав гонорар за свої публікації і віддавав збіднілим діячам рідної куль
тури. Я бачив, як він дав кобзареві з Кубані К. П. Безщасному 50 крб., допо
міг грішми нижньодніпровському просвітянинові Дзябенку збудувати хату, як 
сприяв сільському вчителеві з Томаківки Миколі Сергеєву у лікуванні легенів. 
Одного разу вислав йому поштою 50 крб. і написав: «Дорогий синашу, як 
одержиш мої гроші, то напиши так: «Вашу книгу одержав!» Така домовле
ність не випадкова. Дмитро Іванович здавна звик допомагати людям у біді і не 
любив робити з цього розголосу.

Одного разу Дмитро Іванович стрівся на Озерці (базар у  Дніпропетров
ську) з кобзарем Іваном Кучугурою-Кучеренком, запросив додому, організував 
у театрі платний концерт кобзаря, на якому і сам виступив з  лекцією «Розви
ток кобзарського мистецтва на Україні». Кучугура-Кучеренко виконав за 
програмою кілька народних пісень, які слухачі зустріли із захопленням. Виру
чені 500 крб. Яворницький передав напівзрячому кобзареві, і той збудував собі 
хатину. Ставши на ноги, кобзар досяг визнання й популярності в Україні.

Подібних фактів можна навести чимало. Вони переконливо свідчать, що 
Яворницький був людиною високої і діяльної духовності. Бог, якого він мав 
у своїй душі,— милосердний і чуйний до людської біди.

94



Запитував я у Дмитра Івановича і про храми Божі:
— Ось ви заходили до автокефальної церкви Олександра Невського. Щ о 

вас спонукало до цього?
— Не один раз заходив і заходжу. Коли завітаю, мені подають крісло і я 

з великою цікавістю слухаю церковну службу. Є що послухати й побачити. 
Хор чого вартий, а коли священик Ш амрай заспіває, так, повірте, серце завми
рає. Щ об знали — це не звичайний піп, а колишній артист Харківського опер
ного театру, якого доля закинула до нас. У церкві співає якогось апостола, 
а коли приходить до мене додому, охоче виконує «Ой літав орел, літав сизий» 
або як утне Шевченкову «Зоре моя, вечірняя» — аж  дух захоплює. Ш амрай 
має чудовий бас. Сходіть туди, послухайте — не пошкодуєте.

— Спасибі, піду,— відповів йому.— Хоч колись і я ходив до церкви, любив 
слухати півчих.

Завітавши до автокефальної церкви, зустрів там дуже цікаву людину — 
хормейстра Часника, вчителя кобзарського мистецтва. Згодом він став одним 
з героїв моєї книги «Взяв би я бандуру».

Принагідно хочу згадати про те, що Дмитро Іванович мав добру звичку — 
після роботи запрошував до свого кабінету науковців: П. Матвієвського, 
П. Кобзаря, Ф. Сап’яна, В. Грінченка, В. Соляника, В. Садового, В. Коло- 
мійця.

— Ну, синки, давайте утнемо козацьких,— завзято звертався до них Явор- 
ницький. І починали «Ой закувала та сива зозуля». А потім співали улюблені 
пісні Яворницького: «Ой по горах, по долинах», «Не ходи, козаче, понад бе
регами», «А наш пан отаман», «Запорожці, ви добрі молодці», «Ой за гаєм 
зелененьким». Найбільше мене зворушував Дмитро Іванович. Уявіть собі: 
78-літній сивий дідуган, мов кошовий, тенором виводить пісню, та так виво
дить, що аж  душу вириває! А пісні линуть і линуть...

— З  таким співучим голосом, як у вас, Дмитре Івановичу,— казав йому,— 
можна й на клиросі співати. Ви часом не пробували?

— Мій батько був сільським дячком, віддав мене вчитися до духовної 
семінарії. Отоді, в юні роки, доводилося мені в церковному хорі співати, 
але мене тягло до науки, до своїх запорожців, бо як  почув од батька про 
подвиг Тараса Бульби — навіки полюбив цих мужніх, чесних, правдивих лица
рів. Щ оправда, коли я став професором, до мене звернулось авторитетне духо
венство з делікатною пропозицією:

— Вам би, пане професоре, до нас — на церковну службу перейти. У вас 
велика історична ерудиція, висока культура, енциклопедичні знання. До того 
ж  голосище — вас Бог щедро обдарував усім, щоб стати пастирем, у великому 
сані бути. То як? Погоджуйтесь стати професором богословія!

— Спасибі, добрі люди, — відповів професор,— за  честь, яку виявили до 
мене, але скажу відверто: я заглибився в історію наших славетних предків- 
запорожців. Нині завершую історію Запорозької Січі,— жартома додавав.— 
Як закінчу, тоді й поговоримо.

Дмитро Іванович на дозвіллі часто розповідав про свої незабутні зустрічі 
з видатними діячами науки і культури: Рєпіним, Стасовим, Мордовцевим, 
Кримським, Лисенком, Л . Толстим, Коршом, Гіляровським. Особливо цікавими 
були його спогади про побратима Т. Шевченка М. І. Костомарова. Зустрічі з 
українським і російським істориком дали молодому Яворницькому дуже ба
гато. Про це я написав у своїй книзі «В пошуках скарбів».

М. І. Костомаров був видатним істориком і людиною релігійною. Це впли
нуло і на Дмитра Івановича, якому тоді виповнилося ЗО років. Оце недавно 
я  прочитав щоденник дружини Яворницького — Серафими Дмитрівни. Там є 
такі рядки: «До речі, на Пасху Микола Іванович розговлявся: їли порося, 
сало. З а  столом завжди прислужувалася чарівна дівчина в українському 
одязі, з вінком на голові та стрічками і... боса. М икола Іванович ходив до 
церкви, що стояла поблизу, співав і читав на клиросі».

Немає сумніву, що Дмитро Іванович був у тій церкві: чув голос і спів 
Костомарова у церковному хорі.

Коли Дмитро Іванович переїхав в Україну, то не забував стежки до храму
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Божого: часто бував у Кодацькій церкві, яку збудували 1656 р. запорожці- 
лоцмани. Але найбільше він уклонявся Троїцькому собору (1773— 1779). Казав 

, Дмитро Іванович, що цей дерев’яний собор збудували запорожці за проектом 
архітектора з козаків Я- Погрібняка, причому без жодного цвяха. Чому? «За
порожці постановили, що в новому храмі не повинно бути жодного залізного 
цвяха, бо не личить у храмі Спасителя, розіп’ятого на хресті й прибитого 
до нього залізними цвяхами, вбивати у дерево залізні цвяхи, а треба у колоди 
вставляти дерев’яні тиблі й на них кріпити основу церкви».

І характерно, що Дмитро Іванович взяв на облік усі старовинні церкви, 
збудовані запорожцями на Придніпров’ї. Особливо він схилявся перед запо
розькою іконою Покрови Богоматері, яка стояла на аналої січової церкви в 
XVIII ст. Він її забрав і як найдорожчу святиню зберігав у музеї. А коли вів 
екскурсію, то пояснював: «Бачите, на ній попереду стоять вусаті запорожці 
і благають: «Молимося, покрой нас честним твоим покровом, избави от всякого 
зла». А вона відповідає: «Избавлю и покрою люди моя». Кажуть, що на цій 
іконі зображено кошового П. І. Калнишевського з товариством, які молились 
«об отвращенин грозившего Сичи бедствия со сторони Москви».

З  особливим натхненням Дмитро Іванович працював над окремою главою 
про релігійну обрядовість і церкви запорозьких козаків. Він грунтовно, зі 
знанням справи писав: «У запорожців певні святі і свята користувалися осо
бливою повагою, а саме: Покров Богоматері, архістратиг М икола Чудотворець. 
Зокрема, під покровом Богоматері запорожці не боялися ні ворожого вогню, 
ні грізної стихії, ні морьскої бурі».

Д уж е шанував Дмитро Іванович тих запорожців, які за свої подвиги потра- 
пилй до святих ікон. Скажімо, на іконостасі Січової церкви увінчено двох 
запорожців — Якова та Івана Ш иянів.

Пригадую, у музеї Д . І. Яворницький створив «Церковний відділ» (пізні
ше, проти волі вченого, цю назву замінено на «Антирелігійний відділ»). Як 
люди кажуть: «хоч гірше, аби тихше». Дмитро Іванович дуже сердився, але 
нічого не міг зробити — був час такий. Саме в цьому церковному відділі збе
рігалися духовні скарби: чудотворні ікони, золоті хрести, дарохранильниці, 
чаші, ризи, іконостаси тощо.

Д ля поважних гостей Яворницький сам розкривав козацьку скриню й по
казував те, що він зібрав для церковного відділу:

— Ось погляньте,— починав він,— тут є рідкісні, безцінні експонати мос
ковської роботи XVIII ст., емальований, усіяний дрібними діамантами золотий 
хрест, на гілках винограду срібна позолочена чаша, чотири рукописних єван
гелія 1594 р., Євангеліє першодрукаря Федорова 1580 р., сакс з кафтана царя 
Михайла Федоровича, великий кипарисовий хрест, на якому вирізано епізоди 
з  життя Христа. А ще — Самарська чудотворна ікона, іконостас із запорозької 
Покровської церкви, єпитрахиль XVII ст., вишитий золотими нитками, багата 
збірка металевих орнаментованих образів і багато інших церковних речей.

Під час вилучення церковних цінностей Дмитро Іванович як тільки міг 
захищ ав унікальні речі, що мали історичне значення. Серед них були і при
ховані духовенством Преображенського собору золоті хрести, чаші, дарохра
нильниці. І коли представники влади хотіли все забрати на переплав, Явор
ницький зумів переконати їх, що цього робити не можна, зумів залишити 
унікальні речі при музеї.

Д алося це йому нелегко. З  приводу цього варто згадати листа, посланого 
Яворницьким наркому освіти М. Скрипнику: «Коли настав тяжкий час війни, 
я стояв на сторожі музею, нікуди не виїж дж ав з міста, а зберігав дорогоцінні 
наукові матеріали, щоб повністю передати майбутнім поколінням. Я пережив 
усе страхіття махновщини, не раз мені погрожували розстрілом, а я все-таки 
залишився оберігати свій музей».

Пригадую й такий випадок. Улітку до музею прийшло десяток бабусь, ку
пили квитки і ріденькою вервечкою попрямували до церковного відділу. 
Знайшли там ікону Миколи Чудотворця, поставили свічки, стали навколішки 
і почали молитися. Доглядачі музею доповіли Д . І. Яворннцькому.

— Звідкіля вони прийшли сюди? — поцікавився він.
— Кажуть, з Новомосковська.
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— Тоді все зрозуміло. Коли ця ікона знаходилася в Новомосковську, туди 
валом люди йшли. Начальство закрило церкву, а ікону я забрав до музею. 
Нехай бабусі помоляться. їм стане легше на душі.

У 30-ті роки я працював асистентом в археологічній експедиції у Кічкасі, 
моїм керівником був академік Яворннцький. Жив я у наметі на березі Дніпра. 
Там на сіні ночував і наш сивий академік. З ним не сумували. Щовечора після 
роботи Дмитро Іванович читав нам лекції про Хортицю, про козацькі походи, 
розповідав про речі, знайдені нами у могилах і на березі Славутича. А іно
ді з кобзарем І. С. Бутом вони виконували у супроводі бандури запорозькі 
пісні.

Жилося вільно, цікаво. На обід — юшка з дніпровської риби за рецептом 
Яворницького. Як сідали до столу, Дмитро Іванович перехрещував їжу, як 
робили наші діди й прадіди. А під вечір купалися. Я був здивований, по
бачивши, як завзято Дмитро Іванович пірнав і спливав далеко в іншому 
місці.

— Чого ж сидите? Всім роздягатись — і у воду,— гукнув до нас профе
сор.— То не козак, який не вміє плавати, боїться води. Я он сім разів ламав 
руку на Дніпровських порогах, кілька разів тонув, щоб тільки добратися до 
скелястих острівців.

Мені довелося розмовляти з тими людьми, які часто бували в помешканні 
вченого, спостерігали за побутом, звичками Яворницького. Старий поштар 
3. С. Бородай повідав мені:

— Я щоразу на різдво або на Пасху приходив до Дмитра Івановича, щоб 
поздоровити його зі святом. Бачив на покуті ікони, сіно, узвар, кутю. А на 
Пасху на столі бачив крашені яйця, засмажене порося з хроном у зубах. 
Скрізь — гаптовані українські рушники. Ікон у хаті було теж чимало. Любив 
Дмитро Іванович христосуватися, приймав вітання й сам цілував гостя, прика
зуючи: «Христос воскресім 3 радістю відчиняв двері, коли приходили посіваль
ники, колядники.

Я й сам бачив у нього в хаті Євангеліє українською мовою, на титульній 
сторінці — автограф: «Д. Яворннцький». Це Євангеліє зберігається й понині.

Ми помічали, що в Д. І. Яворницького по-народному просто і природно
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поєднувалися і віра, і "наукова робота. Це, до речі, притаманне багатьом уче
ним старих часів. От і він був видатним ученим, істориком, письменником, 
«батьком» Запорозької Січі, а тим часом не цурався, а схилиявся перед релі
гією, перед християнськими звичаями, дотримувався їх. А хіба не такими були 
академіки М. Костомаров, І. Павлов, В. Філатов або велетні художнього 
слова і пензля Л. Толстой та І. Рєпін?

При вході до музею впадала в око величезна бронзова статуя Христа робо
ти Опікушина. Дмитро Іванович високо цінував цей твір за художню вираз
ність і майстерність ливарника, адже скульптура важить понад тонну.

Поряд із статуєю знаходилася особиста вітрина Яворницького, де місти
лися ювілейні адреси та подарунки вченому від шанувальників, серед яких 
і проскура, подарована у день ювілею вченого місцевим архієреєм. Ця проску- 
ра муляла очі багатьом безвірникам і деяким начальникам. Виникла проблем 
ма: як її сховати від прискіпливих глядачів? Мої колеги якось кажуть:

— Перед тобою завдання — переконати вразливого Д. І. Яворницького п<и 
годитися на вилучення проскури з вітрини.

Продумавши план дій, кажу вченому:
— Я примітив, що проскура у вашій вітрині на грані загибелі. і
— Від чого вона має загинути? — насторожився директор.
— Бо як сонце в зеніті, то проміння через скляний дах потрапляє прямо 

на проскуру, руйнує її, вона пересихає і розкришується.
— Ходімо подивимося! — запропонував Дмитро Іванович.
Пішли, стали біля вітрини. Дмитро Іванович підвів очі догори на скляний 

дах і, показуючи рукою, мовив: «Кажете, що промені проникають зверху до 
вітрини і руйнують мою проскуру? Дивно, скільки літ працюю — не помічав 
цього. Так що ж пропонуєте?»

— Давайте пересунемо її до самої стінки вітрини.
— Гаразд, хай буде по-вашому. Але зробимо це завтра вранці.
Дмитро Іванович, як я потім дізнався, порадився з дружиною, на шо та 

сказала:
— Це вигадка Шаповала. Нічого там сонце не руйнує.
Другого дня до нашої кімнати зайшов Дмитро Іванович і замість «здоро

венькі були» тицьнув мені дулю під ніс:
— А проскура де стояла, там і стоятиме. Не вигадуйте, атеїсти нещасні...
Коли про це зовідалися мої колеги по музею, то дружньо засміялися. Федір

Сап’ян, заливаючися сміхом, сказав: «Ти не ображайся на професорську 
дулю, ми теж її бачили і ставимося до цього байдуже. Як наймолодший — 
легко знесеш цю «образу». Приймаємо тепер тебе до нашого куреня».

І ще одна деталь з біографії вченого. Дмитро Іванович мав кількох хре
щеників— сина агронома з Ерастівки Тушкана-Грицька та сина місцевого пе
дагога, автора дитячих підручників Труби Тараса. Обом він подарував золоті 
хрестики. Зберегли вони їх як щиру згадку про свого хрещеного батька.

Дмитро Іванович мав звичку, знайомлячись з людиною або запрошуючи 
на роботу, розпитувати про похождення: хто ваші діди, прадіди, звідкіля 
родом? Про це розпитував і мене. Я відповів:

— Родом з Харківщини. Діди — хлібороби, батько — тесля. Майже всі 
вони, опріч батька, неписьменні, але чесні й працелюбні люди. До речі, дід 
Павло був дуже набожною людиною, мав у хаті 45 ікон, сам правив для 
сім’ї церковну службу: утреню, обідню, вечірню. Читав церковнослов’янські 
книги, але розписатися не міг, хоч і був обраний сільським старостою. Сім’я — 
14 душ. Ніхто не палив цигарок, не пив, не лихословив. Боялися навіть слово 
«чорт» сказати — гріх! А все йшло від діда Павла, який сам не пив, з леда
цюгами та безвірниками не знався.

— Добрий у вас дід був. Бачите, неписьменний, але від природи мудрий. 
І з Божою допомогою виховав сім’ю високої моралі. Отож, мабуть, недарма 
в Священному писанні сказано (Яворницький при цьому похитав головою): 
«Блаженний, хто туди не ходить, де раду радять нечестиві, хто стежку гріш
ників минає, серед злодіїв не сідає; а прихиляється до Бога всім серцем, до 
Його закону, про заповідь його святую і день і ніч собі міркує. І буде він — 
як добре древо, посаджене коло криниці, що в пору плодом процвітає і лист
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його не опадає: що він не робить, що не творить — Господь йому допомагає».
Ці мудрі слова запали у душу. А коли я подарував йому зошит з народ* 

ними піснями та лексичними матеріалами, Яворницький аж підскочив, щиро 
мені подякував і потис руку. Потім узяв папірець і мовив: «Напишіть заяву, 
а я покладу резолюцію, щоб вас взяти на роботу в музей. Спочатку будете 
доглядачем, а далі життя покаже: будете старатися, залучимо до експедиції, 
в науку підете...»

Отак з легкої руки Д. І. Яворницького я став музейним працівником — 
асистентом археолога, секретарем музею, разом з тим учився на робітфаці. 
А  коли робітфак послав мене вчитися до Металургійного інституту, Яворниць
кий був невдоволеиий, увесь час клопотався, щоб мене з Металургійного 
інституту перевели до університету, бо вбачав у мене покликання до гуманітар
них наук. Та вийшло інакше: країні були потрібні інженери-металурги. І все 
ж доля звела з наукою: захистив дисертацію на ступінь кандидата технічних 
наук, став доцентом Гірничого інституту, читав лекції з металознавства, а у 
вільний час потроху писав спогади про Яворницького. У 1963 р. вийшла моя 
перша книжка «В пошуках скарбів».

Якось, іще у довоєнні роки, зустрівся в парку ім. Шевченка зі своїм давнім 
приятелем з облнаросвіти Іваном Дяченком. Той і каже мені: «Хочу побачити 
і .послухати вашого Яворницького, як це зробити?» Я й відповів: «Дуже про
сто. Он бачиш на лавочці сидить сивий дід з палицею. Так ото якраз Явор
ницький. Краще, звичайно, побачитися з ним у музеї, коли вестиме екскур
сію».

Дяченко так і зробив: завітав до музею, підключився до екскурсії, яку вів 
Яворницький. То була чимала група вчителів і артистів із Дніпропетровська. 
Пожвавлення і радість викликала у них звістка, що саме Яворницький пого
дився бути за екскурсовода. І тут Дяченко вперше почув блискучі імпровізації 
Яворницького про музейні скарби.

— Ось перед вами запорозькі штани, в які можна вмістити цілу гарбу 
кавунів. А де і як саме я дістав їх? У п’яного пана Магденка, а жупан — у 
князя Урусова. Навіщо вони цим панам? А тут, у музеї, їх побачать тисячі 
шанувальників славної минувшини.

Для кожного експоната вчений знаходив веселий і глибокий експромт-по- 
яснення, щедро дарував людям тепло, душевне слово, яке назавжди закарбува
лося в їхніх серцях.

А вже коли він показував «Запорожців» Рєпіна, то там без вибухів 
реготу ніяк не обходилося, бо з гумором розповідав про вдачу кожного, хто 
потрапив на знамените полотно.

Прощаючись з Яворницьким, Дяченко звернувся до нього з проханням:
— Хочеться мені привести до музею 50 войовничих безвірників. Чи можна?
— Прошу, тим більше, що це атеїсти. Я й сам хотів їх побачити і церков

ний відділ показати. Приведіть у неділю, з самого ранку.
У неділю таки приїшли комсомольці-атеїсти. Не знімаючи шапок, кинулися 

у  відділ культів.
— Чекайте, а шапки? Чому не знімаєте?— зауважив Яворницький.
— Хіба ми в церкві? — хтось бовкнув.
— Хоч це й не церква, а музей, але тут церковні святині. Та й маєте зна

ти — музей це теж храм: ХРАМ КУЛЬТУРИ!
Очі в гостей розбігалися, коли професор завів їх до церковного відділу. 

Крім церковних прикрас, які там побачили, присутні почули від вченого бага
то цікавого:

— Ось вам Євангеліє вагою 56 фунтів, виготовлене в 1745 році і подарова
не козаком Савком Соломкою. Подивіться, як воно оздоблене: сріблом і золо
том покрите, дорогоцінними камінчиками-самоцвітами прикрашене. Та йому 
ж ціни немає! А це ось ікона «Рогатого бога» із зображенням Євстафія Пла- 
кіди. Я взяв її у церкві села Зеленого.

Потім Яворницький підвів хлопців іще до однієї ікони, на якій намальова
на гола жінка. Перед нею стоїть у жупані й червоних шароварах запорожець,і 
здійняв догори очі й каже: «Не введи мене во іскушениє, но ізбави мене от 
лукавого».
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Наступного дня кілька атеїстів, які були в музеї, завітали до облнаросвітн 
і звернулися до Дяченка:

— Ми були в музеї. Чули цікаві розповіді Яворницького. Він і справді 
знавець, уміє захоплювати слухачів. Це добре. Але навіщо нам оті церковні 
експонати, старезні ікони, двухпудове Євангеліє, Апостол, коштовні хрести,, 
ляпохранильниці, які він дістав у запорозьких церквах, або дзвін— дар кошо
вого. Це ж шкодить нашій ідеології!

— Так що ви хочете? — спитав Дяченко.
— Все церковне, що є в музеї — спалити.
Дяченко вислухав претензії, був украй здивований заявою гарячкуватих 

атеїстів і сказав:
— Бачу, що ви запопадливі ревнителі безвір’я, пропонуєте ліквідувати в 

музеї церковний відділ, який створив сам Яворницький. Я певен, що ви не
уважно й незріло слухали повчальне пояснення, яке давав професор. А вів 
же, як ніхто, розуміється на рідній культурі.

— Ми — марксисти, а релігія — опіум для народу. Оце ми знаємо! — на
полягав хтось з них.

— Гаразд, я сам розберусь у цьому.
Другого дня Дяченко пішов до музею, побачився з Д. І. Яворницьким.
— Ну як ваші комсомольці, задоволені музеєм чи ні? — поцікавився вчений.
— Вони вдячні вам, Дмитре Івановичу. Вдячні за екскурсію. Але й є такі, 

що кажуть, навіщо нам релігійні експонати, мовляв, Яворницький допомагає 
попам, церкві...

Все своє свідоме життя Д. І. Яворницький ходив слідами запорожців. Спо
чатку він оглянув колишні Січі, займища, церкви, а потім дістався й до кла
довищ, де знайшли вічний спокій лицарі. Одного разу о літній порі завітав 
він до свого приятеля лоцмана Музики в Кодакн. По якійсь часині запропо
нував йому: «Давайте з вами пройдемось до старого кладовища, оглянемо 
могили, кам’яні хрести, каплички». Той охоче погодився. Коли оглянули — су
мом повіяло: хрести звалені, могили розвіялись, позаростали бур’яном. На 
цвинтарі пасуться кози, вівці, ніхто не загляне і не скаже: що це діється? 
Це ж неповага до славних нащадків.

Дмитро Іванович дістав записника і занотував написи на вцілілих хрестах, 
замалював їх.

— Ех, уміли ми історію творити, та не вміємо шанувати! — промовив з 
болем.

Про свою мандрівку на козацьке кладовище і свої враження Дмитро Іва
нович розповів на вченій раді музею і зробив висновок: треба взяти під охоро
ну священні могили запорозьких кладовищ. Про це він написав наркому 
освіти Скрипнику.

Мабуть, під враженням огляду кладовища Дмитро Іванович, пригадую, про
казав сумно:

— Оце я думаю: живу, працюю, нажив катаракту, і все дбаю про нащад
ків, про рідну культуру, гори книжок написав, сотні експонатів зібрав, і ось 
прийшла смерть. І все пропало. Закопають мене, можливо, поруч ще якогось- 
п’яничку покладуть і забудуть, все тобою створене для науки і для нащадків, 
все загине. Така, мабуть, закономірність. І ніхто тебе не згадає добрим сло
вом, і забудуть мою скромну могилку. Так, забудуть...

Я на ці сумні роздуми старого професора нічого не сказав, промовчав. 
А сам подумав: є у нього підстави говорити так, бо на той час знаходився' 
в опалі. Але то було не забуття, а замовчування. І нині скажу: помилився 
Дмитро Іванович. Його поховали біля музею на Дикому полі, яке він так лю
бив. Громадськість збудувала чудовий пам’ятник, ім’я його присвоєно музею, 
будинок, де жив, став меморіалом, до нього ніколи не заросте стежина.



ЗАБУТІ ІМЕНА

Анатолій ДЕНИСЕНКО

КОНСУЛ ГРИГОРІЙ ЩЕРБИНА

II
І  І  екролог, надрукований в «Прави- 
Д Ж  тельственном вестнике», повідом

ляв, що поблизу Митровиці, що 
у Сербії, смертельно поранено росій
ського консула Григорія Щ ербину. Стрі
ляв турецький солдат Ібрагим Халид. 
Після десятиденних страждань Григорій 
Щ ербина помер

Труну з  тілом покійного було від
правлено до  Чернігова, д е  Григорій 
Степанович Щ ербина народився 21 ли
стопада 1868 р. в сім 'ї теслі. Хлопець 
закінчив гімназію з  срібною медаллю . 
У 1886 р. Григорій вступає до москов
ського Л азаревського інституту східних 
мов, по закінченні отримує диплом з  
відзнакою. У 1889 р. його рекоменду
ють до відділення східних мов Азіат
ського департаменту Міністерства за
кордонних справ, д е  він поглиблює свої 
знання. Після трьох років наполегливої 
праці він блискуче захищає дисерта
цію з  проблем  політичної історії Ту
реччини. Д о речі, робота була вико
нана турецькою  мовою. Григорій Щ ер
бина на той час, крім турецької, знав 
татарську, персидську, грузинську, вір
менську, албанську, болгарську, серб
ську, хорватську, французьку, англійсь
ку, італійську, німецьку мови, писав по 
латині. Він взагалі був людиною осві
ченою. Коло його захоплень було до
сить широким — він грав на фортепіа
но, скрипці, вивчав політичну еконо
мію, жваво цікавився географією . Так, 
за  сприяння в організації експедиції 
по вивченню М армурового м оря Росій
ське географічне товариство присуди
ло йому у 1894 р. срібну медаль «За 
корисну справу» і рекомендувало об
рати в дійсні члени товариства. Його 
характеристику як людини доповнює 
матеріал, вміщений у свій час в «Чер
нігівських губернських відомостях», що 
так описували Щ ербину: «Росту він се
реднього, блондин... риси обличчя у 
нього м 'які, погляд інтелігентний, ма
нери спокійні, шляхетні».

Дипломатичну службу Щ ербина по
чинав перекладачем  при консулі в Кон
стантинополі. Згодом  отримав призна
чення в Скопле — секретарем  посоль
ства, пізніше стає віце-консулом у Ску
тері і, нарешті, консулом у Косівській 
Митровиці.

Григорій Щ ербина «не був холод
ним дипломатом» г, не т’лЬ'ГИ тверезий

розрахунок лежав в основі його вчин
ків. Всюди, д е  доводилось служити 
Григорію Степановичу, він виступав на 
захист православних, які потерпали від 
турецької адміністрації. М олодий ро
сійський посланник цікавився життям 
місцевого населення, його побутом і 
звичаями. Так, тогочасна преса зазна
чала, що Щ ербина — «знавець албан
ських звичаїв» 3.

Лише за  незначний період свого 
перебування на Балканах Григорій Сте
панович надіслав понад сто повідом
лень, які цікаві не лише аналізом по
літичної ситуації, а й глибоким про
никненням в історію сербського і укра
їнського н ар о д ів 4. Нагадаємо, що під 
час сербсько-турецької війни 1876-— 
1877 рр . виник рух солідарності з  С ер
бією. Д обровольці з  України брали 
участь у визвольній боротьбі сербсько
го народу, і Щ ербина, безперечно, під
тримував братські симпатії, що скла
лися між  двома народами.

Восени 1902 р. Григорія Степановича 
призначили консулом у Косівську Ми- 
тровицю. Приїзду дипломата чекало з  
нетерпінням сербське населення. У Ко
сівській Митровиці мешкали також му
сульмани, і турецька адміністрація, ви
користовуючи релігійні суперечності, 
намагалась посіяти між людьми во
рожнечу. Щ ербина ж, як дипломат, 
прагнув сприяти проведенню  реф орм , 
спрямованих на полегшення участі хри
стиян. Це, звичайно, багато кому було 
не до вподоби. Н асамперед провокува
ли виступи проти російського дипло
матичного представництва агенти Авст
ро-Угорщини.

Отримавши гарантії із Стамбула, Гри
горій Щ ербина 14 січня 1903 р. прибув 
у супроводі козачої варти до Косівської 
Митровиці. Ніби передчуваю чи біду, 
він залишив у Константинополі заповіт, 
в якому просив у разі смерті похова
ти його в Чернігові. Зустріли диплома
та на новому місці привітно. Та Григо
рій Степанович прожив тут трохи біль
ше двох місяців. Ситуація складалася 
тривожна. Щ ербина писав у листі до 
Андрієвського, що австрійці тримають 
«за пазухою гострий ніж напоготові 
проти нас» 5.

Передчуття були небезпідставними. 
18 березня  1903 р. в Щ ербину стріля
ли. 19 березня  цей трагічний випадок
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став предметом обговорення на засі
данні ради міністрів Туреччини. Для 
лікування дипломата сербський король 
і турецький султан направили лікарів. 
Та 28 березня  1903 року Г. С. Щ ерби
на пішов із життя.

Канонерський човен Чорноморсько
го флоту «Донець» прийняв на свою 
палубу труну з  тілом консула. З  Сева
стополя траурний. кортеж  прибув до  
Чернігова. 10 квітня 1903 р. мешканці 
міста прощалися із своїм земляком . 
На траурній церем онії були присутні 
протоієрей отець Васютинський, свящ е
ник Адвокатов, мати, сестра, брати 
Г. С. Щ ербини, виконуючий обов'язки 
чернігівського губернатора Родіонов, 
міський голова Рудін, голова губерн
ської зем ської управи Свечін та інші 
офіційні особи. На могилу покійного 
поклали вінки від Міністерства закор
донних справ, чернігівського дворян
ства, Л азаревського інституту східних 
мов, від графа М илородовича та ба
гатьох інших осіб. Були віддані військо
ві почесті. У Спасько-П реображенсько-

му соборі преосвященний Ісидор, ЄПИ
СКОП Н оагород-Сіаерський відслужив 
заупокійну літургію в.

Похований Г. С. Щ ербина у Троїць
кому монастирі. Пам'ятають про нього 
і в Косівській Митро виці. Тут встанов
лено пам'ятник і меморіальну дош ку 
Г. С. Щ ербині, в періодичній пресі не 
раз розповідалось про життя і діяль
ність російського консула. А на бать
ківщині дипломата про нього нагадує 
лише одинока капличка. 1 2 3 4 5 6

1 Кневлянин.— 1903 — 2 апреля.
2 Санкт-Петербургскне ведомостп.— 

1903.— 23 марта.
3 Новое время.— 1902.— 1 сентября.
4 Маньковская Г. Л. Дипломат 

Щербина // Вопросьі нсторин.— 1985.— 
№ 7.— С. 184.

5 Андриевский Є. К. Памяти наше- 
го консула в Албании Григория Степа
новича Щербиньї. Ц Русская старина.— 
1916.— т. 168, октябрь.— С. 458.

6 Кневлянин.— 1903.— 14 апреля.
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НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

ЗАГАДКИ
ПОЖЕЖІ ІСКОРОСТЕНЯ

Я
к відомо, спроба київського князя Ігоря повторно зібрати данину 

з древлян закінчилася для нього трагічно. Плем’я повстало і вби
ло князя. Жінка Ігоря Ольга з дружиною пішла на древлян війною 

і обложила Іскоростень. Проте київське військо не змогло здобути міс
то. І тоді, за свідченням «Повісті времєнних літ», Ольга попросила у не
покірних іскоростенців незвичайну данину: по три голуби і по три горобці 
від кожного двору. Древляни погодились. «Ольга ж, роздавши воїнам —  
кому по голубу, кому по горобцю, наказала прив’язувати до кожного 
голуба і горобця трут, загортаючи його в невеликі хусточки і прикріп
ляючи ниткою до кожного птаха. І коли почало смеркатися, наказала 
Ольга своїм воїнам пустити голубів і горобців. Голуби ж і горобці по
летіли в свої гнізда: голуби в голубники, а горобці Під стріхи. Не бу
ло двора, де б не горіло. І не можна було жити, оскільки одразу загорі
лись усі двори. І побігли люди з міста, і наказала Ольга воїнам своїм 
хапати їх. І так взяла місто і спалила його». Так розповідає літописець 
про розправу Ольги над древлянською столицею.

Переважна більшість істориків вважає, що підпал міста за допо
могою птахів — тільки красива легенда. Але чи так це?

Досліджуючи якийсь історичний факт, слід насамперед вирішити 
питання про те, чи міг він трапитися взагалі. У даному випадку — чи 
могли голуби і горобці з підпаленими трутами полетіти до своїх гнізд, 
а не кудись в інше місце?

У Парижі, Ростові-на-Дону та одній з військово-морських баз в 
Англії є пам’ятники поштовим голубам, які у; роки лихоліть переносили 
важливі повідомлення. Траплялися випадки, коли поранені голуби го
динами повзли по землі і все-таки добиралися до свого голубникаї 

Природна здатність голуба повертатися до гнізда, до своєї пари 
була помічена людьми ще тисячоліття тому. Це й спонукало викорис
товувати їх у поштових справах.

А горобці? Адже горобиної пошти немає. Проте ця пташка боїться 
відкритих просторів і при найменшій небезпеці намагається десь схо
ватися. Випущені у полі дружинниками Ольги, горобці негайно полеті
ли у напрямку Іскоростеня до рідних гнізд.

Як бачимо, нічого неймовірного в описаній літописцем пожежі Іс
коростеня немає. Та ймовірність якогось факту не означає, що він таки 
відбувся. Тому звернімося й до інших джерел.

У Літописці Переяслав ля Суздальського (датується початком 
XII ст.) пояснюється, чому Ольга просить саме птахів «дати богам жр*ь- 
тву от вас и ослабу вам подать себе на лекарство главнмя болезни... за- 
не у вас єсть тни птицн, а инде уж всюду с*ьбирах и нет их, а в чюжюю 
землю не шлю» *.

Костянтин Багрянородний і Лев Диякон писали, що роси приносять 
в жертву півнів2. Свідчать про це й інші джерела 3.

Після тривалої облоги Іскоростеня свійської птиці там уже, либонь,
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не залишилося. Ольга згодилася замінити півнів іншими птахами. Стає 
зрозумілим, чому древляни не звернули увагу на незвичайність такої 
данини: вважали, що Ольга готує тризну на могилі Ігоря і принесе у 
жертву замість півнів наловлених в Іскоіростені голубів та горобців.

В одному з пізніх літописів є пояснення, чому птахів випустили у 
сутінках: «Да егда по сохождении солнца, в кое время птицьі по гнез- 
дам своим садятца, и Олга в то время повелела пущати птицьі»1 2 3 4.

Український фольклорист М. Коробка записав у 1894— 1895 і у 
1898 рр. на території нинішнього Коростенського району Житомирської 
області перекази про те, як Вольга (Ольга) за допомогою голубів спа
лила місто, яке називалось Іскра5. Подія, зафіксована у літописі на по
чатку XII ст., не стерлася у народній пам’яті протягом століть.

М. Костомаров писав: «На Русі... говорять, що палії ловлять голу
бів і горобців, прив’язують до їхніх ніжок трут, птахи летять в свої 
гнізда і спричиняють пожежу. Ми самі чули такі розповіді від осіб, 
яких ніяк неможливо запідозрити в якому-небудь знайомстві з руськи
ми літописами».

У сазі про варяга Гаральда, зятя Ярослава Мудрого, є розповідь 
про те, як він підкорив одне з міст у Сіцілії. За його наказом до спій
маних птахів прив’язали соснові тріски, терті воском та сіркою, і під
палили. Птахи повернулися до укріпленого міста. Розпочалася пожежа, 
і городяни змушені були відчинити ворота. Чи не в Києві Гаральд чув 
розповідь про підкорення Ольгою за допомогою птахів Іскоростеня?

Розповіді про підпалення міста за допомогою птахів зустрічаються 
і в середньовічній західноєвропейській літературі XII—XIII ст. Багато 
дослідників сходяться на тому, що першоосновою цих сюжетів стала 
скандинавська легенда. Зокрема, хроніст Саксон Граматик (середина 
XII ст.— між 1206— 1220 рр.) приписує взяття міста іскоростенським 
способом міфічним датським королям Гаддінгу і Фрідлейфу. Причому, 
місце подій, за Граматиком, знаходиться на сході, тобто на Русі.

Отже, не виключено, що варяги скористалися з почутого на Русі 
переказу про військову хитрість Ольги.

У чеських хроніках XIV—XV ст. є згадка про те, що татари взяли 
Київ за допомогою голубів. Зустрічаються про це згадки і в українсько
му фольклорі, зокрема про шолудивого Боняка, котрий теж здобував 
галицькі фортеці за допомогою рознесення вогню голубами.

Дослідники іноді уперто ігнорують і літописи, і усну народну твор
чість, дають волю нестримному польоту фантазії. Що до Іскоростеня, 
то висловлювалася навіть гіпотеза, ніби Ольга, не взявши Іскоростеня, 
власними силами, попросила у візантійського імператора грецького 
вогню. Імператор нібито задовольнив її прохання. Проте це малоймовір
но. Таємниця грецького вогню вважалася державним секретом. Неза
довго перед древлянським повстанням візантійці завдяки засто
суванню грецького вогню завдали поразки війську київського князя. 
Зрозуміло, що імператор не міг розкрити своїм ворогам таємницю та
кої грізної зброї. Та й міжусобиці на Русі були на руку Візантії.

Отже, літописні та усні народні перекази про спалення Іскоростеня 
за допомогою голубів та горобців мають під собою реальну основу. 
Ольга виявилася не тільки мудрим політичним діячем, але й досить 
кмітливим воєначальником.

1 Летопнсец Переяславля Суздальского.— М., 1851.— С. 12.
2 Багрянороднмй Константин. Об управлений империей // Развитие зтннческого

самосознания славянских народов в зпоху раннего средневековья.— М., 1982.—
О  272—273.

3 Там же.
4 Журнал Мннистерства народного просвещения.— Спб., 1903.— № 11.— С. 7.
5 Коробка Н. Сказання об урочищах Овручкого уезда н бьілнньї о Вольге Свя- 

тославовнче // Известия отделения русского язьїка и словесности императорской 
Академии Наук.— Спб., 1908.— Т. 13, кн. І.— С. 292—328.
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АНТОНІМ,
архієпископ Чернігівський і Ніжинський -!

НАРИСИ З ІСТОРІЇ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

До 1000-ліття від часу заснування

У 1992 р. виповнюється 1000 років Чернігівській єпархії.
; Цей ювілей буде відзначатися разом із  1300-літтям міста 

Чернігова, історія якого тісно поєдналася з  християнською 
вірою.

Із прийняттям християнства у свідомість людини тісно 
увійшов новий фактор —. Церква, що спричинила не лише ду
ховний, а й онтологічний перелом, стала справді перетво
рюючою моральною силою, справила значний релігійний 
вплив на совість І душу кожної людини.

Саме про це ідеться в матеріалах, що пропонуємо ува
зі наших читачів.

Перед народом чернігівським, перед Чернігівською землею, омитою 
водою Хрещення ще за святого князя Володимира, прослався славет
ний хресний шлях... На цьому шляху багато радощів і скорбот, сход
жень і падінь, величі та випробувань... Та Церква Чернігівська живе! 
II оновлює і живить Дух Святий, про неї піклується Матір Божа, під
носять свої молитви до Бога.: за землю Чернігівську великий угодник 
Божий святитель Феодосій та всі святі, що в ній просяяли:

* * *

За свідченням літописця Нестора, велика територія, яка входить ни
ні до Чернігівської Єпархії, була заоелена сіверянами — народом, який 
«седоша по Десні й по Семі й по Сулі й нарекошася Сівера». Сіверяни 
були язичниками: вклонялися ідолам, вірили в лісовиків, русалок та 
ін. Це було почасти кочове, почасти осіле плем’я, досить войовниче, так 
що тримало в остраху сусідні народи. Сіверяни вели жваву торгівлю, 
бували із своїми товарами на Дунаї, доходили й до Царграда.

Княжим (містом сіверян був-Чернігів. Перші згадки про нього зна
ходимо в пам’ятках писемності X ст. по Р. X. Так, у 906 р., згідно з уго
дою київського князя Олега, греки зобов’язалися «дати дві тисячі ко
раблів по дванадцять гривен На ключ і потім угоди на руські міста — 
перше на Київ, теж на Чернігів, на Переяславль... і на інші міста, де 
сидять веЛикі князі, Олегу підлеглі».

Святий апостол Андрій Первозванний з проповіддю Євангелія Хрис
тового дійшов до Києва, де на Болдиних горах поставив Хрест і сказав, 
що на цй>£ горах засяє благодать Божа, і Бог зведе безліч храмів. 
Благословення апостола, спочивши на Болдинних горах київських, осяя
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ло й Болдини гори Чернігова. У виконання слова апостола Чернігів уже 
наприкінці X ст. був осяяний світлом християнського вчення.

Ще від часів перших князів київських Аскольда та Діра, а особливо 
княгині Ольги, сіверяни вже чули про Христа, але утвердження христи
янства в землі Чернігівській літописець відносить до часів святого рів
ноапостольного князя Володимира.

Християнська віра в Чернігові, так само як і в Києві, була прий
нята спочатку князем і дружиною його, а за ними хрестився й народ. В 
урочищі Святому поблизу Чернігова є озеро, в якому, за переказами, 
чернігівці освячені були світлом Святого Хрещення (це озеро і сьогодні 
зветься Святим). І почало ширитися християнство з Чернігова по всій 
сіверянській землі. Чернігівський князь, наслідуючи приклад святого 
Володимира, «почав ставити церкви й попів, і людей до хрещення при
водити по всіх містах і селах».

Першим християнським князем у Чернігові, за літописом, був Мстис
лав Удалий Тімутараканський. Після смерті святого Володимира син 
його Ярослав отримав в уділ Київ, Чернігів та інші міста на північ від 
Києва, а Мстислав Володимирович — Тмутаракань та землі південні. 
Але невдовзі між братами розпочалася ворожнеча. Мстислав Удалий 
після 'перемоги над косозьким князем Резедею вирушив з дружиною до 
берегів Дніпра з наміром заволодіти Києвом. Але зустрів тут мужній 
опір і рушив далі до Чернігова, захопив місто і почав князювати в ньо
му. Це було в 1024 р.

Розгніваний Ярослав із своєю дружиною виступив на захист віді
браного в нього уділу. Біля містечка Листвена він став до бою зі своїм 
братом, але зазнав поразки, і Чернігів залишився за Мстиславом.

У 1026 р. сини Володимира зустрілися під Києвом, уклали між со
бою угоду і вирішили: на схід від Дніпра князювати Мстиславу, а на 
південь — Ярославу. Відтоді вже мирно княжив у Чернігові Мстислав 
до самої смерті, залишивши після себе добру згадку: величний кам’я
ний храм — Спасо-Преображенський собор, де в 1.03-6 р. він і був по
хований.

Літописи не розповідають, в якому році був закладений Спасо-Пре
ображенський собор. Але зважаючи на те, що Мстислав князював • у 

.Чернігові протягом 12 років (1024— 1036), початок побудови храму слід 
віднести до кінця 20-х або до початку 30-х років XI ст., тобто на кілька 
років раніше від Софійського собору в Києві. Такою сивою давниною 
овіяний Спасо-Преображенський собор — найдавніший жам’яний храм 
у Святій Русі.

Головною святинею храму були нетлінні мощі святителя Феодосія 
Углицького, архієпископа Чернігівського. •

Після смерті бездітного Мстислава Володимировича княжий стіл у  
Чернігові знову зайняв брат його Ярослав, від якого Чернігівський кня
зівський уділ перейшов до сина його Святослава. Побожний онук свя
того Володимира Святослав Ярославович успадкував від своїх предків 
глибоке почуття релігійності, любов до храмобудівництва. Він закінчив 
улаштування Спасо-Преображенського собору, яке розпочав його дядь
ко Мстислав Удалий, а згодом заснував ще й Єлецький Успенський мо
настир. Як зовнішнім виглядом будови у даеньовізантійському стилі, так 
і внутрішнім упорякуванням Успенський храм Єлецького монастиря 
нагадує Успенський храм Києво-Печерської лаври.

Святослав заснував обитель після надзвичайного знамення благо
воління Божого до землі Чернігівської— поблизу Чернігова на ялині 
з’явився осяяний світлими променями образ Божої Матері. На цій іконі 
зображена Матір Божа, яка сидить серед ялинкового віття і тримає не
мовля Христове.

Святослав Ярославович збудував у Чернігові і невеликий кам’яний 
храм на честь пророка Іллі. З цим храмом тісно пов’язана дорога для 
Чернігівської єпархії пам’ять про великого подвижника землі Руської.
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преподобного Антонія Печерського — засновника Києво-Печерської 
лаври.

Преподобний Антоній, щоб уникнути гніву князя Ізяслава, незадово- 
леного тим, що побожність і молитовна ревність преподобного привертали 
до чернецтва багато людей, в тому числі з найближчого князівського 
оточення, вирішив залишити Київ. На запрошення князя Святослава він 
приїхав до Чернігова, де спочатку оселився в Єлецькому монастирі, а 
згодом викопав у Болдиних горах іпечеру. Слава про преподобного Ан
тонія, яку він здобув «не золотом, а сльозами, постом і пильнуванням», 
скоро поширилась по довколишніх місцях. Чимало людей приходило до 
преподобного, і він заснував тут монастир. Святослав полюбив препо
добного, часто відвідував його, радився з ним, за один рік збудував 
біля печери кам’яну церкву в ім’я святого пророка Іллі. З церкви 
вів вхід до печери, де жив преподобний та ченці. Ці печери збереглися 
й досьогодні.

У 1072 р. преподобний Антоній на запрошення київського князя Ізя- 
слава, який примирився з ним, і на прохання іноків лаврських повер
нувся до Київських печер. Але приклад великого подвижника печерсько
го надихав його послідовників.

Невдовзі після того як преподобний Антоній пішов до Києва (в 
1073 р.), помер його шанувальник князь Святослав Ярославович, побор
ник благочестя й прихильник чернечого життя в Чернігові та єпархії. 
Його поховали у зведеному ним храмі Єлецького Успенського мона
стиря.

Разом з християнством на Чернігівську землю прийшла й освіта. 
Відкрилося безліч шкіл, з яких виходили глибоко освічені люди.

З 1097 до 1123 р. у Чернігові князював Давид Святославич. Його 
князювання було найспокійнішим для Чернігівської землі. Сестра кня
зя Предислава «вирішила прикрасити княжий стольний град новим ка
м’яним храмом на честь святої Параскеви П’ятниці. ї ї  брат Давид став 
їй у цій справі добрим помічником. У 1096 р. храм був освячений бла
женним єпископом Чернігівським Феоктистом, постриженим у ченці в 
Києво-Печерській лаврі, де він розпочав свої чернечі подвиги й до
сягнув високого щабля моральної досконалості. За доброчесне життя 
Никифор, митрополит Київський, у 1113 р. призначив Феоктнста єписко
пом Чернігівським. Коли Давид Святославич у 1120 р. втратив свого 
сина Ростислава і дуже побивався за ним, єпископ Феоктист порадив 
йому збудувати храм в ім’я святих Бориса і ГлЙба. Побожний князь 
приготував собі в цьому храмі усипальницю. 1 серпня 1123 р. до важко 
недужого князя під час співу канону Христу Господньому влетів голуб 
і сів на груди йому. Коли князь помер, голуб відлетів. 6 серпня того ж  
року відійшов і блаженний Феоктист.

Побожне життя Давида Святославича і блаженного Феоктиста, 
було тим взірцем, на який зважав син Давида Святослав, у хрещенні 
Панкратій. Іще юнаком він був названий чернігівцями за побожність 
Святошею, бо неухильно відвідував богослужіння, допомагав знедоле
ним, полюбивши споглядальний і самотній спосіб життя, часто ходив 
до Єлецької Божої Матері й у молитвах перед образом її проводив цілі 
ночі. У 1077 р. він потай від сім’ї іде до Києво-Печерської лаври, де 
приймає чернецтво та ім’я Микола. В обителі князь-чернець пройшов 
усі сходинки послуху: три роки працював на кухні, рубав дрова, носив 
воду і готував їжу для братії. Ще три роки стояв біля монастирської 
брами воротарем, не відходячи нікуди, крім церкви. Потім він оселився 
«в келії, посадив садок. Які б справи не робив, безперестанно повторю
вав молитву Ісусову: «Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй ме
не». 14 жовтня 1143 р. блаженний князь-чернець мирно спочив, відпи
савши частину своїх земельних володінь чернігівському Єлецькому мо
настирю, іще частину — Києво-Печерській лаврі, в якій і досьогодні 
спочивають святі мощі преподобного Миколи Святоші.
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Сини Давида також відзначалися побожністю. Володимир та Ізя- 
слав Даниловичі в 20-х роках XII ст. .побудували кам’яний храм на 
честь Преображення Господнього в місті Новгороді-Сіверському. При 
храмі виник новгород-сіверський Спасо-Преображенський монастир. 
У 1179 р. тут була зведена іще одна церква — архістратига Михаїла, де 
покоївся прах Олега Святославича.

У 1150 р. в Чернігові відбулися великі урочистості. З Києва до 
чернігівського Свято-Преображенського собору були перенесені мощі 
великого князя Ігоря. Нащадок Рюрика, правнук Ярослава Мудрого, 
князь Ігор, у святому хрещенні Георгій, був сином Олега Святославича, 
князя Чернігівського, і дружини його, князівни половецької, у хрещенні 
Феофанії. Це був чоловік хоробрий, освічений, він багато читав, знав 
церковний спів.

То був час князівських міжусобиць. У ці суперечки був утягнутий і 
благовірний Ігор. Старший брат Ігоря Всеволод Ольгович, який не без 
труднощів зайняв Київський великокнязівський престол, хотів закріпити 
його за своїм родом і незадовго перед своєю смертю схилив руських 
князів і киян цілувати хрест як свому наступнику Ігорю, який був на 
той час князем Чернігівським. Невдовзі після цього великий князь Все
волод помер. Діючи згідно з волею спочилого брата й даною киянам 
присягою, Ігор зайняв Київський великокнязівський престол. Кияни ж  
віддавали перевагу Мономаховичам. Тому після вступу Ігоря до Києва 
вони таємно відрядили послів у Переяслав до Мономахового внука Ізя- 
слава Мстиславича із запрошенням зайняти великокнязівський престол 
у  Києві. Ізяслав швидко зібрав дружину, вирушив у  похід і 13 серпня 
1140 р. підійшов до самого Києва. Ігор і брат його Святослав зустріли 
їзяслава, дали бій, але зазнали поразки. Тікаючи з поля бою, великий 
князь потрапив до Дорогожицького болота, тільки через чотири дні 
знайшли його ледве живого. Воїни їзяслава, нового великого князя, за 
його наказом ув’язнили Ігоря спочатку у Видубицькому монастирі в 
Києві, а потім перевезли до Переяслава й утримували в кам’яній тем
ниці в монастирі святого Іоанна. Там Ігор дав обітницю зректися світу.

Вийшовши з в’язниці, Ігор одразу прийняв чернецтво, був переведе
ний у Київ до монастиря святого Феодора. Тут блаженний князь прий
няв іще й схиму. Але овіт не дав йому спокою і готував найтяжче (ви
пробування. Святослав Ольгович, князь Чернігівський, який дуже ту
жив за своїм братом, просив їзяслава відпустити схимника до Черні
гова, але той відмовив, що знову збудило стару ворожнечу між Ольго- 
вичами і Мономаховичами. Коли кияни дізналися, що Ольгович іде 
(війною проти великого князя, «вони вирішили самовільно розправитися з  
Ігорем. Збурена юрба рушила до монастиря. Марно вмовляли людей 
тисяцькі, брат їзяслава князь Володимир Мстиславич і навіть сам мит
рополит Климентій. Народ не чув ніяких умовлянь і йшов до монастиря 
з  наміром убити князя-ченця. Блаженний схимник, почувши гомін роз
лютованого натовпу, поспішив до церкви, щоб тут у сльозах перед іко
ною Богоматері вилити свою скорботу і приготуватися до мучениць
кої смерті. Заколотники вдерлися до церкви й схопили схимника, який 
молився, зірвали мантію та схиму, роздерли чернечий одяг і жорстоко 
побили. Лагідні слова колишнього великого князя не напоумили убивць. 
Прив’язавши мотузку до ніг напівмертвого страстотерпця, вони воло
ком протягли його по вулицях, відвезли на Поділ і кинули на торгови
щі. Це було 19 червня 1147 р.

Піклуванням богобоязливих киян тіло князя було поховане в церкві 
святого Михаїла. У ту саму ніч Бог уславив убитого князя: над тілом 
мученика вночі самі собою запалилися свічки. Під час похорону з’яви
лися нові знамення: надзвичайний грім і блискавиця, аромат від мощей, 
які вразили всіх. Спочатку тіло князя було поховане в монастирі свя
того Симеона, а три роки по тому, коли на Київському престолі сидів 
Юрій Долгорукий, було перенесено в Чернігів до Опасо-Преображенсь- 
кого собору.
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У 1159 р. Чернігів був схвильований кончиною митрополита Кос
тянтина. По смерті Михаїла II, митрополита Київського, великий князь 
Ізяслав у 1147 р. скликав Собор єпископів руської землі та запропону
вав їм обрати й поставити первосвятителя для Русі без зносин з патрі
архом царгородським. Ізяслав пропонував поставити первоовятителем 
Климента Смолятича. Але на Соборі виявилася розбіжність щодо того,, 
чи можна висвячувати митрополита без патріарха. Більшістю голосів 
Климент був зведений на кафедру, але грецька сторона не визнавала 
його митрополитом. Серед осіб, які тягли руку за єпископів грецької 
партії, був на той час князь Суздальський Юрій Долгорукий, який у  
1155 р. стає великим князем Київським, виганяє звідти Климента й 
обирає для Русі митрополитом грека Костянтина. Проте й служіння 
Костянтина не було тривалим. У 1159 р. сини Ізяслава захопили Київ 
і запропонували престол Київський своєму дядьку Ростиславу Смоленсь
кому. Той, піддавшись намові свого єпископа Мануїла, грека за поход
женням, оголосив племінникам, що він охоче стане великим князем, 
але не згоден визнати Климента митрополитом, бо він не отримав бла
гословення в патріарха. Тим часом сини Ізяслава не бажали бачити Кос
тянтина на митрополичій кафедрі. Розбрат між князями закінчився тилі, 
що обох митрополитів, Костянтина і Климента, було усунуто з кафед
ри, а в Царгород до патріарха надійшло прохання про призначення но
вого митрополита. Костянтин віддаляється в Чернігів до єпископа Ан- 
тонія, також грека. Прибувши до Чернігова, блаженний Костянтин за
хворів і, відчувши наближення смерті, написав духівницю й віддав її 
єпископу, примусивши присягнутися, що після його смерті той виконає 
ного заповіт. Незабаром Костянтин помер. Єпископ Антоній з духів
ницею йде до князя Чернігівського Святослава Ольговича, розпечатує 
її і в присутності всіх читає. У духівниці сказано було, щоб післясмер-- 
ті тіло блаженного не ховали, а_кинуліі-ла^ложиву собакам. Зміст ду
хівниці дуже вразив.князя, і він запропонував єпископу чинити на свій 
розсуд. Єпископ виконав бажання спочилого: тіло було відвезене далеко 
в поле. Саме в ці дні в Києві сталася страшенна буря, земля тряслася, 
громовиця одним ударом вбила вісім чоловік. У Чернігові ж  сяяло сон
це, а ночами над тілом блаженного Костянтина з’являлися три стовпи 
вогняних. Згодом тіло його було з великою шаною поховане в Спасько- 
му соборі Чернігова.

. Світло вчення Христового з Києва та Чернігова почало швидко по
ширюватися по всій землі Чернігівській. Чудотворні ікони, дивні угод-; 
ники Божі, їхні святі мощі та надзвичайні знамення від них, величні 
храми й богослужіння, проповідь слова Божого — все це ті світочі, від 
яких поступово запалювалась у містах, містечках і селах християнська 
віра.

Місто Любеч Чернігівської єпархії — сучасник Чернігова. Про нього 
є згадка в угоді князя Олега з греками 907 р. У Любечі народився пре
подобний Антоній Печерський. Особливою святинею міста від найдавні
ших часів є чудотворний образ Любецької Божої Матері.

Справіку славиться красою Новгород-Сіверський — у давнину сто
лиця удільних князів Сіверських. Місто розташоване на мальовничому 
березі Десни. Там, де колись стояв язичеський ідол, було зведено собор
ний храм Успення Богородиці. Поблизу Новгорода-Сіверського, в селі 
Горбовому, великий князь Ігор збудував величний храм на честь свя
того Георгія.

У XI ст., за великого князя Ярослава, недалеко від гирла Десни 
великокнязівською родиною було засновано монастир — Никольська 
Пустинь, в якому знаходився образ святителя Николая. У 1002 р. по
божне київське подружжя з немовлям попливли до Вишгорода на по
клоніння мощам Бориса і Гліба. Повертаючись додому, прочани заві
тали до Никольської Пустині, де ревно молилися святителю Николаю. 
Майбутнє показало, наскільки своєчасною була їхня палка молитва’ 
Під час плавання по ріці мати, задрімавши, впустила у воду дитину, і
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вона потонула. Невимовним було горе батьків, але тим дивовижнішим 
було чудо, здійснене святителем Николаєм. Немовля було чудесно вря
товане святителем і знайдене батьками в Софійському храмі Києва 
перед образом святителя Николая.

Християнство в домонгольський період прийняло і чимало інших 
міст і містечок Чернігівської єпархії — Ольжичі, Стародуб, Сосниця, 
Глухів, Макошин, Ніжин, Лосинівка, Остер, Городня, Бахмач,* Сед- 
нів, Туличів та ін. Отож, уся земля Чернігівська почала славити Хрис- 
та, і з ’явилася потреба у створенні єпархії, окремої від Києва, яка згід
но з літописом і була заснована в Чернігові в 992 р. «Узяв Володимир у  
патріарха Києва Леонта, і того ж  року Леонт митрополит поставив Чер
нігову Неофіта». Д о складу Чернігівської єпархії тоді входила не лише 
сучасна Чернігівська область, а й Орловська, частково Могильовська, 
Калузька, Рязанська, Тульська й Воронезька. Вона межувала з Київ
ською на півдні і Новгородською та Ростовською єпархіями — на пів
ночі. За літописами та Єлецьким і Любецьким синодиками першими 
Чернігівськими єпископами в домонгольський період були Неофіт, Мар- 
тирій, Феодул, Неофіт II, Іоанн, Феоктист, Парфеній, Пантелеймон, 
Онуфрій, Євфимій, Антоній, Порфирій.

* * *

Настав тяжкий для Русі 1239 р. Дикі полчища татар рушили на 
Русь, руйнуючи міста та села, знищуючи вогнем храми Божі, знева
жаючи святині, вбиваючи святителів, грабуючи та забираючи в полон 
жителів. Стіни міські не витримували натиску татарських полчищ.

Дійшла черга й до Чернігова. Захопивши Київ, передовий загін Ба
тия невдовзі підійшов до Чернігова і, не наважуючись здобути укріплене 
місто, отаборився в Бобровиці, передмісті Чернігова. Підійшли нові пол
чища Батия. Чернігівський князь Мстислав і народ сховалися за сті
нами і чинили Батию відчайдушний опір, проте татари захопили місто. 
Розлютовані опором, вони нищили Чернігів вогнем, мешканців його гра
бували, багатьох убили. Побили також ченців у печерах Антонівського 
Іллінського монастиря.

Чернігівського єпископа Порфирія схопили і разом з іншими черні
гівцями взяли в полон. По дорозі до Орди, в Глухові, йому дозволили 
йти, куди він схоче, і Порфирій, можливо, родом грек, вирушив до Гре
ції, а князь Мстислав подався до Угорщини.

У цей тяжкий час, як світлий промінь, сяє образ святого Михаїла, 
князя Чернігівського. Свята віра та благо батьківщини для нього були 
дорожчі за земне життя, славу, честь. На той час, коли відбулося на
шестя татар, він був князем Київським. Не маючи змоги дати відсіч 
полчищам Батия, Михаїл зі своїм боярином Феодором поїхав до Угор
щини просити допомоги в короля. У його відсутність Київ був спусто
шений татарами. Діставши відмову угорського короля, а також свого 
дядька, польського короля Конрада, святий Михаїл повертається на 
батьківщину — спочатку до Києва, потім до Чернігова, де вже хазяй
нували татари. Татарські чиновники оголосили князю, що він має пер
ше їхати до Орди, вклонитися там ханові й отримати в нього дозвіл 
на князювання. Прикро було князю чути таке. Але щоб полегшити до
лю жителів краю, він вирішив їхати. Перед від’їздом князь Михаїл і 
боярин Феодор пішли до свого духовного отця, який дав їм напучення: 
не вклонятися ідолам, твердо сповідувати овяту віру християнську. Во
ни також причастилися Святих Христових Таїн.

В орді жерці Батия вимагали від князя Михаїла та боярина Феодо- 
.ра, щоб вони пройшли між священними вогнищами, вклонилися куми
рам. Умовляли їх і деякі руські князі здійснити це удавано. Але князь 
Михаїл і боярин Феодор відмовилися виконати наказ Батия і прийняли 
мученицький вінець — їм відрубали голови. Це сталося в 1245 р.

З ім’ям великого сповідника віри святого Михаїла пов’язана дорога
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для Чернігова -пам’ять про його дочку, велику подвижницю Єфросинію 
Суздальську. ї ї  -батьки, Михаїл і Феофанія, вирішили віддати її заміж. 
Серед багатьох женихів обрали для неї Мину Івановича, суздальського 
боярина. Княжна не опиралася волі батьків, але потай благала Госпо
да зберегти її дівоцтво. Коли Єфросинія їхала в Суздаль до нареченого, 
він несподівано помер. Вражена його смертю, вона вирішила не по
вертатися до батьків і вступила до Суздальського жіночого монастиря 
(1227 р.). У монастирі Єфросинія дотримувалася суворого життя і піс
ля смерті ігумені стала його настоятельницею. їй відкрито було, що 
Гоаподь хоче відзначити Руську землю страшним випробуванням для 
очищення від гріхів: у 1238 р. Батий з’явився в Суздалі, де все спалив, 
залишився тільки монастир, де -подвизалася свята Єфросинія. Скор
боту й духовну радість відчула вона, дізнавшись про мученицьку смерть 
свого батька князя Михаїла та боярина Феодора. 25 вересня 1250 р. 
після нетривалої хвороби преподобна спочила у Бозі.

Після спустошення татарами південної Русі центр руського держав
ного життя перемістився на північний схід. Туди почали переселятися 
чимало боярських родів. Серед вихідців з  Чернігівської землі був і боя
рин Бяконт, у родині якого народився майбутній світоч віри Алексій, 
митрополит Київський і всієї Русі чудотворець.

Святий Алексій, син вельможних чернігівських бояр Феодора та Ма
рії Бяконтов, коли йому було 12 років, ловив сільцями птахів, втомив
ся, заснув і почув уві сні голос: «Навіщо ти марно утруднюєш себе? Я 
зроблю тебе ловцем людей». Ці слова глибоко запали в душу інока, він 
полюбив самотність, читання слова Божого, уникав дитячих розваг. На 
двадцятому році життя його віддають в монастир, де він вивчає грецьку 
мову, займається перекладами. Згодом він виконує послух намісника 
митрополита Феогноста. Через 12 років його зводять в сан єпископа Во- 
лодимирського, а після смерті митрополита Феогноста він висвячується 
в Константинополі на митрополита Київського і всієї Русі. Місцепере
бування своїм митрополит Алексій обрав Москву. Він зцілює ханшу 
Гайдулу, яка втратила зір, утихомирює жорстокого хана Бирдибека, 
домагається в нього різних милосте» для Церкви та держави, будує в 
Москві монастирі. Святитель Алексій тихо спочив у Бозі 12 лютого 
1378 р.

Після татарської навали Чернігівський край був спустошений, міста 
й селища зруйновані, мерзота запустіння панувала там, де колись се
ред зела стояли церкви й будинки; на сотні верст тягнулися потоптані 
й опалені поля, і по них никали дикі звіри; не чутно було співу плуга
таря на ниві, лише каркали ворони. Мешканці Чернігова, щоб уникну
ти гибелі >й полону, спочатку ховалися у лісах і болотах. Злидні та го
лод панували скрізь. І от чернігівці почали переселятися на північ, де  
менше тяжіло татарське ярмо, і тільки деякі на старих згарищах по
чали заводити господарство. Але й тут не було спокою — з’являлися 
ханські чиновники, баскаки, всіх переписували й обкладали даниною. 
Хто не міг оплатити данину, того забирали в полон. Син святого Ми
хаїла, князя Чернігівського, вбитого в Орді, змушений був оселитися в 
Брянську, куди перейшов також і єпископ.

Таким чином, з другої половини XIV ст. чернігівські єпископи почали, 
зватися Чернігівськими і Брянськими. З 1500 р. після звільнення пів
нічної частини Чернігівського краю з-під влади Польщі Чернігів, Ста- 
родуб, Новгород-Сіверський, Брянськ керувалися Смоленськими єписко
пами, які відтоді почали називатися Смоленськими і Брянськими, а пів
денна та західна частини Чернігівської єпархії залишилися за Поль
щею, і там понад сто років зовсім не було єпископа.

За Деулінською угодою 1618 р., коли північна частина перейшла 
знову від Росії до Польщі, Брянськ залишився за Росією і був приєд
наний до області патріарха Московського, а Чернігівську єпархію було 
доручено Смоленським єпископам, які називалися Смоленськими і Чер-
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нігівськими, і тільки десь в середині XVII ст. Чернігівська єпархія зно
су  отримала право на існування.

Згідно з літописами і синодиками, в період татарського іга і підпо
рядкування Чернігівського краю то Литві, то Польщі на ім’я відомі 
такі Чернігівські єпископи: Захарія, Митрофан, Арсеній, Нафанаїл 
(Брянський), Григорій, Ісаакій, Євфимій, Феофан, Нектарій (Брянсь
кий), Іоанн (Чернігівський і Брянський) та Зосима (Чернігівський).

Чернігівська єпархія була відновлена мало не на правах самостій
ної. Київський митрополит Ісайя Сопинський мав титул «митрополита 
Київського і «всієї півночі». Чернігівський єпископ Зосима Прокопович 
жив у Києві при митрополиті, був доглядачем печер преподобного Ан- 
тонія і, очевидно, був тільки вікарієм Київського митрополита, якому 
було доручене управління північним краєм — Чернігівською єпархією.

* * *

Багато лиха довелося зазнати Чернігівському краю від загарбни
ків. У 1355 р. син литовського князя Гедиміна Ольгерд приєднав до кня
зівства Литовського весь сіверянський край і поділив його таким чином: 
Димитрію Ольгердовичу віддав Чернігів і Трубчевськ, Димитрію Кори- 
буту — Брянськ і Новгород-Сіверський; Патрикію Наримутовичу — 
Стародуб. У 1386 р. Литва воз’єдналася з Польщею, і Чернігів віді
йшов під «владу польських королів. Литовський князь Ягелло оженився 
на польській королеві Ядвізі, з православ’я перейшов у католицтво, 
сприяв поширенню католицизму та відкрито виступав проти правосла- 
з ’я. Церквам католицьким він надавав землі та привілеї, посади воє
вод, каштелянів віддавав тільки католикам.

У XV ст. з ’являються в Литві єзуїти. Польський король Стефан Ба- 
торій засновує для них академію у Вільно, і починається боротьба з 
православ’ям не тільки в Литві, а й в  Україні. Особливих пересліду
вань зазнають православні після Деулінської угоди, коли після корот
кої перерви Чернігівський край знову потрапив під польське ярмо. У 
Чернігові намісником був поставлений Йозеф Дрозиговський, Конотоп 
перебував під владою канцлера Юрія Оссовинського, в Новгороді-Сі- 
верському намісником став Пясочинський, Сосницю віддано у володін
ня ляху Пшонці, Борзну — каштеляну Франціску Цехановському. Так 
само й інші міста були віддані полякам, по селах поставлені староста
ми також поляки. Почалося насильницьке окатоличення православних.

За допомогою властей православні церкви «відбирали й перетворю
вали на костьоли, народ силоміць схиляли до унії. У чернігівському 
Єлецькому монастирі архімандритами були поставлені уніати. При Бо- 
рисоглібському храмі виник чоловічий монастир Домініка, при П’ят- 
ницькій церкві — жіночий домініканський монастир. Новгород-Сіверсь- 
кий замок також зайняли домініканці, які перетворили Покровську 
церкву на костьол. Новгород-Сіверський монастир віддали єзуїтам, і в 
1630 р. тут «влаштували єзуїтський колегіум. У Сосницькому замку збу
дували костьол і передали у володіння село Спаське. Стародубський ко
зацький собор був перетворений на костьол, відданий францісканцям.

Православні, які не прийняли католицтва чи унії, піддавались осуду, 
гонінням. їм  не дозволяли молитися в храмах. Церкви опечатували, а 
польська шляхта віддавала їх під шинки, в аренду євреям, які за плат
ню відкривали храм для хрещення, «вінчання, похорону. Євреї зі своїм 
тавром продавали пасхи. Священик не мав права освячувати пасхальні 
хліби, доки єврей не подивиться, чи на всіх хлібах є його тавро.

Глибоко ображений у своїх релегійних почуттях православний на
род піднімається проти гнобителів і гонителів його віри — почалася вій
на, полилася кров... У 1637 р. запорожці на чолі з Карпом Скиданом 
звільнили Сосницю, в 1648 р. здобули Новгород-Сіверський.
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А далі повстання охопило всю Україну. На чолі його став Богдан Зі- 
новій Хмельницький.

* * *

Першим самостійним єпископом у відновленній після татарської на
вали та польського іга Чернігівській єпархії був преосвященний Лазар 
Баранович. Преосвященний Лазар народився в 1620 р. в Білорусії. Осві
ту одержав у Києво-Могилянській академії. У 1657 р. після смерті Чер
нігівського єпископа Зосими Прокоповича Лазара Барановича обрали 
єпископом Чернігівським, в цьому сані він перебував 36 років, до са
мої своєї блаженної смерті.

Перед преосвященним Лазарем постала проблема — чи заново ство
рювати, чи зруйноване відбудовувати. Архіпастир передусім порушив 
питання про межі єпархії. Він (був ревним поборником зневажених прав 
Православної Церкви і постійно апелював то до гетьманів, то до мос
ковських царів з тим, щоб кафедрі Чернігівській було повернено землі 
та монастирі, відібрані католиками. Завдяки його піклуванню були 
впорядковані Єлецький та Троїце-Іллінський монастирі в Чернігові, 
Преображенський — у Новгороді-Сіверському, Николаївський— у Бату- 
рині та ін. У справі відбудови храмів і монастирів преосвященному до
помагали благочестиві жертводавці: чернігівський полковник Василь 
Андрійович Дунін-Борковський, гетьман Іван Мазева, Адам Кисіль, 
гетьман Іван Самойлович, Даміан і Василій Багатогрішні, Ганна Бре- 
славська та ін. На кошти гетьмана Мазепи у Чернігові був збудований 
(за планом Адама Зернікова) величний, прекрасної архітектури Троїць
кий собор. Мазепа вважається також фундатором Домникського мо
настиря, на місці явлення чудотворного образу Божої Матері. На кош
ти воєводи Адама Мефодія Киселя неподалік від Сосниці був заснова
ний Макошинський монастир.

На кошти полковників Даміана і Василія Багатогрішних посеред 
дрімучого лісу, на високому горбі, в 40 верстах від Кролівця утворено 
Пустинно-Рихлівський Свято-Николаївський спільножитній монастир 
(нині Корейського району).

У місті Ніжині вдова полковника Стародубського полку Ганна Бре- 
славська у 1660 р. заснувала жіночий монастир.

У 1681 р. старець Іона Волховський заснував на правому березі ріки 
Снов Кам’янський монастир.

Преосвященний Лазар піклувався і впорядуванням парафіяльного 
життя. Він розділив єпархію на сім протопопій, які керували парафіян- 
ським життям, їм підлягали сільські священики.

Вважаючи важливим чинником духовної просвіти народу проповідь 
слова Божого, иресвященний ввів при кафедрі посаду проповідника, яку 
посідали знамениті Іоанникій Голятовський і святитель Димитрій Рос
товський. Дбаючи про велич православного богослужіння, архієпископ 
Лазар утримував церковний хор, відомий далеко за межами єпархії. 
Так, правителька Софія Олексіївна просила преосвященного Лазаря 
прислати його півчих у Москву для придворного хору. При храмах ство
рювалися цехи різних ремесел, школи. Цехи піклувались про сиріт, стар
ців, калік. Особливу увагу архієпископ Лазар приділяв укріпленню Пра
вослав’я, боротьбі з католицизмом. Він заснував друкарню, у Новгороді- 
Сіверському відкрив латинську школу. Преовященний Лазар був учас
ником Московського Собору 1665 р., на якому відбувся суд над патріар
хом Никоном. Як противник суворих мір -покарання він не відписав 
постанови Собору, але не був позбавлений благовоління царя і Собору. 
Навіть більше, Чернігівська єпископія цим же Собором була зведена в 
архієпископію, а преосвященний Лазар здобув право облачатися під час 
богослужіння у саккос. У 1693 р. на 73-му році життя блаженніший Л а
зар мирно спочив у Бозі.
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За часів правління архієпископа Лазаря було явлення ікони Божої 
Матері, званої Іллінською Чернігівською. Вона була написана у 1658 р. 
ченцем чернігівського Ілліно-Антонієвого монастиря Геннадієм. У 1662 р., 
за свідченням св. Димитрія Ростовського, цей образ плакав з 16 до 
24 квітня. Подивитися на це чудо сходилися всі жителі Чернігова. У цьо
му ж році сталося нашестя татар на Чернігів... Татари розграбували мо
настир, храми, але Іллінська Чернігівська ікона вціліла.

Крім Іоанникія Галятовського та Адама Зернікава, в 1675 р. до слу
жіння Чернігівській єпархії архієпископ Лазар привернув Димитрія 
(Данила) Туптала, згодом митрополита Ростовського, а в 1687 р.— свя
тителя Углицького, якого ще за життя зробив своїм наступником.

Святитель Димитрій народився у 1651 р. в .містечку Макарові, у 40 
верстах від Києва. Початкову освіту здобув удома, потім поступив у 
Київську Братську школу. 1675 р. архієпископ Лазар викликав його в 
Чернігів, у 1681 р. призначив ігуменом Максаківського монастиря, а в 
1682 р.— Батуринського монастиря. Святитель Димитрій поставив собі 
за мету складання Четьї-Мінеї і переселився до Києво-Печерської лав
ри. Проте батуринське духовенство разом з гетьманом умовили його по
вернутися до Батуринського монастиря. Він був ігуменом Глухівського, 
Кирилівського (київського), Єлецького (чернігівського) монастирів У 
1700 р. Димитрія призначили митрополитом Тобольським, але за станом 
здоров’я до Сибіру не поїхав, став митрополитом Ростовським, де 
28 жовтня 1709 р. помер. Святитель Димитрій приєднаний до сонму свя
тих, у 1752 р. були віднайдені його нетлінні мощі.

У XVII ст. Чернігівська єпархія висуває гідного наступника Лазаря 
Барановича — святителя Феодосія Углицького, архієпископа Чернігівсь
кого. Ім’я святителя Феодосія — одне з тих імен, які є окрасою і сла
вою Церкви Христової.

Народившись у кінці 30-х років XVII ст. в Україні, в тій її частині, 
що була під владою Польщі, в побожній дворянській родині, він з ран
ніх років пізнав усі тяготи життя православних під владою католицької 
Польщі. Освіту здобув у Київській Братській Богоявленській школі. Ке- 
рував школою на той час Лазар Баранович, до якого святитель Феодо- 
сій на все життя зберіг почуття синівської поваги. Закінчивши навчання, 
він вирішив усе своє життя присвятити Богові: служив архідияконом 
Києво-Софійського собору, був ієромонахом Крупицького батуринського 
монастиря; з 1662 р.— ігуменом Корсунського, з 1664 р.— Видубицько- 
го монастиря (київського). Під час управління Київською митрополією 
Лазарем Барановичем святителя Феодосія призначають його намісни
ком, у 1687 р.— архімандритом чернігівського Єлецького монастиря. 
Бажаючи мати достойного наступника, архієпископ Лазар звертається 
до Петра І та патріарха про зведення Феодосія Углицького в сан архіє
пископа Чернігівського. 11 вересня 1692 р. Феодосія висвячують на ар
хієпископа. По смерті Лазаря Барановича (3 вересня 1693 р.) святи
тель Феодосій керує Чернігівською єпархією.

У 1696 р. святитель мирно спочив у Бозі. Через 200 років від дня 
кончини святителя знайдено його мощі. Це був час, багатий на різно
манітні знамення та чудеса від мощей угодника Божого: зцілення роз
слаблених, глухих, німих, сліпих... 9 вересня 1896 р. відбулося відкриття 
мощей святителя Феодосія і приєднання його до сонму святих.

* * *

Наступником святителя Феодосія був Іоанн Максимович, який наро
дився у Ніжині 1651 р. Він закінчив Київську колегію, потім працював 
у ній на посаді вчителя, викладав у чернігівських школах. Після при
йняття чернецтва став проповідником Києво-Печерської лаври. У 1695 р. 
архієпископ Феодосій викликав його до Чернігова і висвятив на архі
мандрита Єлецького монастиря. У 1697 р. за поданням гетьмана Мазепи 
Іоанн був висвячений патріархом Андріаном на єпископа Чернігівського.
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Чотирнадцять років він керував цією кафедрою, освячував шлях свого 
многотрудного служіння, як і його попередник святитель Феодосія, висо
кими християнськими чеснотами. У 1700 р. архієпископ Іоанн Макси
мович засновує в Чернігові першу в Росії духовну семінарію, яка спо
чатку називалася колегіумом. До неї приймали дітей не лише духовних 
осіб, а й дворян, козаків, міщан.

Іоанн Максимович був автором ряду духовних творів: «Алфавіт свя
тих», «Богородице Діво», «Тлумачення на 50-й псалом», «Царський 
шлях Хреста», «Іліотропіон» та ін. У 1711 р. Іоанн Максимович був при
значений митрополитом Тобольським і всього Сибіру. Помер він 10 черв
ня 1715 р.

* * *

У 1716 р. в Ніжині місцеблюститель Всеросійського патріаршого пре
столу Стефан Яворський відкриває Благовіщенський монастир.

Батьки Стефана Яворського жили в Ніжині, де він і здобув початкову 
освіту. Далі він вступає в Києво-Могилянський колегіум, потім вчиться у 
Львові, Любліні, Вільні та Познані. У 1687 р. Стефан Яворський вчи
телює в Київській колегії, у 1700 р. в Москві його зводять в сан єписко
па і призначають митрополитом Рязанським, а після смерті патріарха 
Андріана — блюстителем патріаршого престолу. Свої заощадження він 
віддає на спорудження в Ніжині храму, який було закладено в 1702 р. 
На кінець 1716 р. храм був готовий, і сам митрополит Стефан приїздив 
на його оовячення.

У той же час засновано і впорядовано Гамаліївський монастир побли
зу Глухова.

Так продовжувалось улаштування монастирів і храмів, і Господь 
являв овою милість через чудотворні ікони Божої Матері.

* * *

Після смерті патріарха Андріана управління Російською Церквою 
перейшло до Собору єпископів на чолі з місцеблюстителем патріаршого 
престолу. Місцеблюстителем руського престолу призначено митрополита 
Стефана Яворського.

У 1721 р. відбулося урочисте відкриття Святішого Правлячого Сино
ду, який складався з Президента (Стефан Яворський), двох віце-прези
дентів (Феодосій Яновський і Феофан Прокопович), чотирьох радників 
та чотирьох асесорів з представників чернецтва та білого духовенства. 
У 1723 р. Святіший Синод був затверджений усіма східними патріар
хами. З цього часу одноособове єпископське управління єпархіями було 
замінено соборним синодальним управлінням через єпископа.

Першим Чернігівським архієпископом у синодальний період був Іро- 
діон Жураковський (1721— 1733), потім — Амросій Дубиневич (1742— 
1750). Наступниками Дубиневича стали єпископи Іраклій Комаровсь- 
кий та Кирило Ляшевецький.

На той час у Козельці за проектом Растреллі був збудований велич
ний храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. За проектом того ж  
митця і при сприянні графа Кирила Розумовського у 1771 р. спорудже
но другий кам’яний храм у містечку Почепі, а також дзвіницю в черні
гівському Троїцько-Іллінському монастирі.

За царювання Єлизавети Петрівни до складу Чернігівської єпархії 
увійшло одинадцять протопопій, одне намісницьке та три економічних 
управління. Усіх парафій було 526. Крім того, в Чернігівській єпархії 
було шістнадцять чоловічих та чотири жіночих монастирі.

За царювання імператриці Катерини II від Чернігівської єпархії бу
ло відокремлено Новгород-Сіверську (з 1775 до 1797 р.). Натомість до 
Чернігівської єпархії перейшла половина Переяславської. З 10 квітня 
1786 р. за наказом імператриці усі вотчини малоросійських монастирів
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з «посполитими людьми» відійшли до казни, частину монастирів було 
закрито, а решту було розділено на три класи.

У ці роки Чернігівськими єпископами були Феофіл Ігнатович та Ієро- 
фей Малицький, наступником якого став Віктор Садковський. У 1785 р. 
він був єпископом Переяславським. Але польські ксьондзи пустили чут
ку, що він підбурює до різні католиків... У 1789 р. -по дорозі до Слуцька 
його зупинив військовий загін, який закував єпископа у кайдани і від
правив до Варшави. Його звільнили тільки після другого поділу Поль
щі. У 1796 р. преосвященний Віктор Садковський був призначений єпи
скопом у Чернігів, де він мирно й опочив у 1803 р. При ньому було за
кінчено перебудову Спаського собору, і в чернігівському Іллінському 
монастирі відновлені печери преподобного Антонія.

У 1803 р. межі Чернігівської єпархії були визначені відповідно до 
меж Чернігівської губернії.

18 грудня того ж року на Чернігівську кафедру призначають єписко
пом Михайла Десницького, який з 1813 р. був членом Святішого Сино
ду, а в 1818 р. він зводиться в сан митрополита Санкт-Петербурзько- 
го. За роки його управління Чернігівською єпархією було оновлено чер
нігівський Спасо-Преображенський собор, та у Новгороді-Сіверському 
відкриті духовні училища. До цього часу духовні училища були тіль
ки початковими і підготовчими до духовної колегії, без визначеного 
статуту.

У тяжкий для російського народу 1812 рік Михайло Десницький до
кладав усіх зусиль, щоб бути корисним Батьківщині: поставив карнавки 
при церквах для збирання пожертв, брав жваву і діяльну участь у фор
муванні народних полків і загонів для боротьби з  військами Наполеона.

Серед наступників Михайла Десницького у XIX ст. привертає увагу 
архієпископ Павло Підлипський, за часів управління якого почалося 
повернення в лоно Православної Церкви старообрядців.

У 1859 р. на архієпископську кафедру в Чернігові було призначено 
архієпископа Філарета Гумілевського. Це видатний архіпастир усієї 
Руської Церкви. Ще в дитинстві він відвідав Саровського старця свя
того Серафима, і той сказав про хлопчика: «Цей отрок буде великим 
світильником віри і прославиться на всю Русь як учений». Філарет за
кінчив семінарію і академію, був викладачем, інспектором і ректором 
академії. Потім його призначають на Ризьку кафедру. В Ризі він бу
дує нові храми, збільшує кількість парафій, відкриває духовне училище 
для латишів, перекладає богослужбові книги на латиську мову, відкри
ває церковно-нарафіяльні школи. Навернення латишів у Православ’я 
відбувалося масово. Вільний від єпископських обов’язків час він при
свячує внуковим трудам. Така енергійна діяльність преосвященного Фі
ларета не подобалася німецьким баронам, які докладали всіх зусиль, 
щоб обновити його перед вищими властями, але даремно: преосвящен
ного Філарета добре знали в Москві.

У 1848 р. пресвященного Філарета призначають у Харків. Тут він так 
само ревно береться до справи. Об’їжджаючи парафії, проводить іспити 
для священиків та членів причту, відкриває в Харкові єпархіальне ж і
ноче училище, зводить новий будинок духовної семінарії.

У 1859 р. преосвященного Філарета зводять у сан архієпископа і 
призначають на Чернігівську кафедру. Передусім він звертає увагу на 
стан духовної освіти в єпархії, відкриває єпархіальне жіноче училище. 
Під час першого об’їзду єпархії він знайшов лише 20 шкіл і наказав 
скрізь відкривати школи. Уже наступного року шкіл було 769.

Мало що не з руїн він звів Троїцький архієрейський будинок, при 
якому влаштував свічковий завод. Відремонтував Єлецький монастир, 
влаштував при ньому на свої кошти друкарню і подарував її монасти
рю, займався науковою роботою. До його праць належать такі: «Исто- 
рическое учение об отцах церкви» у трьох томах; «Православное дагма- 
тнческое богословие», «История русской церкви»; «Святне подвижники 
русской церкви» та ін.
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Та не довелося преосвященному Філаретові довго пожити в Черніго
ві. Влітку 1866 р. на півдні Чернігівської єпархії почалась епідемія хо
лери. Філарет вирішив одразу ж  їхати туди, незважаючи на вмовляння 
близьких. Преосвященний став жертвою епідемії. Допомога лікарів ви
явилася безсилою...

Наступником святителя Філарета став Веніамін Биковський. При 
ньому було перебудовано весь будинок семінарії, для боротьби з сек
тантством засновувалися братства.

Преосвященним Андрієм Соколовим для зберігання цінних предме
тів церкової старовини засновано при духовній семінарії Сховище ста- 
рожитностей, у якому були зібрані речові та письмові пам’ятки XII— 
XVII ст. Але найважливішою подією історичного життя Чернігівської" 
єпархії було відкриття в Чернігові чесних мощей угодника Божого свя
тителя Феодосія Углицького, архієпископа Чернігівського, всієї Русі чу
дотворця.

У XIX ст. на Чернігівщині були відомі Христа ради юродиві: у Сед- 
неві «Золотесенький Гриць» — Григорій Мирошников, який помер 22 лю
того 1855 р.; в Кам’янському монастирі — черниця-юродива Херувіма, 
яка померла 1884 р.

Протягом Синодального періоду прославилися 34 ікони Божої Ма
тері.

На початок XX ст. у Чернігівській єпархії налічувались: 1281 церк
ва, з них 1057 парафіяльних, 20 домових, 18 єдиновірницьких, 186 при
писних та цвинтарних, монастирів чоловічих — 10, жіночих — 6, у яких 
черневої братії — 148 і 55 послушників; 211 черниць і 232 послушниці. 
Усіх благочиніх в єпархії було 66. Білого духовенства: протоієреїв — 49, 
священиків— 1032, дияконів— 103, псаломщиків— 1126. У духовній 
семінарії навчалося 403 вихованці.

При всій позитивності синодального управління Руської Православ
ною Церквою у ньому було чимало і негативних сторін, знехтувати яки
ми було б несправедливо. За два століття Руська Православна Церква, 
зведена «Петрівським Регламентом» до становища державного відомст
ва, зазнала всіх злигоднів залежного і навіть гнаного суспільства, вона 
виявилася зв’язаною по руках І ногах державною опікою, повністю про
тивною її достоїнству. «Одним з найбільших зол цього періоду була по
ліцейська наказова форма в справах церковних,—'говорив святитель 
Феофан Затворник,— вона всіх захопила і всіх запалила північним хо 
лодом— і життя завмерло». Так подвижник Церкви, подвижник благо
честя і святий угодник Божий святитель Феофан Затворник визначає 
згубний вплив державної опіки на церковне життя. Багато з кращих 
представників ієрархії та церковної громадськості дуже болісно відчу
вали зв’язаність церковного життя і як могли протестували проти дер
жавного деспотизму• щодо церкви. Внаслідок цієї- опіки та обер-проку- 
рорського нагляду духовенство, особливо вище, відійшло від віруючих 
і «древній добрий союз членів Церкви» виявився роз’єднаним і розби
тим. Цей «древній добрий союз» дуже помітно сяяв у Чернігівській 
єпархії у домонгольеький та вільний періоди. Синодальний період закін
чувався, і провидінням готувався новий важкий шлях і великі випробу
вання для Чернігівської єпархії, як і для всієї Руської Православної 
Церкви.

...Революція 1917 р. Народ скинув самодержавство, Помісний Собор 
Руської Православної Церкви від 28 жовтня (10 листопада) 1917 р. 
організував патріарше управління Церквою, і Святіший Синод було 
перетворено на Священний Синод при патріархові. Патріархом був об
раний московський митрополит Тихон Бєлавін. З його ім’ям пов’язаний- 
початок відродження патріаршества, прагнення осмислити з церковної- 
позиції значимість революційних змін, визначити участь ієрархів, кліру 
та мирян у житті нового суспільства. Головним завданням патріарха бу
ло зберегти Церкву від мирських спокус, так само турбота про її кано
нічну цілісність, чистоту віровчення. Він прагнув вести цеоковний ко
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рабель курсом традиційного патріаршого служіння народові. Нормалі
зація відосин Церкви і радянської держави була його найважливішою 
турботою. 2(15) грудня 1917 р. Собор прийняв постанову про «Правове 
становище Православної Російської Церкви». У ньому зазначалося, що у 
справах віри та внутрішнього церковного життя Церква віднині неза
лежна від державної влади і керується тільки догматико-канонічними 
нормами. У своєму передсмертному «Зверненні до пастви» патріарх Ти- 
хон закликав віруючий народ бути лояльним до влади, навертав до доб
рого громадського патріотизму, не допускаючи при цьому ніяких ком
промісів у царині віри, підносячи молитви за країну нашу, власті та 
воїнство її. У цьому ж дусі керував Російською Церквою патріарший 
місцеблюститель митрополит (згодом патріарх) Сергій Страгородський. 
Руська Православна Церква упоряджувалась у всіх відношеннях і за 
патріархів Алексія та Пимена. Вона успішно виконує свою спасенну мі
сію і за живого нині святішого патріарха Алексія Другого. Пам’ять бла
гочестивих християн і сучасників спочилих у Возі патріархів Тихона, 
Сергія, Алексія і Пимена зберігає в їх особі образи справжньої святості, 
багатої на подвиги самовідданості й любові. Тож не тільки отця ба
чила Руська Церква в патріархові: вона бачила в ньому і верховну со
вість, чутливу до «глаголів Божих», і свій розум, якому доступні Си- 
найські висоти Божественних одкровень.

У період Великої Вітчизняної війни Руська Церква була разом із 
своїм народом. У Чернігівській єпархії віруючі за років окупації допо
магали партизанам, допомагали пораненим, збирали кошти на оборону.

Численних скорбот, втрат, утисків зазнала Руська Православна 
Церква в період культу особи. У цей час Церква розглядалася офіцій
ною владою як реакційна сила в суспільстві, а її вчення — як духовна 
«сивуха» та «попівські дурниці», «опіум для народу».

Почалося переслідування і відкрите гоніння на духовенство, обме
жувалися права віруючих громадян, по-варварськи руйнувалися храми, 
монастирі, історичні пам’ятки церкової архітектури, а що вціліло, то 
опоганювалося й використовувалося не за призначенням, нищилось і 
грабувалось церковне майно.

Виникло суспільство «войовничих безбожників», повсюди проповіду
вався «науковий» атеїзм. За вказівкою Сталіна слово «Бог» не повинно 
було навіть вимовлятися. Церкві була заборонена будь-яка благодій
ницька діяльність. У той час Церква перебувала в нестерпних умовах: до 
ї ї  господарського управління проникали корисливі, далекі від віри люди, 
здійснювалося таємне споглядання за духовенством і за його діяльніс
тю, майже всі архієреї були репресовані.

Така була «свобода совісті» за часів культу особи та в наступний 
період застою. Природно, що в Чернігівській єпархії також пронісся 
цей нищівний вихор гонинь. І всі ми, хто живе нині, і є свідками цього. 
Ми тільки можемо зараз запитати себе: а що ж залишилося з того, що 
було, що зосталося від церковних пам’ятників архітектури, величних со
борів, древніх храмів, монастирів. Що сталося з людиною, її духовним 
світом? І чим відрізняється жорстокість і ненависть до Святої Церкви, 
які царювали в період культу особи та застою, від жостокості часів та
тарської навали і насильственної латинізації?

Проте часи культу і застою минули, пішли в небуття, як свого часу 
і татаро-моногольське іго та латинське засилля. Настали нові часи. 
Церква відроджується, здобуває права і овободи, гарантовані Законом 
про свободу совісті. Повертаються древні храми, монастирі та овятині. 
Відновлюються духовні училища, семінарії та академії, зростає число 
тих, хто навчається в них. Збільшується видання Біблій, молитвословів 
та іншої духовної і богослужбової літератури, виготовляється необхідне 
церковне начиння.

У Чернігівській єпархії також велика радість: повернуто храми 
(близько сотні), собори, монастирі; зокрема в Чернігові — древні Троїць
кий і Спасо-Преображенський собори. Відкрито для загального вшану-
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иання святі мощі святителя Феодосія Чернігівського небесного заступ
ника Чернігова та Чернігівської землі. Святі мощі були урочисто пере
несені з Борисо-Глібського до Спасо-Преображенського собору.

У 1989 р. було відкрито і нині діє духовне училище. Відчувається 
загальне духовне піднесення віруючих. В Чернігівській єпархії приді
ляється увага справам милосердя й 'благодійності. Ремонтуються хра
ми, монастирські будівлі: віруючі беруть активну участь у відбудовчих 
роботах і жертвують на це із своїх коштів.

Віруючий народ чернігівський духовно вдосконалюється. Він звертає 
ової думки до глибокої давнини, до апостольських часів, коли один з  
апостолів Христових благословив Болдини гори і передрік, що Господь 
збудує на них багато церков. У ці ювілейні дні на Болдиних горах знову 
споруджуються і повертаються віруючому народові церкви.

Може здатися, що сьогодні не видно в Чернігівській єпархії яскра
вих, видатних особистостей на церковній ниві. Проте це тільки на пер
ший погляд. Вони обов’язково були всі ці роки, і ми їх бачили і знали, 
з ними спілкувались, з ними трудилися, страждали і молились. Тих, що 
були раніше, пам’ятають донині, вони є і сьогодні, навіть не ус
відомлюючи своєї значимості. Адже праведники святої Церкви, за Про
мислом Божим, не всі явлені, не всі прославлені, багато з них приховані 
від нашого зору, але вони нам світять, вони моляться за нас.

І за часів татаро-монгольського іга, і польсько-литовського гоніння, 
і в період культу особи та застою, коли свята Церква потерпала від на
сильства, наруги і гонінь, коли ріками лилася кров християнська і сльози 
простих людей, хіба тоді не було подвигів мученичества, виявів мило
сердя та самопожертви? Були, безперечно.

Є такі подвижники благочестя і сьогодні — і в самій Церкві, і в сім’ї, 
в усякому званні, в усякій діяльності. Вони там, де не біднішає віра, 
надія і любов, де сходить на кожну християнську душу благодать Божа, 
яка «немічне зцілює і збідніле поповнює».

Чернігівська єпархія, яка зазнала 400-літніх випробувань, єпархія- 
мучениця Божественною благодаттю зміцніла і явила в собі багато свя
тих угодників Божих, мучеників, праведників, великих мужів і славетних 
діячів.

їхніми святими молитвами стоїть свята Церква Чернігівська на бла- 
гословленних святим апостолом Андрієм Болдиних горах. Вона, як і 
раніше, несе свою спасенну місію — привести кожне своє чадо духовне 
до життя вічного, і з тим вступає в друге тисячоліття свого буття.

Святителю отче Феодосіє і всі святії чернігівські, моліть Бога за 
нас!
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ЖИТІЄ І п о д в и г и  
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСІЯ

Про життя і подвиги чернігівського святителя Феодосія Углицького, 
на жаль, відомо лиш те, що він походив із задніпровської дворянської 
фамілії Углицьких, народився на початку XVII ст. Місце цього наро
дження різні джерела вказують різне: в одних — це село Семешково 
Стародубського повіту, в інших — містечко Уланово-Кам’янець-Поділь- 
ської єпархії; у деяких — просто Україна, на правому боці Дніпра. Сім’я 
святителя Феодосія належала до духовного стану. Матір його звали 
Марією, батька — Микитою, він був священиком. Батьки виховували 
свого сина у християнському благочесті. Слухняний, вразливий хлопець 
під впливом батьківських настанов та праведного богобоязливого життя 
з юних років був перейнятий любов’ю до Бога і ревністю до храму Бо
жого.

Феодосій навчався у Києво-Братській Богоявленській школі, під ке
рівництвом архієпископа Чернігівського Лазаря Барановича, тоді — 
начальника цієї знаменитої школи. Тут, під впливом наставників вправ- 
ляючись у читанні Святого письма і творінь святих отців Церкви, удо
сконалювався духом, зміцнювався у пізнанні істини православної віри. 
Безсумнівно, добрий вплив на нього мало і те, що Киево-Братська шко
ла перебувала під покровительством і заступником Києво-Печерських 
угодників, і їхнє безпорочне життя прагнув наслідувати отрок.

Архієпіскоп Лазар звернув увагу на юного подвижника. Досвід і 
мудрість архіпастиря дозволили побачити у своєму вихованцеві май
бутнього великого пастиря Руської святої Церкви. Читання слова Бо- 
бого і молитва були улюбленими заняттями юного Феодосія під час пе
ребування його у Києво-Братській Богоявленській школі. Тут, у спі
вацькій школі, він ознайомився з партесним співом і взагалі з церков
ною благочинністю. Святитель Феодосій завжди щиро був вдячний шко
лі, яка виховала його, і вдячність свою він виявляв благодіяннями 
київському Братскому монастирю.

Уже замолоду цей істинний подвижник Христовий ні у що ставить 
усі блага світу і приймає чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі 
та ім’я Феодосія (мирське його ім’я невідоме) на честь великого подвиж
ника Києво-Печерського і першозасновника чернечого життя на Русі 
преподобного Феодосія, якого він шанував і до молитовного предста- 
тельства якого часто звертався іще під час навчання у Києві. Починаєть
ся подвижницьке життя Феодосія, що зробило його відомим не тільки 
у чернечому світі, а й серед мирян.

Невдовзі митрополит Київський Діонісій (Балабан) висвятив юного 
ченця Феодосія на архідиякона при Софійському соборі у Києві, а трохи 
згодом він був призначений намісником митрополичого дому. Потім як 
ієромонах перебував у братстві Крупицького батуринського монастиря. 
Близько 1662 р. Феодосія призначають ігуменом корсунського Онуфріїв- 
ського монастиря (у Каневському повіті Київської єпархії). Його благо
честиве, істинно подвижницьке життя служило високим взірцем для 
чернечої братії. Феодосій виявив неабияку здатність і до управління 
монастирем. Тому згодом його перевели (у 1664 р.) настоятелем у зна
менитий київський Видубицький монастир. Цю стародавню обитель не
задовго перед тим захопили уніати і поляки-католики, розорили й по
грабували. Більшість ченців розійшлися шукати собі притулку, монас
тирські будівлі були у занепаді, деякі монастирські землі відібрані. По
трібно було багато сил і енергії, щоб відновити монастирське життя. 
Але Феодосій не занепав духом. Він звернувся з клопотанням до геть
мана України, і за монастирем було закріплено землі в різних урочи
щах, відновлено монастирські будівлі і храми.
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У той же час Феодосій безустанно піклувався про внутрішній благо
устрій Видубицького монастиря. Він багато потрудився, добираючи чер
нечу братію до обителі, дбав про виховання в ній духу подвижництва, 
про відновлення монастирської дисципліни та благоліпності богослужін
ня. Для тих ченців, хто шукав повного усамітнення, він у 1680 р. влашту
вав в Мозирському повіті скиток, який належав обителі, куди і призна
чив видубицького ієромонаха Іова Опалинського. Особливою увагою і 
прихильністю відзначав настоятеля Видубицького монастиря архієпіскоп 
Лазар Баранович, який став після єпископа Мефодія доглядачем Київ
ської митрополії. Він і призначив Феодосія своїм намісником по митропо
лії. З цього часу йому доручають найсерйозніші справи. Так, у 1685 р. 
на Київську митрополію був обраний єпископ Луцький Гедеон. З про
ханням про його утвердження Лазар Баранович посилає у Москву до 
патріарха разом з іншим ігуменом Феодосія — як людину «заслужену 
малоросійської Церкви». Тоді ж у Москві преподобний Феодосій викло
потав царську грамоту про дозвіл Видубицькому монастирю прислати 
до Москви ченців для збору подаяння.

Між тим святитель Чернігівський Лазар Баранович, повернувшись 
від місцеблюстительства Київської митрополії до справ своєї єпархії, 
ще у 1687 р. викликав Феодосія до себе в Чернігів і призначив його ар
хімандритом чернігівського ЄлецьКого монастиря. Єлецька обитель бу
ла тоді бідною, занедбаною, і діяльний архімандрит енергійно взявся за 
її  влаштування. Він звернувся до гетьмана Малоросії Мазепи з пред
ставленням про те, що Єлецька обитель бідна на запаси хліба і особли
во дров, жити братії важко, а допомогти нічим, оскільки у володінні 
архімандрії мало підданих. Мазепа виконав прохання преподобного 
Феодосія, віддав у володіння монастирю село Мошонку.

Святитель Феодосій своїми високими моральними якостями, добрими 
ділами і християнськими чеснотами був взірцем не тільки для пастви 
чернігівської, а і далеко за її межами. Паства чернігівська усвідомлю
вала, що її архіпастир Феодосій — «істинний раб Божий, вірний будів
ничий у домі Божому, охоронець Церкви пильний, трудівник невсипу
щий, молитевник і заступник за всіх перед Господом благонадійний». 
У сані архієпископа чернігівського святитель Феодосій був воістину 
«світлом своєму стаду», як співається у тропарі, складеному на його 
честь. Уважний і чуйний до потреб своєї єпархії, він дбайливо і мудро 
упорядковував діла своєї пастви, і справді був для неї взірцем глибокої 
віри у Промисл Божий, ревності до молитви і церковного богослужіння, 
поблажливості до немочей ближніх, християнського милосердя і любові 
до всіх, хто звертався до нього, святості життя і суворого чернецького 
подвижництва.

Святитель Феодосій завжди творив суд справедливий і милостивий. 
Особливо співчував він безпорадним і самотнім. Ось один з прикладів: 
дружина стародубського священика, дочка полковника Петра Рославця, 
поскаржилася святителю на свого брата Симеона (у чернецтві Рослав
ця), що він після батька свого, скориставшись її малолітством, відібрав 
усе майно, не виділивши їй нічого. Св. Феодосій прийняв сторону жінки, 
незважаючи на те, що Симеон Рославець віддав батьківський маєток 
Поченській обителі, заснованій ним. Він присудив віддати скривдженій 
жінці більшу частину майна її  батька, залишивши за монастирем лише 
незначну частину землі заради вічного поминання її та її  батьків.

Преосвященний Антоній, єпископ Чернігівський і Ніжинський, у своє
му повчальному слові, проголошеному на всеношній 8 вересня 1896 р., 
так охарактеризував архіпастирську діяльність святителя Феодосія на 
кафедрі Чернігівській: «Святитель архіпастир Чернігівський Феодосій 
Углицький в собі самому втілював взірець істинного пастиря. Слово 
його було мудре, наповнене благодаттю... Був... правдивим і говорив 
тільки слова правди... Подавав собою... взірець «у вірі і у житті». Силь
ною і непохитною була віра святителя в Живого Господа Бога і Його 
святий Промисл. Всією душею і серцем святитель Феодосій був відда
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ний Господу Богу і його заповітам. Жив він так, як велить закон хри
стиянський... Відзначався смиренністю, терпінням, поміркованістю і пра
целюбністю... був чернець в істинному розумінні цього слова».

Феодосій особливо дбав про посилення у своєї пастви любові до под
вижницького життя. З  цією метою він ревно старався не тільки підтри
мувати монастирі, які існували у його єпархії раніше, а й засновувати 
нові. Так, на початку свого самостійного управління єпархією він дав 
удові стародубського полковника Марії Сулимовій свою грамоту, якою 
благословив її побудувати дівочий монастир на купленій нею землі (ху
тір, де заснувати монастир, називався Печениками, внаслідок чого і 
монастир згодом дістав назву Печеницького, нині Каменський Успенсь
кий монастир). Найкращою пам’яткою турботи святителя Феодосія про 
упорядкування чернецьких обителей служить ця святительська благо
словенна грамота, подарована ним черницям Печеницького монастиря. 
Невдовзі після одержання цього благословення полковниця Сулимова 
побудувала для нової обителі храм в ім’я Успення Богоматері, яким 
потім був освячений Феодосієм. Через рік був заснований іще один мо
настир, в двох верстах од міста Любеч.

Дбав святитель Феодосій і про створення храмів Божих. Господь 
дав йому утіху освячувати великий храм на честь Святої Тройці у чер
нігівському Троїцькому монастирі — предмет особливого піклування ду
ховного отця і благодійника архієпископа Лазаря Барановича *. Потім 
Феодосієм було освячено храм в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці у 
Домницькому чоловічому монастирі, у 35 верстах від Чернігова.

Заслуговує на особливу увагу і діяльність святителя Феодосія на ка
федрі Чернігівській на захист православ’я проти впливу католицтва і 
уніатства. Чимало попрацював він і для захисту нашого народу від на
сильницького ополячування. Моральним прикладом, проникливим сло
вом, християнською миролюбністю святитель умів заспокоїти свою паст
ву і тим самим зберігав мир і злагоду.

Без сумніву, особисте, так би мовити, келійне життя святителя Фео
досія за цей час представило б нам іще більш повчальні зразки добро
чесного життя і християнського подвижництва, але глибоке смирен
ня як за його життя, так і після його смерті приховало від нас цей 
найбільш творчий бік його життя, про яке збереглося лише небагато 
даних. Як відзначив у нищена веденому повчанні єпископ Чернігівський 
Антоній, святитель Феодосій пломенів любов’ю до Господа і до своїх 
ближніх. Любов до Бога переповнювала усе його єство... Від частого 
звертання до Творця він дедалі більше зрікався мирських суєт і турбот. 
Помисли ставали усе чистішими, почуття наближались до небесного; 
воля спрямовувалась на предмети неземної властивості. Так поступово 
усе його єство перетворювалось; плотські помисли знищувались, а ду
ховні брали гору над ними; у серці оселялася чистота, близька до ан
гельської; світ неземний оселявся в його душі. Так він став людиною, 
яка була у постійному спілкуванні з Христом Спасителем. Благодать 
Святого Духа діяла в ньому і через нього та перетворювала усе його 
єство. Воістину став він людиною, що має найвищі християнські якос
ті — «любов, .радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віру, 
смиренність, утримання» (Гал. 22—23). Благодать Святого Духа пере
творила і його плоть. Тіло його стало храмом Святого Духа (1 Кор. 
6, 19).

На превеликий жаль, недовго святитель Феодосій перебував на Чер
нігівській кафедрі. Перед смертю, у 1695 р., він викликав до себе в Чер
нігів намісника брянського Свенського монастиря ієромонаха Іоана 
Максимовича. Він висвятив його на архімандрита Єлецького монастиря, 
яким до того часу управляв сам, але й готував собі гідного спадкоємця.

Смерть святителя Феодосія сталася 5 лютого 1696 р. Гірко плакали

* Храм цей, заснований стараннями 1 коштами преосвященного Лазаря, закінчений був після 
смерті святителя утриманням гетьмана і освячений святителем Феодосієм у 1695 р.

123



чернігівці, плакали над гробом свого улюбленого архіпастиря, і гроб 
цей назавжди залишився святинею Чернігова. І по цей день його чесні 
мощі нетлінно спочивають у чернігівському Борисоглібському соборі.

У цьому соборі збереглося мальовниче зображення святителя Феодо
сія: на повний зріст, в саккосі і омофорі, з хрестом у правій руці, з жез
лом у лівій, з наперсним хрестом на грудях. Зросту він вище середньо
го, обличчя мав смагляво-бліде, погляд поникливий, розумний. Вгорі, в 
кутку зображення, написано герб святителя — окрилене серце людське, 
оточене архієрейськими регаліями та ініціалами його титулу в такому 
порядку «Ф. У. Б. М. П. А. Ч. і Н. В.», тобто «Феодосій Углицький, Бо
жою милостю православний архієпископ Чернігівський і Новгород-Се- 
верський». Внизу зображення — навис, що являє собою «похвали» на 
честь святителя Феодосія.

Чудеса святителя Феодосія 
після його блаженної кончини

Не залишив святитель Феодосій своєї улюбленої пастви і після бла
женної кончини. За святе і богоугодне життя Господь Бог прославив вір
ного угодника свого нетлінням його тіла і чудотвореннями. Він ліг не
тлінним тілом своїм біля входу кафедрального храму, ніби на варті 
вічного спасіння своєї пастви. Він небесний покровитель Чернігова, ду
ховна сила краю, теплий молитвеник і заступник перед престолом Все
вишнього за всіх православних християн, за всіх нужденних і обтяжен
нях скорботами й хворобами. Із дня кончини святого до наших днів на
товпи віруючи богомольців і шанувальників щодня стікаються перед йо
го гробницею. У глибоку давнину, багато років тому було написано тро
пар і кондак святителю, складені, за переказом, спадкоємцем святого 
Феодосія Углицького по Чернігівській кафедрі преосвященним архієпи
скопом Іоаном Максимовичем, митрополитом сибірським.

Про чудесні прояви благодаті Божої, які спостерігалися біля нетлін
них мощей овятителя, переказують з давніх-давен. Час стирав у народ
ній пам’яті подробиці кожного окремого випадку, але час і утвердив 
у народі непохитне переконання у їхній беззаіперечності. Це переконан
ня підтримується і зміцнюється новими проявами чудес біля гробу свя
тителя. Згодом з’явилися записи про чудові знамення благодаті Божої 
від мощей святого Феодосія. Такі записи давно вже ведуться при кафед
ральному чернігівському соборі. І якщо для нас лишається маловідо
мим внутрішній бік життя святителя Феодосія, то живим свідченням про 
них є святі нетлінні мощі його чудотворення, що витікають з них.

Перше за часом чудо, як знамення милості Божої, явлено було спад
коємцю святого Феодосія Углицького по Чернігівській кафедрі архі
єпископу Іоану Максимовичу, згодом митрополиту Тобольському. Пре
освященний Іоан сильно захворів. Раптом, у самому розпалі хвороби, 
він закликає свого келійника і повідомляє, що наступного дня буде сам 
відправляти богослужіння, наказує негайно відправити для нього у йо
го кімнаті вечірню і прочитати правило. Келійник та інші особи вважа
ли, що хворий марить, але виконали цю вимогу. Наступного дня пре
освященний Іоан справді був цілком здоровим, служив літургію, після 
чого оголосив, що напередодні йому явився святитель Феодосій і сказав: 
«Служи завтра — і будеш здоровий». У подяку за чудесне зцілення пре
освященний архіепикоп Іоан Максимович склав згадану нами «похва
лу» святителю Феодосію і подбав про влаштування над гробом кам’я
ного склепіння.

Чудо зцілення преосвященного Іоана і послужило початком вшану
вання святителя Феодосія як благодатного чудотворця і угодника Бо
жого. Звістка про чудо поширилась далеко за межами Чернігівської гу
бернії, чому сприяли і нові прояви благодаті Божої, зцілення недужих 
біля гробу святителя Феодосія. Що стосується нетлінних мощей святи
теля Феодосія, то вони були здобуті такн'.тгт через 76 рокіз після кого
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блаженного представлення, 14 лютого 1772 року. їх  переклали у нову 
кипарисову труну, а залишки старої труни угодника Божого роздали 
богомольцям. З початку XIX ст. благоговійне вшанування святителя 
Феодосія Углицького посилюється.

У 1824 р. при гробі святителя здійснилося зцілення -від тяжкої хво
роби чернігівського купця — розкольника Горбунова, який слідом за цим 
перейшов у православ’я і у пам’ять про чудесне зцілення спорудив на 
власні кошти нову труну для нетлінних мощей святителя.

На початку 1850 р. надійшло розпорядження Святішого Синоду про 
необхідність перевірки відомостей про благодатні зцілення по молитов
ному заступництву святителя Феодосія. З цього часу при кафедраль
ному соборі почали вести записи про перевірені і засвідчені чудесні зці
лення, що здійснюються від мощей святителя Феодосія.

Вражає випадок чудесного зцілення святителем Феодосієм одного 
німого. 9 серпня 1848 р. рядовий інвалідної команди М. Новиков при
йшов у чернігівський Борисоглібський храм і розповів священнику таке: 
будучи п’ять років і п’ять місяців німим, у ніч на 8 на 9 серпня він по
бачив уві сні невідомого йому святителя у повному архієрейському 
вбранні, який дав йому чогось випити і сказав: «Іди у собор і відправ 
молебен святому Феодосію — і будеш здоровий». Коли він прокинувся, 
до нього повернувся мовний дар. Дізнавшись, що у соборі спочивають 
мощі святителя Феодосія, прийшов подякувати за чудесне зцілення. Ко
ли йому показали портрет святителя Феодосія, він одразу упізнав у ньо
му угодника Божого, що явився йому. Упав солдат біля труни святи
теля, молився і плакав, просив відправити панахиду перед його ракою і 
вдячний молебен.

Ось ще історія чудесного зцілення по молитовному заступництву, ов. 
Феодосія. Зцілену Ганну Дмитрівну Кленусь, вдову колезького асесора, 
запросили у 1895 р. до Чернігова в комісію для обстеження чуда від 
мощей святителя Феодосія Углицького. Ось що показала жінка під при
сягою: «У 1845 р. я почала страждати, причому лікарі, які обстежували 
мене, визнали, що страждання мої викликані хворобою хребта. Незва
жаючи на ревне лікування, хвороба не відступала, а, навпаки, посилю
валась і організм мій знесилювався з кожним днем, тож мене перено
сили на простирадлах; іноді я переставала говорити від сильних страж
дань. Так тривало до 21 (вересня 1848 р. У ніч під цей день покійному 
моєму батькові явився уві сні святитель Феодосій і сказав йому: «При
веди до мене твоє сімейство». На ранок мене привезли до собору, де 
покояться мощі святителя Феодосія, знесли на руках у печеру і поклали 
біля гробу святителя. Тут знаходилось усе наше сімейство, і батько по
чав служити панахиду по святителю, під час якої я раптом відчула не
мовби пробудження від сну, підвелася трохи, на превеликий подив при
сутніх, і сидячи, дослухала панахиду. Після закінчення служіння, під
тримувана батьком, я підвелася на ноги, із сльозами поцілувала мощі 
святителя, а потім уся наша сім’я, в тому числі і я сама, вирушили на 
конях у Троїцький монастир і там перед чудотворним Іллінським обра
зом Божої Матері на прохання наше .відправлено було вдячний моле
бен з нагоди мого зцілення. Потім здоров’я моє швидко покращало, і 
колишня моя недуга до мене не поверталася. Про мою тяжку, тривалу 
хворобу, що не піддавалась ніякому лікуванню, і про чудесне зцілення 
моє знало і говорило тоді усе місто, а один з моїх лікарів так висловив
ся з приводу мого зцілення: «Ось справжнє чудо».

Дуже повчальний випадок зцілення святителем Феодосієм одного 
біснуватого, який сам описав про все у зошиті.

Чернець Серапіон, що був з вільновідпущеник селян, а потім прийняв 
чернечий постриг, страждав на падучу хворобу. В Іноотенському мона
стирі він дістав перед чудотворною Тихвинською іконою Богоматері зці
лення від своєї недуги. Півтора року він був зовсім здоровим, але по
тім з ним почали траплятися якісь припадки, що супроводжувалися силь
ним трясіннями і цілковитою непритомністю, на нього находили страх і

125



відраза до усього овященного, так що з великим зусиллям міг ходити 
до храму Божого, а коли бував на літургії, ніколи не був вільний від 
хворобливого припадку під час співу херувимської пісні і читання 
Євангелія. Припадки Серапіона супроводжувалися криками, він промов
ляв такі слова, з яких оточуючі робили висновок, що він одержимий бі
сами. Нерідко промовляв нещасний і хулу на Бога. Врешті Серапіон 
вирішив відправитися на поклоніння до київських святинь і дорогою за
вернув до Чернігова. Незадовго перед тим, 1 вересня 1848 р., припадок 
у нього повторився дев'ять разів, після чого він втратив дар мови і за
лишався у такому становищі до 4 вересня. Коли він прийшов з товари
шем у печеру, де спочивають мощі святителя Феодосія, і випив олії з 
лампади, що висіла перед ними, з ним трапився припадок, але потім 
повернувся мовний дар. Відвідуючи впродовж двох днів печеру святи
теля, на третій він збирався сходити до обідні і потім вирушити до 
Києва. Вирішивши так, він заснув і уві сні побачив себе у печері, перед 
відкритими (мощами святителя: коли він, зробивши кілька земних по
клонів, хотів прикластистя до мощей, то святитель підвівся, благословив 
його і казав: «Ходи до церкви, молися — і дістанеш зцілення; проси свя
щеників читати над тобою заклинательці молитви і кожну обідню вийма
ти часточки за здоров’я твоє протягом цілої седмиці. Незважаючи на 
страждання твої під час припадків, не відчаюйся, а проси допомоги, 
сильно віруй, відслужи молебен з акафістом Успінню Пресвятої Бого
родиці і після цього сповідуйся і причастися Святих Таїн». Через кіль
ка днів Серапіон знову бачив уві сні святителя, який відчуваючи бажан
ня страдника до покаяння, говорив тому про усі його гріхи, про необ
хідність вірити у своє зцілення, загадав сходити на поклоніння до Киє
ва, велів доповісти про це преосвященному. Усе було виконано боля
щим, і 13 вересня біля мощей святителя Феодосія він після сильних при
падків під час служіння панахиди повністю видужав, а 14 вересня у 
спокійному душевному стані удостоївся причащання Святих Таїн.

11 січня 1852 р. благочинний Новгород-Сіверського повіту священик 
села Івот К. Романовський подав до чернігівського кафедрального со
бору таке повідомлення про зцілення святителем Феодосіем Углицьким 
його малолітнього сина: «Син мій Іоан, двох з половиною років, напри
кінці 49-го і на початку 50-го року тяжко захворів і хворобою цею був 
зовсім знесилений. Просидівши одного разу з дружиною моєю Іуліанією 
до пізньої ночі біля хворого сина, переривчасте дихання якого і хрипота 
в грудях і горлі, як звичайно буває перед скончанням, передвіщали 
наближення смерті, я, немічний, з проханням про зцілення сина мого 
звертався до святителя Феодосія Углицького. Нарешті, стомившись, за
снув. У цей час у сонному видінні постала переді мною церква, в якій 
покоїться святитель Феодосій. Молячись перед іконою Божої Матері, що 
була біля печери, в кіоті, побачив я дружину мою, яка вийшла з печери 
надзвичайно бліда. Вона на мої слова до неї вказала тільки на печеру. 
Коли я почав наближатися до печери, охопив мене жах, наче грішника. 
В мене з’явилося сильне душевне бажання принести молитви святи
телю наодинці. Увійшовши до печери, впав я перед мощами святителя 
Феодосія і невдовзі, підвівшися трохи, побачив, що він сидить у своєму 
гробі. Я знову впав на землю, сповідаючи перед святителем гріхи свої, 
благаючи його, щоб він зглянувся на мою неміч і просив у милосерд
ного Господа про зцілення від хвороби сина мого Іоана. По закінчені 
сповіді святитель Божий Феодосій удостоїв мене благословення, ска
завши: «Благословляю і прощаю». При цьому пообіцяв зцілити сина. 
Прокинувшись, я побачив, що син мій тихо спить, а знесилена дружина 
перебуває в напівсонному стані. Вранці наступного дня мій син Іоан 
попросив їсти. Ця несподіваність скорого заступництва святителя Фео
досія спонукала мене прикликати притч церковний і піднести подяку 
Божій Матері молитовним співом, а овятителеві Феодосію — відправою 
панахиди. Відтоді син мій Іоан одужав і донині здоровий».

Дуже втішним для віруючих є випадок зцілення за молитовним
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заступництвом святителя Божого Феодосія жительки Києва Н. Макси- 
мовської. Внаслідок душевних страждань, як повідомляє вона сама, 
організм буїв цілком знесилений фізично, і вона була прикута до ліжка, 
втративши надію на одужання. 7 чи 8 січня 1889 р. раптом з’являється 
до неї уві сні святитель Феодосій, про якого вона чула від сестри своєї, 
і каже їй: «Заспокойся!» І цим одним словом своїм угодник Божий пов
ністю позбавив її душевних страждань. Після цього вона заспокоїлась 
і почала одужувати.

Старший лікар Волховського полку Матвєєв у письмовому свідчен
ні, надісланому до комісії по дослідженню чудотворень від мощей свя
тителя Феодосія, яка працювала у Чернігові в 1895 р., повідомив про 
такий випадок. «У середині вересня 1890 року,— писав він,— у м. Чер
нігові мій син Віктор, 6 років, захворів на скарлатину, ускладнену диф
теритом зіву. Дифтерит поширився на всю порожнину носу, пробив ба
рабанні перетинки і перекинувся на очі, які внаслідок набряку заплю
щились. Усюди з’явилися дифтеритні плівки зі значним виділенням 
гною. Температура тіла весь час протягом місяця трималася від 40 до  
41°. Обличчя хворого набуло вигляду безформеної маси. Виснаження 
тіла досягло найвищого ступеня, попри добре харчування. Серце ледь 
чутно билося. Найрізноманітніші медичні засоби не приносили ніякої 
користі. Тоді я, порадившись із товаришем, лікарем Рибальським, який 
лікував хворого разом зі мною, дійшов виснову, що надії на одужання 
немає ніякої, про що й сповістив дружину. У відчаї мати пішла до со
бору, де їй дали покрив від мощей святителя Феодосія Углицького. Ко
ли вона повернулася додому, ми поклали на голову дитини покрив, який 
вона поцілувала. Хвилин за 10 хворий попросив посадити його в ліжку. 
Відтоді почалось повільне одужання сина, як закінчилося цілковитим 
зціленням. Твердо вірю і впевнений, що видужання мого сина Віктора 
сталося тільки чудотворенням від мощей і за молитвами преосвящен
ного Феодосія Углицького, архієпископа Чернігівського».

17 січня 1850 р. міщанка Євдокія Шатрова (18 років), яка перебу
вала в ніжинському Введенському монастирі в послуху, на світанку пі
шла з келії на горище відкрити трубу. Тут вона побачила невідомого з- 
ножем. Він ударив її, і вона впала зі сходів. Невідомий утік. Від падін
ня і сильного удару ногою в груди Шатрова протягом трьох годин була 
непритомною. Опритомнівши, вона зовсім не могла говорити. їй надали 
медичну допомогу, але страшний біль не відступав. Хвора не могла їсти 
і тільки пила воду. Згодом уже не могла і пити. Не було вже ніякої на
дії на її одужання. Коли ж казначея Смарагда, яка приїхала з Чер
нігова, влила їй у рот маленьку ложечку єлею від лампади святителя 
Феодосія, то Шатрова заснула й уві сні посміхалась, до когось простя
гала руку. Потім розплющила очі, сіла і почала, на подив присутніх, 
вільно й легко говорити. При цьому розповіла, що вона бачила, ніби в 
тумані, якогось благовидного старця, і він розпитував її про хворобу. 
Коли Євдокія розповіла йому, що в неї сильно болить у роті, то старець 
потягнув її за язик і вона відразу зробилася здорового.

Багато інших чудес здійснилася від нетлінних мощей святителя Фео
досія і за молитвами до цього угодника. Але щоб переказати тільки 
письмово зафіксовані чудотворення його, потрібно було б сотні аркушів 
паперу. Серед зцілених є і чоловіки, і жінки, дорослі й діти, особи ду
ховного сану, дворяни, купці, міщани, військові козаки та селяни... Д о  
святителя Феодосія зверталися люди, обтяжені хворобами, житейськими 
незгодами, пригнічені скорботою, і він своїм небесним заступництвом і 
чудесною дією благодаті Божої всім приносив полегшення, зцілення.

Воістину, незбагненний Бог у Святих Своїх. Незбагненний він і в 
православному святителеві Своєму і чудотворці Феодосії Чернігівсько
м у — справжньому та великому чудотворці Божому, який прийняв від 
Христа Спаса дар зцілення від немочі тілесної і душевної кожного, хто 
приходить до цілющих його мощей і визволяє тих, хто прикликає ім’я 
його, від тенет ворожих.
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Прославлення святителя Феодосія
Внаслідок багатьох зцілень, здійснюваних від нетлінних мощей свя

тителя Феодосія і за молитвами до нього, пам’ять його побожно шану
ється не тільки чернігівцями, а й далеко за межами рідної йому єпархії. 
В останній чверті XIX ст. ім’я цього великого угодника Божого стало 
відомим, напевне, по всій православній Русі. Православний народ гли
боко вірить у дієвість заступництва святителя Феодосія перед Господом 
Богом. Тисячі богомольців ідуть до Чернігова, щоб вклонитися його не
тлінним мощам, сказати про свої болі, благати допомоги. І Господь 
творить чудеса і виявляє Свої благодіяння заступництвом святителя 
Феодосія Углицького до тих, хто приходить до раки преподобного з ві
рою, з проханням допомогти, а то й просто вилити душевну скорботу.

Переконаність у святості Феодосія у православних людей на Русі 
зростала і зміцнювалась дедалі більше. Це заовідчував, між іншим, чер
нігівський губернатор у звіті про стан Чернігівської губернії за 1889 р. 
Цей звіт привернув особливу увагу імператора Олександра Олександро
вича, через що Святіший Синод доручив чернігівському єпископові зі
брати і подати відомості про життя й подвиги святителя Феодосія Уг
лицького. Після одержання від преосвященного зазначених відомостей 
Святіший Синод, зваживши на те, що повідомлення про чудеса святи
теля Феодосія залишаються недостатньо перевіреними, а втім, загальна 
переконаність у святості його зростає, визнав своєчасним удатися до 
необхідних заходів для засвідчення нетлінності тіла святителя і чудес, 
які здійснюються при гробі його. Дослідження цієї справи Святіший Си
нод доручив високопреосвященному Іоанникію, митрополиту Київському, 
і місцевому єпископові Антонію, які, залучивши до себе вікарія черні- 
гірської єпархії, єпископа Питирима, ректора Чернігівської семінарії, 
члена Київської духовної консисторії протоієрея Преображенського та 
двох протоієреїв з  місцевого соборного притчу, 5 липня 1895 р. прибули 
до печери при Борисоглібському храмі Чернігівського кафедрального 
собору. Після відправи панахиди святителю Феодосію вони оглянули 
гроб, одяг і саме тіло святителя Феодосія. Виявилося, що тіло препо
добного збереглося нетлінним, хоча й перебувало протягом 200 років у 
печері, яка, до того ж, відзначалася сухістю. Преосвященні Іоанникій і 
Антоній разом з іншими духовними особами запросили людей, які самі 
або їх близькі зазначили чудесних зцілень, зібрали від них під прися
гою свідчення про істинність здійснених над ними чудотворень. 
Таких свідчень було зафіксовано ними 49, серед яких дванадцять 
були свого часу занесені до книг кафедрального чернігівського собору.

Синод, розглянувши всі зазначені обставини, дійшов цілковитого пе
реконання в істинності тіла святителя Феодосія, у вірогідності чудес, 
через нього здійснюваних, і 26 червня 1896 р. дав визначення (за 
№ 1916) про відкриття та прославлення мощей святителя Феодосія 
Углицького, архієпископа Чернігівського.
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