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Вячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ

ВІДРОДЖЕННЯ
Як відомо, з 1615 до 1817 р. Києво-Могилянська академія (до кінця

XVII ст. Колегія) була одним із найавторитетніших центрів європейської
вищої школи. Лекції студентам з багатьох країн читали найвидатніші
тогочасні професори. Випускники діставали фундаментальну підготовку в галузі
гуманітарних, природничих, філософських та богословських наук, а також

оволодівали кількома мовами. Серед вихованців академії були сотні
визначних політичних, наукових, культурних і церковних діячів України і всієї
Східної Європи. Досить зазначити, що в академії дістали освіту гетьмани Іван

Виговський, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полуботок, Іван Самойлович,

Юрій Хмельницький, міністри Петро Заводовський, Дмитро Трощинський, Андрій
Італійський, Олександр Безбородько та ін. Вчилися в академії молоді люди
з усіх без винятку українських земель, а також з Росії, Білорусії, Молдавії,
Валахії, Сербії, Болгарії, Хорватії, Долматії, Угорщини, Греції й інших країн.
Таким чином, був це поважний міжнародний науково-освітній центр.

З Києво-Могилянської академії вийшли видатні письменники й учені:

Григорій Сковорода, Касіян Сакович, Олександр Митура, Лазар Баранович,
Митрофан Довгалевський, Єпіфаній Славинецький, Симеон Полоцький, Дмитро
Туптало, Георгій Кониський, Інокентій Гізель, Йосаф Кроковський, Феофан
Прокопович, Стефан Яворський, Теофіл Кролик, Михайло Квачинський, Симон

Тодорський та багато інших.

У Києво-Могилянській академії від початку XVII ст. формується потужна

історична школа. Серед її випускників Феодосій Сафонович, Самійло

Величко, Григорій Грабянка, козацький літописець Самовидець, Петро Симо-

новський, Микола Бантиш-Каменський, Максим Берлинський та ін.

В академії справді панував дух високого мистецтва. Саме звідси вийшли

відомі згодом на весь світ митці Максим Березовський, Артемій Ведель,

Дмитро Мигула, Леонтій Тарасевич, Григорій Левицький, Іван Зарудний, Іван Гри-
горович-Барський...

Вихованці Києво-Могилянської академії несли духовність, знання,

моральність по всій Україні. Вони заснували сотні шкіл, а також колегії у Кременці,
Гощі, Вінниці, Переяславі, Чернігові, Харкові. Величезний внесок

випускників Києво-Могилянської академії також у розвиток культури та науки Росії,
Білорусії, Молдавії, Валахії, Сербії та інших країн.

...Києво-Могплянська академія була, можна сказати, всеукраїнським
навчальним закладом, бо мало хто з освіченого громадянства не брав у її

житті активної участі. Почалося все з дару Галшки Гулевичівни, дружини

Стефана Лозки, повітового маршалка й земського судді в Мозирі. Засновуючи
фундацію, вона подарувала великий шмат садибного грунту на Подолі тим,
хто «в православній, благочестивій східній Церкві, в послушенстві і
благословенное™ св. Патріарха Константинопольського невідмінно тривають і

тривати будуть...». У дарчій було зазначено, що на цьому місці мають бути
збудовані школа, монастир і готель для приїжджих. Сталося це 15 жовтня

1615 р., і вже в цей самий день перший ректор школи Іов Борецький та

інший відомий у той час в Україні просвітник ігумен Печерського монастиря
Ісая Копинський привели дітей до новоствореної школи.

Опіку над цією школою відразу взяло на себе Київське братство,
згуртоване навколо бібліотеки й друкарні Києво-Печерської лаври. Це була
потужна інтелектуальна підтримка, але ще хто зна як би склалася доля школи,
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започаткованої Галшкою, коли б не покровительство Запорозького козацтва.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний вступив до братства «зі всім вой-

ськом». Маючи таких засновників та спонсорів, кажучи сучасними словами,

школа почала швидко розвиватися й набувала визнання. Невдовзі вона

об єдналася із Лаврською школою київського митрополита Петра Могили. А з

вересня 1632 р. об єднані школи дістають назву колегії.

Слава Київської колегії зростає особливо за часів діяльності Петра
Могили, котрий з 1632 до 1647 року був її опікуном, і вже в ЗО 40-х роках
Київська колегія не лише в Україні, а й за її межами визнається авторитетною
вищою школою її часто називають академією.

Академія часів Могили ставила за мету піднести в народі національну
свідомість, побожність і моральність, виховувати глибоку шану до української

історії й культури, до православної віри. Проте ці патріотичні устремління
зовсім не перешкоджали глибокій шані професорів та спудеїв до культурної
спадщини всієї Європи, та й значної частини азіатського регіону.

Тривала боротьба Київської колегії за право офіційно дістати статус

академії завершилася успішно 1694 р. за гетьманування Івана Мазепи. В

царській грамоті стверджувалися її права як вищого навчального закладу: «Ака-

демии их Киево-Могилянской, что от прежнего своего основания имеет равные

привилегии, как обыкновенно иные Академии во всех государствах инозем-

ческих, право свободности иметь подтверждается».
У другій половині XVIII ст. українська інтелігенція ставила питання про

перетворення академії на університет, але уряд самодержавної Російської

імперії дивився на такі проекти несхвально і натомість взагалі закрив цю

європейського значення вищу школу.

Сьогодні, через 175 літ після закриття, Києво-Могилянська академія
відродилась як незалежний міжнародний університет. Маючи честь вважатися

спадкоємцем і продовжувачем традиції Києво-Могилянської академії, наш вуз
нині постає як навчально-науковий заклад, покликаний сприяти розвиткові
науки та культури незалежної України.

Чим же відрізняємося ми від інших навчальних закладів?

Насамперед це перший і поки що єдиний в Україні недержавний
міжнародний університет. Але головне тут втілюється в життя нова модель вищої
освіти, здатної не тільки готувати високоосвічених, орієнтованих в сучасних
світових процесах та в українському суспільстві фахівців, а й максимально

задовольняти потреби особистості в її інтелектуальному, культурному і

духовному розвитку.
На першому ступені (чотирирічна програма) університет готуватиме

бакалаврів наук за трьома основними напрямами: гуманітарний,
суспільствознавчий і природничий.

На другому ступені (дворічна програма) університет готуватиме магістрів

відповідно до вибраної студентом спеціалізації в галузі філософії,
культурології, релігієзнавства, соціології, економіки, політології і державного
управління, екології, біології, радіоекології.

Наша модель поєднує в собі переваги різних систем освіти, насамперед
американської і європейської.
Що це означає?

По-перше, те, що студент має можливість самостійно планувати свою

освіту: вільно обирати для вивчення значну частину навчальних дисциплін, а в

ряді випадків самому вирішувати, на якому курсі їх вивчати.

По-друге, на початковому етапі навчання (1 2 роки) студент будь-якого

факультету отримує загальноосвітню підготовку, слухає вступні (пропедевтичні)
курси до можливих спеціалізацій і обирає для себе майбутню спеціалізацію.

По-третє, студент вступає до університету, де «кордони» між факультетами
досить умовні. Він має обрати для вивчення предмети практично з усіх трьох
факультетів (від однієї до чотирьох дисциплін в залежності від подальшої

спеціалізації). А це дає йому змогу протягом 1 2 років навчання ще раз

уточнити» а при необхідності змінити не тільки спеціалізацію в межах одного

факультету, а й сам факультет.
По-четверте, крім основної спеціалізації (те, що в північноамериканській
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системі освіти називається «major») студент може за власним бажанням

паралельно вивчати іншу дисципліну («minor»), тобто може «комбінувати» й

реалізувати свої інтереси в різних галузях. В перспективі університет, очевидно,

буде надавати можливість здобувати подвійну спеціалізацію («double-major»).
До особливостей університету можна віднести й те, що в ньому значно

більше часу відводиться на самостійну роботу. Ми прихильники того, що

тільки ті знання грунтовні, які не «споживають», а здобувають. Відповідно
до своїх здібностей студент може претендувати на індивідуальну програму
підготовки, а також на екстернат.

Кращі студенти будуть мати можливість 1-2 семестри стажуватись в

провідних зарубіжних університетах або навіть продовжувати в них навчання.

Це уможливлюється завдяки впроваджуваній нами системі так званих

кредитів за освоєння певної навчальної дисципліни, що визнаватиметься і в

університетах інших країн.
Навчання в університеті має світський характер й вільне від втручання

політичних партій, громадських та релігійних організацій. Викладачі
користуються свободою в виборі змісту, форм і методів викладання, забезпечуючи
при цьому реалізацію принципу надання «випереджаючих знань», відбиття

різноманітності світоглядних позицій, теорій, найновіших здобутків науки.
В університеті (на кафедрах і в спеціальних інститутах, лабораторіях, інших

структурах) уже починається інтенсивна науково-дослідна робота, до якої

будуть активно, залучатися студенти. Мовами викладання в університеті
є українська та англійська. А взагалі кожен випускник повинен оволодіти

принаймні двома сучасними іноземними мовами.

Ми сподіваємося, що в нашому університеті в недалекому майбутньому
буде модерна матеріальна база для навчання і науково-дослідної роботи,
життя і дозвілля студентів; використовуватиметься найсучасніша методика

викладання; працюватимуть у нас і співпрацюватимуть з нами провідні вчені, митці
і педагоги України та зарубіжжя.

Велику допомогу надає нам Міжнародна Консультаційна Рада, яку очолює

протектор Університету «Києво-Могилянська академія» Президент України
Леонід Кравчук. Членами Ради стали такі відомі в світі вчені, як Юрій Ше-

вельов, Збігнев Бжезінський та Іван Фізер (США), Лоуренс Майсек і Ярослав
Розумний (Канада), Єжи Лось (Польща), Роландас Павільйоніс (Литва),
Богдан Гаврилишин (Швейцарія), Уіл К. Гудгієр (Австрія), Роланд Піч
(Німеччина).

Фінансову й ділову підтримку університету надають члени Надзірної Ради,
куди входять акціонерна фірма «Київгума», концерн «Кримконтиненталь»,

Міністерство оборони України, Народний Рух України, Градобанк, Фонд
допомоги Україні (Торонто, Канада), Київська міська державна адміністрація,
Подільська районна державна адміністрація м. Києва, Фонд родини Фещен-
ко-Чопівських (Вашінгтон, США), українська науково-виробнича фірма «Гео-

тон», банк «Іпко». Очолює її президент «Київгуми» Микола Кравець.
Відродження Університету «Києво-Могилянська Академія» сприймається

в Україні і за її межами як символ відродження українського народу. На
основі конкурсного тестування проведено відбір перших 228 студентів. Протягом
трьох наступних років кількість студентів зросте до 1000. Уже першого

навчального року, крім українських професорів, лекції студентам читають вісім

відомих фахівців із-за кордону. Нині в університеті створюються бібліотека,
обчислювальний центр, комп ютерні класи, мовні лабораторії, друкарня.

У квітні 1993 р. в Києві відбудеться міжнародна конференція під егідою

ЮНЕСКО, на якій буде проведена експертиза навчальних планів та програм

Університету «Києво-Могилянська Академія» та зроблено висновок про їхню

відповідність міжнародному рівню. Але й на сьогодні наш університет уже
налагодив творчі взаємовідносини з такими відомими установами, як

Колумбійський, Прінстонський і Ратгерський університети у США, Манітобський,
Торонтський, Мак Гил і Конкордія у Канаді, Штутгартський у Німеччині,

Сорбонна у Франції, Ягеллонський у Польщі, Шведський інститут та ін.

Звичайно, попереду ще надто багато роботи, аби хоч трохи

заспокоюватись. Але початок покладено Києво-Могилянська академія відроджена.
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Про що ми мріємо?
Звичайно, про те, коли до університету перейде вся його історична

територія від Контрактової площі аж до Дніпра і на ній постане сучасне

університетське містечко: з реставрованими архітектурними перлинами Богояв-
ленським собором, Староакадемічним корпусом, будинком Галшки Гулевичів-
ни, Святодухівською церквою, дзвіницею, бурсою, келіями; з окремими
корпусами для кожного факультету і наукової бібліотеки; з гуртожитками і

культурними закладами, спортивними спорудами і затишними куточками

відпочинку; картинною галереєю, музеями і студіями; науково-дослідними інститутами
й майстернями прикладного мистецтва; з усіма необхідними для повноцінного

життя службами. Сподіваємося дещо з переліченого зробити вже протягом

першого навчального року.

Мріємо й про те, щоб у стінах університету найближчим часом зібралися
найкращі наукові, мистецькі й викладацькі сили, найталановитіша молодь

з усіх куточків нашої землі щоб спільною роботою і творчими пошуками
сприяти відродженню духовності, розбудові нової України.

Але найбільше мріємо про те, щоб наш університет, як і в часи

найвищого розквіту академії, став справжнім навчальним, науковим і культурно-

просвітницьким центром молодої держави, влився як рівний у європейську
й світову сім ю університетів, щоб учитися в ньому було великою честю не

тільки для українців, а й для молоді інших країн.

ВІДНОВИМО ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО

НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ

Звернення до вчених, викладачів вищої та середньої школи,

широкого загалу шанувальників історії

120 років тому при Київському університеті св. Володимира було засноване

історичне товариство, яке прибрало ім'я найвідомішого руського літописця Нестора.

Цьому товариству випало відіграти помітну роль в становленні і розвитку

тогочасної історичної науки, об'єднати в своїх лавах найвідоміших тогочасних учених,

краєзнавців, діячів культури. Біля витоків Історичного товариства Нестора-літописця

стояли М. Костомаров, В. Антонович, І. Срезневський, П. Житецький, О.

Лазаревський, В. Іконников, О. Кістяківський, в ньому активно співробітничали М. Гру

шевський, О. Левицький, П. Голубовський, М. Сумцов, В. Буданов та багато інших

вчених. Історичне товариство Нестора-літописця пропагувало історичні дослідження,

проводило архівні пошуки, здійснювало видавничу діяльність. Його друкованим

органом був журнал «Київська старовина». Читання в Товаристві Нестора-літописця

ввійшли в історію як знаменні події не тільки наукового, а й громадського життя.

З 1921 р. Товариство Нестора-літописця входить до складу Всеукраїнської

академії наук. А в тридцятих роках ліквідоване, більшість його членів репресовано I

направлено до сталінських таборів.

Довгий час не можна було навіть вести мову про відновлення діяльності

товариства.
Сьогодні, коли йде процес розбудови незалежної України, ми повинні

докласти всіх зусиль, щоб якомога швидше відродити українську історичну науку,
сформувати її наукову базу. Тому настав час відновити діяльність Товариства Нестора-
літописця, яке, продовжуючи свої кращі традиції, має стати громадською інституцією
пропаганди історичної науки серед загалу. Для відновлення діяльності Товариства
Нестора-літописця при редакції часопису «Київська старовина» створено
організаційний комітет, який бере на себе обов'язок провести установчі збори, які

розглянуть і затвердять статут товариства, оберуть керівні органи.
З пропозиціями по відновленню діяльності Історичного товариства

Нестора-літописця звертатися на адресу: 252015, м. Київ-15, вул. Січневого повстання, 21,

корпус 19, редакція часопису «Київська старовина», тел. 290-85-84.

Петро ТОЛОЧКО,
академік АН України, директор Інституту археології АН України,
головний редактор журналу «Київська старовина»,
голова організаційного комітету
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ДО ДЖЕРЕЛ

Віра ФРАНЧУК

З ОТОЧЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ПОТЕБНІ

Вони були ровесниками й земляками-полтавцями, вихованцями Харківського
університету. Лише навчалися тут у різні роки. У 1857 р.» коли Василь Гнилосиров
сів на студентську лаву, Олександр Потебня викладав в університеті російську
словесність. Молодий педагог і студент знайшли спільну мову, стали членами

Харківської громади, яка виникла незадовго до скасування кріпосного права. Об єднуючи
представників ліберально настроєної інтелігенції, Громади, що виникли в багатьох

містах України, вели легальну й нелегальну культурницьку роботу: видавали

українською мовою підручники, науково-популярні книжки, організовували вечірні

недільні школи, гуртки вивчення історії та літератури, ставили театральні вистави,

читали публічні лекції.
Саме діяльність у Харківській громаді зблизила Олександра Потебню мово-

знавця-філософа і вченого із світовим ім ям та Василя Гнилосирова, тоді ще студента,
а згодом відомого українського педагога, журналіста. На жаль, в плині часу й подій
ім я Василя Гнилосирова загубилося, зникло з нашого духовного мартирологу. Тому
хочеться бодай коротко розповісти про цю непересічну особистість.

Ще в Полтавській гімназії зустрівся Василь Степанович Гнилосиров з людьми,

які мали великий вплив на його подальшу долю. Історію тут викладав Олександр
Іванович Стронін, відомий соціолог, громадській діяч. Поет і байкар Левко Боро-
виковський зумів прищепити любов до літератури, і Василь почав писати вірші. Та
найбільше визначив його життєвий шлях Федот Леонтійович Ткаченко художник,
колишній кріпак. Разом з Тарасом Григоровичем Шевченком він відвідував Академію
мистецтв, товаришував з ним. З уст Ткаченка вперше почув юнак вільне Шевченкове

слово, і геніальна поезія освітила все його життя. «Кобзар» Василь вивчив напам ять,
любив декламувати Шевченка на концертах і вечірках. «Вірші його заповідь моя,
якщо є що путнього в голові й серці їм дяка!» записує Василь Степанович у

щоденнику.

Щирої товариської вдачі, Василь Гнилосиров завжди мав велике коло друзів,
які нерідко саме йому розкривали найпотаємніші свої думки та почуття. Так, Феок-

тист Абрамович Хартахай, уродженець Харківської губернії, грек за національністю,

котрий навчався тоді в Петербурзі і став учасником похорону Т. Г. Шевченка, не

тільки описав у листі до Гнилосирова подробиці похорону поета, а й надіслав йому

текст своєї промови, лавровий листок з вінка небіжчика і дві китиці з труни. 14

березня 1861 р. Василь Степанович зробив такий запис: «Так-то, мабуть, за мою

простоту і щирість получив я великий подарунок від Феоктиста, аж із самісінького

Петербурга прислав мені свій відтіля лист, лавровий листочок з вінка, котрим була

уквітчана голова покійного Тараса (за це нема й слова як подякувати!), те ж своє

слово над його тілом і описав похоронну товпу... Одно тільки скажу: щире спасибі

козакові за такий великий подарунок! І, прочитавши кому слід лист його як звістку
о смерті великого чоловіка, сюди і притулю навіки...» Промова Хартахая та його

лист, вклеєні до щоденника, збереглися і пильно досліджуються шевченкознавцями.

Збереглися також китиці і лавровий листок нині безцінні експонати Державного
музею Т. Г. Шевченка.

1862 р. журнал «Основа» надрукував нарис Василя Гнилосирова «П ять день

з життя харківського студента» з підзаголовком «Вічній пам яті Шевченка». Підпис

А. Гавриш нагадує, що автор народився на хуторі Гавришівка Кобиляцького повіту.
Оповідалося в нарисі про те, як улітку 1861 р. по селах і містах Харківщини
поширював українські книжки студент, переодягнутий в селянську одежу: «Жупанець
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Василь Гнилосиров (крайній справа) разом
з однокурсниками

на йому блакитної китайки ледаченький, сорочка, шита червоною заполоччю, а

стьожка довгими кінцями так і має на всі заставки (бо вже вітерець схопивсь об обідній

порі) в солом яному брилі з широкими крисами, в шкапових черевиках і в заяло-

зених пістрьових штанях; тілько краси на йому, що добрий червоний каламайковий
пояс».

З гумором передає Гнилосиров свої діалоги з селянами і міщанами, панночками

й підпанками, представниками духівництва і місцевої влади. Але іронічний тон

оповідача різко змінюється, коли він говорить, як слухають селяни твори Шевченка та

інших українських письменників: «Доводилось часом, взявши в руки «Хату» або

«Кобзаря», читати людям, якщо зібралась чималенька купка біля столу. «Катерину»
літні люде слухали поважно, а молоднеча спершу реготалась... Молодиці й дівчата

прислухались до «Тополі», деякі вигадували витребеньки, бо жартівливі вже собі

повдавались; довго не йняли віри, щоб то оте все було понапечатувано?!.. аж поки

хто письменний з громади не завіряв своїм власним голосом. Тоді вже слухали ще

прихильніше, аж сльози іногди пробивались де в яких з очей. Такички шанували

й «Наймичку», «Тарасову ніч»; дещо з «Хмельнищини» люди слухали з великою

увагою... Один старий чумак довго стояв і слухав і завершив отакечки: «Й їсти

можна відцураться, й роботу забути усе б тілько слухав; як то воно гарно та до

діла аж то усе!..»

Нарис А. Гавриша був соціологічним та етнографічним дослідженням. Автор
відзначав, що на Охтирщині «чоловіки стрижені усе густо в стіжок, а підголених чубів

щось не видно було, як у деяких селах Лебединського і Зіньківського повітів. На

головах часом здорові пояркові брилі, от як у полуденних повітах Чернігівщини...
Жінки в спідницях, більше кубових, з вишневими квітами, і в баєвих юпках; були і в

кормазинних або жовтогарячих картатих плахтах з колісчастими запасками

спереду...».

Скрупульозно занотовує, на яку суму яких книжок і кому було продано.

Відмічає, які верстви населення якими виданнями цікавляться. Так, великим попитом

у селян користувалися не тільки твори Шевченка, а й оповідання Квітки-Основ я-

ненка, «Енеїда» Котляревського. Пани вибирали «Чорну раду» Куліша. Поважні й

літні люди питали усе «Премудрості Соломонової», «Часів покаянія», «Іісуса, сина

Сирахова». Хлоп ята розбирали казки: «Півпівника», «Дівку-семилітку», «Бабусю з

того світа»... Дешевеньке і кумедне, відзначає В. Гнилосиров. Дрібненькі проповіді

Гречулевича, торгуючись, аж піт лив, розбирали попи. Дехто з людей запитували:
«Чи нема чого Сковородиного або про Сковороду?»

Розповіді Василя Степановича схвилювали його численних друзів, а сам

Гнилосиров, залишивши університет, захопився педагогічною роботою в Охтирці, яку

вподобав під час подорожі. Саме тут і знайшов його лист від Олександра Потебні.

«Коханий земляче!

Казав я, здається, бачившись із Вами у Харкові, що до діла б було мені
об їхати або й пішки обійти якусь невелику частину України та придивитися і
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слухатись до народного життя й мови. Тепер ось намірилися ми їхати літом (як

що несподіване не завадить) удвох із Чириковим, а Вас третього просимо до

товариства. Самі знаєте, що Вас нам дуже треба, бо і я змалку усе із книжками возився,

а до простого чоловіка і слова сказати не вмію, а він увесь свій вік у городі

пробував. Грошей як буде у нас із півтораста карбованців, то й Богу дякувати: і сам

знаю, що небагато, та більшого довго дожидаться. Куди їхати, і сам ще не знаю,

доведеться, мабуть, бути в Ромні, бо пан Лобко хотів би туди дать Вам комісію.

Пишіть же, будьте ласкаві, що Ви об сьому думаєте, бо хоть до літа ще багато

води утече, то треба нам знати Вашу думку загоді.

Перечув я, а через кого не згадаю, що наш Василь Степанович чи з журби,
чи що закурив, та й міркую собі: «Навіщо се йому колись десять рук (коли

згадаєте) було треба? Сказать би, щоб частійш за чарку хапаться, так чарка й для одної

правої не тяжка». Коли люде брешуть, то бодай і я з ними; як же скажете, що чи

він п є, чи не п є, а тому, хто се пише, до того зась, як поляк каже, то нехай Ваше

слово зверху.
Чи не можна б купить мені у Ахтирці сорочку хорошу мережеву із маленьким

коміром? Як можна, то пишіть, скільки на се грошей треба. Треба б мені було
й свити, так багато заважить, як висилати по почті. Штани сині китайкові я собі

й тут пошив.

Коли хочете знать, що у нас тут діється, то самі розпитуйтесь, пишіть до Жу-
ченка чи до кого іншого з студентів. Я Вам скажу тільки, що за вечір в пам ять

Т. Гр. Шевченка зібрано «с равнодушной к этой памяти» публіки 290 карбованців,
одлічивши десять, що потрачено на світло, на фортеп яно etc.

До другого разу
А. Потебня»

У наступному листі від 11 травня 1862 р. Олександр Опанасович повідомляв:

«Приїдемо до Вас у Ахтирку 5-го або 6-го іюня. До 10-го можемо там підождати,

як знайдемо недорогу кватирю. Пишіть, чи не треба Вам чого з Харкова? Може,

книжок у Вас не багато?

Я уже не сподівався із Вами їхати, бо мене се літо мають послати за границю.

Тепер же розсудив, раз що свого слова цуратися не приходиться, а другий що,

поки бумага з Петербурга прийде, можна, поїздившись, та й додому вернуться.

Буває і так, що й передумають».

Це другий і останній з листів Потебні, писаний українською мовою. Правда,
інші листи вченого цих років до нас не дійшли. Цікаві ці листи не тільки своїм

змістом. Вони наочно показують, як проходив процес становлення української
літературної мови, як її найкращі знавці (а до них належали і Олександр Потебня,
і Василь Гнилосиров) з великими труднощами перемагали прийняту тоді в

епістолярному жанрі стилізацію під огрублену народно-розмовну мову. Вони писали так, як

писали українські культурні діячі та письменники, коли вдавалися до рідної мови

в сфері побуту, ділових відносин, політики, культури тощо. Це стосується багатьох

листів В. Гнилосирова, в яких українська й російська мови чергуються залежно від

теми оповіді.
З листа Олександра Опанасовиа дізнаємося, що він готувався до відрядження за

кордон. Саме на початку 60-х років постало питання про відкриття в університетах
кафедр порівняльного мовознавства. Кандидатура молодого харківського вченого,

що опублікував тоді в столичному журналі філософську працю «Мысль и язык»,

була визнана достойною для підготовки на таку кафедру. У своїй праці О. Потебня,

проаналізувавши найновішу тоді німецьку лінгвістичну та психологічну літературу,

сформулював власний погляд на процес становлення і розвиток мови, її взаємозв язок

з мисленням, показав, що мова відіграє велику роль у розвитку мислення. Разом

з тим у праці «Мысль и язык» було поставлене питання про те, що мова впливає на

думку. «Человек, говорящий на двух языках, відзначав молодий вчений, переходя

от одного языка к другому, изменяет вместе с тем характер и направление течения

своей мысли».

Не чекаючи вирішення питання про закордонне відрядження, Потебня разом

з колишнім однокурсником Чириковим приїздить до Охтирки, і вже 18 червня

друзі тепло зустрілися, мали нагоду досхочу поговорити, викупатися у Ворсклі.

Далі, як свідчать скупі записи в щоденнику Гнилосирова, вирушили до Полтави, де
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невинні буди встановити зв язок між харківською і полтавською громадами.

Більше того, харків яни взяли участь у переговорах з представниками таємного

революційного товариства «Земля і воля», які також прибули в це місто. Але наприкінці

червня Олександр Опанасовнч залишив Полтаву і виїхав до Ромен, де жили його

батьки. Пантелеймон Куліш, який прибув до Полтави, щоб зустрітися з ним,

рушив слідом. На жаль, ми не маємо ніяких відомостей про їхню зустріч, а от

таємниця від їзду Потебні розкрита: саме в червні пішов з життя наймолодший з братів

Олександра Опанасовича Петро, вихованець Московського кадетського корпусу.

Одержавши трагічну звістку, Потебня негайно вирушив додому.
Про дальше листування Потебні і Гнилосирова цих часів маємо лише здогади.

Перший відомий нам лист з Охтирки дійшов до адресата вже після його повернення
із наукового закордонного відрядження, яке теж обірвалося несподівано. За короткий
строк Олександр Потебня втратив ще двох рідних братів Миколу і Андрія. Член

товариства «Земля і воля», підпоручик російської армії Андрій Опанасович Потебня
15 липня 1862 р. вчинив замах на намісника Царства Польського у Варшаві
генерала Лідерса. Цей замах був відповіддю революційної організації на смертний
вирок кільком її членам. Після цього Андрій перейшов на нелегальне становище.

Налагодив зв язки з видавцями «Колоколу» О. І. Герценом і М. О. Огарьовим, а в

січні 1863 р. взяв участь у повстанні польського народу проти царату і загинув

у бою в ніч з 4 на 5 березня. Про Миколу Потебню відомо дуже мало. Він

навчався в Київському університеті, перебував у дружніх стосунках з радикально

настроєними студентами. Помер у січні чи лютому 1863 р.

Зрозуміло, тяжкі втрати не могли не позначитися на настрої і планах молодого

ученого. Повернувшись на батьківщину, він дізнався про те, що царський уряд
розпочав кампанію терору проти демократичних верств і багато його товаришів
заарештовано або вислано. В Україні ця Кампанія підсилювалась національним питанням.

Саме тоді з явився відомий Валуєвський циркуляр, який заборонив українське слово

в друкові та на сцені. Закриті були недільні школи. Створений Олександром Опа-
насовичем «Буквар» для цих шкіл так і залишився невиданим. Лише завдяки

Василю Гнилосирову, що зумів зберегти рукопис «Букваря», він побачив світ 1899 р.
в журналі «Киевская старина», але вже після смерті автора. З безпосереднього
оточення Потебні у Харкові залишилися одиниці. Не з своєї волі опинився в

Курську його однокурсник і спільний з Гнилосировим товариш Андрій Львович Шиманов,
юрист за освітою. Лист Гнилосирова, натякаючи на цю обставину, разом з тим

свідчить, що настала нова пора в листуванні друзів пора обережності й

конспірації.

«/5 жовтня 1863 г.

Пугу, земляченьку,
Мені сорока на хвості принесла (перечув з Курська), що Ви вже в Харькові

опинились. От і гаразд усе близче своя країна. Чи раді, чи не раді, чи може Вам

ніколи, добродію, і носа втерти, а вже беріть та читайте: у мене така вдача не

пропущу оказії.

Стрічають земляка з хлібом-сіллю та із чаркою горілки, а як сього добра не

поженеш за сто миль, то ось вам Гумбельдт. Добридень і ві Вашу хату! Бачите,
яка причта зо мною лучилась. Був ото я літом у Полтаві, наткнувся в книгарню,

дивлюсь: ласа річ в переводі таке добро запопасти, узяв дві книжки (думка була,
що дві часті!), росперезав калитку і певен зник собі. Як же роздивився вже

в Охтирці, що вони однаковісінькі, то оце одну й до Вас засилаю, може здасьця,

візьміть, будьте ласкаві! А у вас, козаченьку, прохав би вашої статьї, що була у

«Журнале Министерства народного просвещения», та патрета, якщо маєте, дуже

бажав би на нас подивитця. Е, чи получили мій лист і парсуну, що заслав до Вас

у Прагу, здаетця, в червці, з Охтирки?
Продивітця в цій книжці § 22. Він мене, коли хочете, збива з пантелпку. Мені

хотілося б обробити таку тему: «О языке благородных, но бедных родителей».
Вибачайте, що трохи зверну з шляху: не сила може, колись виробимось!

Желал би я написать эту статью более или менее толково, обстоятельно, разумно»
чтобы можно было поместить в порядочный журнал. Цель этой задачи

настоятельная необходимость. При всей моей популярности и, как следствие ее, некотором

нравственная доверни ко мне охтырской публики мне бы хотелось составить для
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себя мало-мальски порядочное литературное реноме, что доставило бы здесь

значительный авторитет моему слову, проповеди, а следовательно, и действиям. Что

касается моей уездной практики, то я надеюсь обеспечить себя, пославши к концу года

статью в Харьковский статистический комитет, и, вероятно, получу диплом на чле-

на-сотрудника, а это даст мне даже формальную возможность при удобном случае

рыскать из села в село и... дело на досуге что называется под прикрытием теплой

административной десницы... Ну, это пока ріа desideria, будем продолжать
начатое...

Вот Вам, коханий земляче, общий план предполагаемой статьи, составленный

наскоро, впопыхах, одним взмахом пера, а это дело очень меня занимает, пособите мне

откровенно, по-братерській дайте щиру пораду! Ось послухайте!

(По строю речи вытекает естественное деление языка на множество групп,

с известными оттенками, смотря по образу жизни, разнообразию занятий, степени

индивидуального нравственного развития. Отсюда язык хлібороба, городянина
вообще и, в частности, цехового крамаря, лакузи, судовика, полупанка (несколько

переходная раса), сюда можно отнести архивный педагогический мир, батюшек и проч.,

далі язык пана-аристократа, наконец, язык позднейшей цивилизации обыкновенно-

го гуманного развитого смертного, как екстракт разумно прожитого прошлого. [...]

А) По этой рубрике мне хотелось бы провести миросозерцание каждой группы
общественной, собравши значительное количество живых данных и сгруппировавши
их в известном спектре в духе народной (национальной) индивидуальности.

(Схватить по возможности общественное самосознание стиль взаимодействия

одной группы на другую, отражение влияния ложно понятой цивилизации в жизни

и, в строе речи упомянутых низших групп, разумеется, по силе разумения и яркости

насущных фактов. Момент благодетельного влияния образования на эти массы,

особенно при посредстве надежных проводников etc.

Б) Заключительный финал пьесы вызвать возможно большее сочувствие

передовой части публики к меньшим братьям и провести мысль о реальных школах

(сообщающих положительные знання), потребных для здорового развития всего

общественного строя...

После этого, кажется, несколько затемняется самое заглавие. Но я имею в виду

эту-то расу как наиболее близкую по званню и по общественному положенню к части

более цивилизованной, на которую рассчитываю произвести довлеемое впечатление.

Вообще, настолько оригинален, что хотелось бы задержать несколько курьезное
заглавие и развить поэму приличным образом.

Я уверен, что план мой далеко не полон и в общем не выдержит серьезной
критики; но тем не менее рассчитываю на Ваше снисхождение и на искреннюю

помощь добрым советом.

Не найдете ли чего нужным почитать в этом роде для предварительной
подготовки?.. Похлопочите, пожалуйста, с этой стороны особенно.

Какие найдете необходимыми изменения в моем плане, сообщите тоже. На какие

факты посоветуете обратить вся суть будущего дела.

Словом, все, что найдете нужным для этой цели, сообщите. За все это буду
искренне благодарен. Откровенно говоря, робость одолевает, что не хватит меня на

удовлетворительную обработку подобной задачи, но что делать охотишка

невмочь. А propos: может, Вы посоветовали бы мне что-либо и другое на всякий

случай? Но дело в том, что писать хочется; и чувствуется вся важность и

необходимость такого рода головного моциона... Буду ждать голосу з Вашего берега.
Та ще ось що: оповістіть, коханий козаченьку, що діється в Польщі, на Карпатах,

чи не турбуютця там об нас і з якого боку заходять?..
Усяка новина теж годитьця слухаю обома! Другим разом писатиму дещо об

собі, об Україні etc., тільки перекиньте мені такий Ваш адрес, щоб листи доходили

без довідок московських... До мене така стежка (задля гарячого случаю): Ее

высокопревосходительству Бере Степановне Гильдебрант. Против городского собора, дом

Собакевичевой, Ахтырка (Харьковской губ.). Нічого підписуватись, і печать яка-не-

буть з півнем абощо на почті у себе маю своїх людей. Наша взяла і пика

в крові...

Бувайте здорові і кріпкі
Ваш щирий навіки Василь»
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Багатомовним є факт, що відповідь друга Гнилосиров знищив. В його щоденнику

від 23-24 листопада є лише запис про книжку «Мысль и язык» з дарчим надписом

«Коханому землякові...», яку надіслав йому Олександр Опанасович разом із своєю

фотографією.
І наступний лист Гнилосирова досить красномний:

«27 ноября 1863 г.

Охтирка

Держи, дівко, розум добрий Ой держала ж я, козаченьку,
Та в своїй головонці... Та впустила в воду...

Коханий земляченьку!

Щиро дякую за теплий лист Ваш, за статью і карточку. Та бравим козаком

яким вийшов земляк, хай здоров буде! Не гнівайтесь, спасибі Вам, що я затявся

так надовго: щось мені не гаразд. Після хвороби трохи був пішов вискоком, а тепер

упять окис... Ніяк не прибереш, яким би побитом узятись за діло щось руки

опускаютьця й голова затуманена... Може, чи не одпусте трохи к Різдву? Я маю

надію бути у Харькові вмісті з Петром Олександровичем, отогді ударимо лихом об

землю!

Тепер моя пропаганда більше коло дівчат ідуть на удку... Читаємо, співаємо,
балакаємо... А які пишні рукава вишиваютця!..

Якщо маєте «Дівоче серце» Куліша, пришліть мені кілько екземплярів.
По повіту не швендяю: не сяга кошту. Умудрило мене й тута на декохт сісти!..

Що то за знак у вашім писмі: «житиму своїм хазяйством»? Чи не маєте думки

одружитись? Можна! Аби подружжя до щирої й любої розмови, до честі й шаноби

між добрими людьми.

Тепер запитаю Вас:

а) що чутно по всіх усюдах об українськім ділі?

б) що наша Громада хто оцілів і чи їднаютця межі себе краще, як було?..
в) як собі міркують Гавришко, Залобовський, Шам, Чириков, Білик,

Чорноморці?.. Чи не збираєтесь коли докупи, чи, мабуть, так завізно, що ніколи й носа

втерти?..
д) яка новина об працьовитих дядьках наших Костомарові і Кулішеві де

вони, що з ними і як ся мають?..

Чув, що Андрій Львович переслав до Вас свою статью, де її можна вздріти,
якщо послали?..

Мої матеріали щось не шпарко збираютця і трохи.
Як улучите зайву годину, напишіть що, дорогий земляче! Ваше слово має силу,

чи не піділльє й мені цілющої води?
Вибачайте за куцу й непокладну річ: як живетця так й верзетця...

Будьте здорові!

Щиро шанующий Вас земляк Василь

Р. 8. Побалакайте з цим земляком: чоловік путній і годящий.»

Як бачимо, листа Гнилосиров передав через довірену особу. Адже Василь
Степанович називав у ньому прізвища тих громадівців, які не зазнали арешту під час

від їзду Потебні. Питання Гнилосирова потребували відповіді, якої не можна було
довірити пошті. Цілком можливо, що ця відповідь дійшла до Охтирки з допомогою

того ж «путнього і годящого земляка», який доставив послання Гнилосирова до

Ахтирки, і тут же була знищена.

Так чи інакше, за цей період в архіві В. Гнилосирова знайдено лише одну

записку Потебні досить нейтрального змісту:

«Добрейший Василий Степанович!
Два раза я проезжал через Ахтырку, но не зашел к Вам первый раз потому,

что было поздно (один час ночи), а второй раз потому, что торопился в Хаоькон.

Великодушно простите и не минайте нашей хаты в Харькове или в Ромне. Если

хотите познакомиться с моею матерью и сестрой, то наведайтесь к ним. Через них

посылаю Вам эту записку.

Про новости здешние нечего сказать. Я их не знаю. Ново и хорошо только то,
что вместо распавшегося хора студентов есть бурсацкий, который вдесятеро
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ше первого. Голоса такие, каких Вы здесь, конечно, не слыхали, и песен больше

знают, чем студенты. Слыхал я за верное, что Вы переходите в Харьков. Рад Вас

всегда видеть и желаю всего лучшего, но сомневаюсь, чтоб Вам привольнее было

учительствовать здесь, чем в Ахтырке. Впрочем, лихо не без добра.
А. Потебня»

Записи в щоденнику Гнилосирова свідчать, що зустрічі друзів продовжувалися.

Лише з переїздом Василя Степановича до Канева наступила довголітня перерва в

їхніх товариських стосунках.

У січні 1881 р. Олександр Опанасович несподівано одержав вітання від старого
приятеля. Незважаючи на довгу розлуку, Гнилосиров щиро радів його успіхами.

На цей час Потебня був уже визнаним ученим, автором багатьох відомих праць.

Серед них два томи «Из записок по русской грамматике» труд, який зробив цілий

переворот у вітчизняній філології. На великому фактичному матеріалі (писемні
пам ятки, свідчення народних говорів, споріднені слов янські і неслов янські мови)
харківський дослідник пояснив багато різних мовних явищ, дослідив історію
становлення й розвитку окремих граматичних категорій, показав зміни в структурі
російської, української та інших слов янських мов. Розгляд збірника Я- Ф. Головацького

«Народные песни Галицкой и Угорской Руси» став стислим дослідженням про
формальні принципи класифікації пісень. До Потебні справді наукової класифікації
слов янських пісень не існувало, бо для цього бракувало як матеріалів, так і

необхідної підготовки збирачів фольклору.
Не облишив учений і громадської діяльності. Уболіваючи за долю національної

культури, він доклав багато зусиль, щоб донести до читачів кращі зразки народної
поетичної творчості, твори українських письменників-класиків. Так, наприкінці 1888 р.
Харківське історико-філологічне товариство, яке очолював О. Потебня, почало

друкувати збірник фольклорних матеріалів, зібраних Іваном Манжурою. Завдяки
зусиллям Олександра Опанасовича 1889 р. у Петербурзі побачили світ «Степові думи
та співи» І. Манжури. Виявом інтересу вченого до талановитого українського поета

Петра Петровича Гулака-Артемовського стала публікація творів останнього у
журналі «Киевская старина». А протягом 1887 1890 рр. у Харкові вийшли чотири томи

творів Г. Квітки-Основ яненка за редакцією і з коментарями О. Потебні.

Праці вченого, його діяльність на культурній ниві стали основним предметом

листування Гнилосирова та Потебні. Але друзі торкалися й інших питань,

підказаних тогочасним життям. Читаючи тепер повні пристрасті листи Василя

Гнилосирова, можемо лише пошкодувати, що так пізно знайшли вони свого читача. Адже

ці роки не пройшли марно для Василя Степановича. Його неабиякий талант знайшов

вихід у праці педагога, що ніс у народ освіту, поширював серед учнівської молоді
демократичні думки. Переїхавши до Канева, де працює у міському двокласному
училищі, спрямовує свої сили також на впорядкування та охорону могили Т. Г.

Шевченка, на створення його першого музею.

За життя Гнилосиров друкувався мало, і як письменник тепер майже не

відомий. Поема «Закохана» (1893), казка «Царівна-русалка» (1895), збірка оповідань
російською мовою (1897) вивчаються нині хіба що фахівцями. Не поталанило йому
і на журнальній ниві, хоч він мав неабиякий хист публіциста.

В. С. Гнилосиров підтримував дружні стосунки з багатьма видатними діячами

другої половини XIX ст. Серед його кореспондентів були філолог Павло Гнатович
Житецький і геніальний композитор Віталій Миколайович Лисенко, троюрідний брат
Кобзаря Варфоломій Григорович Шевченко і полтавський книгар Василь Логвино-
вич Трунов, котрий багато зробив для пропаганди творів Шевченка, український поет

революційно-демократичного напрямку, перекладач, громадський діяч Олександр
Олександрович Навроцький, революційний демократ Євген Михайлович Моссаковський
та багато інших.

Обширне листування, як і щоденник Василя Гнилосирова, ще належним чином

не опрацьоване. Лише частково використали його архів автори праць про історію
могили Шевченка та виникнення і становлення Тарасової світлиці 3. П. Тархан-
Береза та Л. Д. Зінчук. Листи до Олександра Потебні свідчать про грані таланту
В. Гнилосирова, які з тих чи інших причин не реалізувалися. Це й талант ученого-
дослідника, і спостережливість збирача народних скарбів, і пристрасть
пропагандиста, метою життя якого було поширення знань серед народу, підвищення його

культури.
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Подаємо кілька листів Василя Гнилосирова до Олександра Потебні, які

стануть ще одним вагомим внеском у збагачення наших знань про історичне
минуле.

<9 января 1881 г.

г. Канев, Киевской губ.

Глубокоуважаемый земляк,

Александр Афанасьевич!
С душевным трепетом прочел я в «Заре» (от 31 декабря 1880 г. № 48)

небольшую заметку по поводу Вашей рецензии «Сборник песен Галицкой и Угорской
Руси> Головацкого.

Это превосходный подарок к Новому году для всех не <нищих духом» и мало-

мальски шевелящих мозгами не по чиновничьему камертону, особенно в «нынешние

времена»!..
Крепко жму Вашу благородную руку и сердечно поздравляю с Новим годом

с новым словом!.. Дай-то, Боже милий, за наших недовгих часів діждатьця нам

усього-всього найкращого!..

Дуже шкодую, що давно не писав до Вас, все, знаєте, оберігався зачіпать

думалось, що, може, загордували, а тепер, далебі, не вцитю.

Так і хочетця побалакати, буцім на ярмарку, після доброго торгу, випивши

чарку-другу з добрим чоловіком! Мене понура доля зовсім таки пригнітила: хожу

в ярмі над дурною канцелярською роботою, і, мабуть, тут вже мені й жаба цицьки

дасть при 24 недільних уроках за шматок хліба і теплу хату... Вже дев ятий год

як одруживсь, дітвори не маю, жінка слабіє, та й я вже не той... зубів не долічую
в пащеці, ковтаю страву, як індик аби там що в буркотні закандюшило... А щоб

гаразд наїстись, як колись, таранею, цибулею й іншими ласощами й не кажи,

нічого й згадувати, як снилось... Здаєтьця, незабаром і час «ітоги зводить», кірпатої
сподіватця... Нехай тим часом спіткнетця!..

А що путнього зробив?..

Мовчу, Господи! Нейминуча «Кузьмина слава»... жде трохи чи не всіх таких

гольтіпак, як і я... От і Хартахай (нехай царствує!) добивсь до директорства

в рідному Маріуполі, а теж торік дуба дав, зоставивши з дітками жінку ні з чим...

а нащо вже був чоловік при кулаці!..
Чував я од кієвлян про Вашу солодку річ на Квітчиному празникові, радів душею,

стеріг, чи не попадетця вона в печаті, щоб добре розсмакувати, але ж скільки не

тикав по газетах, а часом і по журналах нічого не настиг про ту річ хіба

прогавив?..

Поки що попрошу Вас прислать мені річ про Квітку (якщо надрукована),
«Записки по русской грамматике» і рецензію на збірник Головацького. Будьте
ласкаві, не одкажіть щиро дякуватиму!

Дай, Боже, Вам здоров я і силу грошей!..

Шануючий Вас земляк

В. Гнилосиров»

«// февр. 81 г., Канев

Дорогой друг и земляк,

Александр Афанасьевич!

Щиро дякую за присилку своїх трудов. При сій оказії притьмом прошу
роздобути для мене первые выпуски «Записок», «К истории звуков» и «Два исследо-

вания»; може, де набредете в харківських книгарнях купіть верну гроші з

великою радостю.

К стыду моему, объясняемому, впрочем, способом заработка насущного тягост-

ным канцеляризмом и регламентацией учебно-воспитательного дела, маленьким

агентом которого состою, многое в «Записках» мне теперь не по силам; потому я

принялся за другие Ваши вещи теперь и перечитал всмак. Но, несмотря на невольную

отсталость, мне все-таки чрезвычайно приятно иметь у себя именно Ваши исследо-
вания как человека, о котором на дне души закрепли лучшие воспоминания о

лучшей, молодой поре нашей жизни... Моя Книга живота 1 насилственно успе... А шкода,
як згадаєш наче й недавню старовину не вернетця вона!

«Київська старовина» 13



А отже, кращі сподіванки тих часів зринають потроху на світ в щирім слові
людей науки, а може, колись і в жизні...

На тім тижні я прочитав Костомарова «Малорусское слово» (Вестник Европы,
№ 1) і пані Юхименчихи «Малорусский язык в народной школе» (Слово, № 1)
хоч далеко не нове, одначе, гаряче слово... Теж приходилось мені читать її ж таїпі

деякі етнографічні етюди торішнего чи, здаєтця, позаторішнего року в періодичній
печаті лепська робота. «Козир-молодиця!» сказав би Квітка.

Думаетця иногді: якби попались постоли-самоходи та шапка-невидимка, щоб
можна було зненацька опинитця в їх робочій хатині, притулитця в закутку та й ви*

зирати невже вони собі ніколи не сварятця?..
Це за мого віку я знаю другу культурну і працьовиту пару: Лисенки

артистична, Юхименки ерудична. Перша пішла вростіч діток не було; друга любо живе,

бо, мабуть, є.

А хотів би я коли побачить Ваших хлоп ят чи вони хоч трохи заклюнулись на

козаків?.. Хай живі-здорові будуть та домівки не цураються, щоб німець не діждав

учить їх рідній мові й історії!..
Оце посилаю Вам, серденько, дещо з мого хламу заговори, записані од пре-

старезної баби (восени дуба дала) в Каневі, може, пригодятця.

А нам, дай Боже, вистрибувати!
В. Гнилосиров

Р. S. Прошу поклониться от меня В. К. Надлеру, если он в Харькове и помнит

меня.

Не видаєтесь ли с А. Л. Шимановым как он живет и в Харькове ли?
Як зуби болять, треба стати лицем до молодика і проказать тричі: «Місяцю

молодий, Хрест на тобі золотий! Був ти у мерців? Був. Чи болять у них

зуби? Ні, не болять. Нехай же и в мене, рожденого, хрещеного, молитвеного раба
Божего (ім я) ні щемлять, ні болять!»

Або:

«Місяць на небі, камень у морі, мертвий у гробі... Коли ці три брати зійдутця, то

нехай у мене, рожденого, хрещеного, молитвеного (ім я) зуби болітимуть».

Од лиха і напасти. Зарані треба піти до криниці і проговорити: «Водо Ордано!
Обливаєш луги, береги, коріння, креміння обмий коло мене все: остуду і паскуду»

клевету і клеветущу, нищету і нищетущу...» Потім вмитця гаразд то все й ми-

нетця.

Од ворогів:
«Святий Смеркаче, Божій Замикаче! Замикаєш комори, обори, монастері і

костели замкни моєму ворогу (ім я) рот.
їхав чоловік чорним волом, поставив моєму ворогу (ім'я) язик колом!..»

Молодій дівці, як часом закохаєтця, треба до сонця2 підійти до криниці,
проговорить тричі: «Царю небесний», а потім: «Добрий вечір тобі, водо Ордано і земле

Титяне! Дай мені тиєї чаші, що сам Спаситель руки мив! Я тобі ту чашу верну, коли

до себе нарожденого молитвеного (ім я) приверну!» І треба вмитись.

<10 марта 1881 г.,

Канев

Дорогой Александр Афанасьевич! По поводу «Наставлений о дифтерите» мне

прежде всего пришло на мысль отослать Вам несколько брошюр по народной ме-

дицине, вышедших в Києве, для ознайомлення. Мне кажется, что некоторые иэ

них в литературном отношении весьма удовлетворительны, как «Про хвороби і як

запомогти», «Про холеру» і «Ліки своєнародні». Сии вещи Вы получите на днях от

Ильницкого з Києва. Якщо самі вже читали отці метелики, то дасте старому

Дмитрові Павловичу (хоч син повинен йому прочитати, як він темний), Ховановському
Матвію Федоровичу, Шиманову А. Л., Зайкевичу А. Є. (як вернетця з Одеси),
Питржецькому Андрею Леонтійовичу, Стигшеловському Якову Степановичу. Це все,

мабуть, люди такі, що повинні не забути домівки, а надто й рідної мови!.. Може,
ще кого з «природжених» або «вчених»3 налапаєте, щоб гуртом се діло розжувати...

Як же й це не влад, то найзвичайніш буде оттак зробити: перешліть до мене листок

(чи наш, чи задля перекладу), а я, що здужатиму, зроблю і все вкупі верну Вам,

не таячись.
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З колядок і щедрівок не маю новенького (окрім того, що в збірниках) нічого.
В Каневі і околицях починають колядовать 25 декабря. Я ж пам ятаю, як іще

парубкував та їздив інколи у Харьков до господи, то в Троянівці (село під Кобеляком

верстов 13 15) парубки колядували на кутку 24 декабря; я ж сидів на станції та

клацав зубами од холоду, самовар пив і горівку (нігде правди діти), звичайно, діло
було трохе не о півночі.

Про те, що колядують на Волині і 24-го, каже і один тутешній учитель
(з «Ісусової піхоти»), був у Філологічному інституті в Ніжені, та на «іже за ніі»

затявсь, як і я, в університеті. Він зараз, по моїй прозьбі, написав туди лист, щоб
напевно довідатця. Як звітте напишуть, я миттю обізвусь.

«Русский филологический вестник» я получав тілько один год, якщо ласка,

пришлите мені і те, що в № 1 за цей рік.
Земель в общиною владении не знаю, скільки чув в Полтавщині і Харьківщині,

єсть названия: «обчеська левада», «обчеський грунт», «обчеський вигін»... В Канев-

ському уїзді, в с. Кираночшах, практикується названіе «кунтушева» земля, т. е.

виділяють з общого наділа чимало частину землі, гуртом обробляють, сіють жито

і яровий овес; жито йде в запасний магазин, а овес на продаж або на посів...

Только что прочел статью Андрея Иванова (кажется, креатура Каткова и, чего

доброго, не профессора ли Киевского университета) в «Києве» (№ 54) «О нацио-
нальном языке» единственная серьезная статья в этой газете за настоящий год.

Прочтите, пожалуйста, это в своем роде сила, бороться с которой трудненько.
Если часто станут появляться его статьи, как он и обещает, то дело дрянь: нужно

ждать репрессалий... особенно, когда будут молчать люди, могущие потягаться своей

эрудицией с таким уродом.

Крестьяне с. Яновки отказались присягать: «Ми знаемо того царя, що дав волю,

а як його вбили, то подайте нам тих, що вбили!» Дали знать властям...

Бувайте здорові! Ваш щирий земляк

В. Гнилосиров
Р. 5. В Вашей рецензии «Песен Головацкого», стр. 10: вертеба-котлована, я чув

в Черкасском уезде «вертеба» в смисле прірви, омута, безодні.

Стр. 12: дилювання сруб криничний; в Полтаві я чув «дилування» забор
(досчатый именно)».

«Щироповажний добродію,
Александр Афанасьевич!

Яке я, не Вам казати, ледащо зробилось писати, то й самому дивовижа! Не знаю,

кілько вже Вам поклонів вдарити, щоб не сварились за мою невдячність. Давно,
бачте, збиравсь сердечно подякувати Вас за другий том «Щедрівок та колядок» та

аж тепер зпромігся зачепити в лапу перо й гукнути: велике спасибі за теплу ласку!
Думалось, що побачимось на 900-літньому ювілеї в Києві, де я пробув з 14 по

20 іюня, аж не трапилась ця сподіванка. А там, як обаранила мене крапивна трасця,

так трохи не два місяця мордувала... І я було і зовсім занудився; тепер хоч,

здаєтця, й очуняв, так старість до тебе підмощується: то пику обідме там кілько

ледаченьких зубів та й ті просятця геть... або голову почне котолобити, немов дере

в носі чи в поперек якийсь там хрін влізе так закандзюбить, що й на піч не

злізеш і ногами ледве соваєш... Отака... А ще ж і ліки не бозна які!..

Як Ви там повертаєтесь?
Що поробляє Андрій Львович? Бо він собі чоловік на свободі, і там той рік писав

пасто та густо, а це вже давно не маю од його вісті ніякої. А що з другим томом

«Складки», мабуть, що недобре сталось, що й досі нічого не чути, і теж Квітчині

твори досі не виходять?! Дивні діла та й годі.

Бувайте здорові й кріпкі надовго. Ваш старий земляк

В. Гнилосиров
13 октября 1888 р.

Канев*

«Вельмишановний і дорогий добродію,

Александр Афанасьевич!

Од щирого серця дякую Вам, що прислали мені перший том «Объяснений мало-

русских и сродных народних песен»! Дуже жалкую, що так склалося моє життя,

«Київська старовина» 15



що ніяким побнтом не встигну сам чого написати, звичайно, не научного (бо не сила),
а хоч би літературного; прямо заїда щоденна казенна праця за шматок хліба...

Відома річ, що трохи чи не всі найважніші научні й літературні роботи
справляють же люде теє при великих утисках, але не всякий те зможе. Я собі більше,
як то кажуть, чоловік серця, чоловік живого слова і діла, і по цій стежці, здається,
дещо зробив і зроблю. Наприклад, от і тепер вже треті сутки не дає мені спокою

Тдна думка, котрою я оце поділюсь і з Вами. Прислав мені один приятель з Сміли

фотографічну парсуну Максима Залізняка, що знайдена десь на горіщі чи в

монастирській коморі, чи що.

Що ж би Ви думали? Опріч того, що я тяжко зрадів, побачивши такого

козарлюгу, й пісня:.

Максим козак Залізняк,
Козак з Запорожжя,
Як виїхав на Вкраїну,
Як повная рожа;

Зібрав війська 40 тисяч

В місті Жаботині,

Обступили город Умань

У Тдній годині... etc.

не зходить мені з думки! Якщо й на мене старого при такій оказії натовпом лізе

старовина, то, здається, варт було б подумати про те, що поки заявитця наша

дрібна й популярна історія, слідувало б зробити те, що можна підмовити охочих до

рідної старовини подавати щороку (годів на три чи що, приміром) хоч по десять

карбованців в громадську скриню задля того, щоб приводом такого добродія, як

Аркадій Іванович Тонін, виховати з своїх земляків путящого фотографа, чоловіка
освіченого і, як можна буде, роздобути йому такий папір, щоб він (той чоловік)
без перечіпок вільний був їздити по Україні і знімати види найважніших міст і теж

інші історичні пам ятники наші (хоч би завбільшки з кабінетну карточку). Список
таких місць, пам ятників, картинних колекцій і т. іншого здужали б гарненько
зробити Владимир Боніфаційович і Дмитро Іванович (один нехай правий берег Дніпра,

другий лівий чи там як схотять, бо не без цікавих ознак і в Одесах, і в Чорномор ї
etc.). А там з хороших негативів можна було б видати альбом історичний, хоч

з короткими написами при жодній картинці (вроді літописного: «сия дыня съедена

такого-то года, місяця і числа»), а до того часу можна б випускати хоч по одній

тисячі екземплярів задля любителей, не по дорогій ціні... І я, поки животію,

берусь сотню екземплярів жодній малюнка розпустити в люде сам...

Бо як фотограф-спекулянт бере по 50 копійок, то певно, що при других замірах
можно б ціну довести до 15 20 копійок за карточку. А це діло вийшло б, здаєтця,

дуже корисне задля усієї нашої широко освіченої і такої грамотної молодежі! Бо

щирий українець сього часу, на мій погляд, повинен мати не тілько чорний ус,
довгу чуприну, стрімку постать, грати на кобзі, добре заспівати, як колись, а перш

усього розумну голову на плечах і щиро українську культурну обстанову; найкращі
книжки про Україну і українських діятелів, малюнки з рідної природи, історії і

побиту... а все друге хороше само приложитця йому!

Це діло можна б начати і з невеликим коштом, тілько разом в Київі, Харкові
і Одесах, поки люде звикнуть до свого ближчого, а потім можна буде мінятися
малюнками etc., etc. Якщо моя річ прийдетця до вподоби, то натякніть святками,

чи там після свят Різдвяних, то й я зашлю гроші в Харків (бо все-таки родимий
з того берега).

А тим часом посилаю Вам на гостинець цього натур-стратега (Максина-Козака)
І бажаю Вам з сім єю усього найлуччого!

Щиро шанующій Вас старий земляк

В. Гнилосиров
27 ноября 1888 р.

Канев*

1 Йдеться про щоденник В. Гнилосирова, про який його запитував О. Потебия.
а
Чи до сонця, чи за сонця не знаю, бо жінка записувала; предлога нема, а вона тепер

не пам ятає.

Що за земля «Титяна», вовремя не наведено справок. Чи не жилище тптанов?..
1
В одному з листів О. Потебня пригадував: «Пыльчиков... когда-то говорня, что как ведмш

бывают «прирожденные» и «вченыи», так л украинофилы. К сожалению, последних не прибывавъ

а первыя убывает, а между тем без этнх первых де оные будут только описателями архивов».
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ЛИСТ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ

ДО МИКОЛИ СУМЦОВА

Надзвичайно цікавий документ виявлено у ЦДІА України (ф. 2052). Це
лист Олени Пчілки до відомого українського фольклориста, етнографа,
літературознавця» прогресивного громадського діяча М. Ф. Сумцова.

Олена Пчілка увійшла в історію української культури не тільки як

письменниця, фольклорист та етнограф, а й як редактор-видавець журналу «Рідний

край» (1905 1916) і додатку до нього «Молода Україна» (1908 1912,
1914) Ч «Рідний край» почав видавати у Полтаві Г. Маркович за редакцією
М. Дмитріева та Г. Коваленка, по суті, нелегально: дозвіл на нього було
одержано 29 грудня 1905 р., тобто уже після виходу першого номера (24
грудня 1905 р.). З № 27 він змінив видавця ним став М. Дмитріев. «Рідний
край» був не до вподоби місцевій адміністрації, вона конфісковувала окремі
номери часопису» а 16 квітня 1906 р. опечатала друкарню, де друкувався «Рідний

край», «за печатание изданий вредного направлення». Через тиждень

заборону зняли, але кара зробила свою справу: друкар з великим ваганням випустив

ще два номери «Рідного краю», а далі відмовив редакції у послугах. Відтак
видання «Рідного краю» перенесли до Києва, воно перейшло до Олени Пчілки.

А з 1908 р. вона щомісяця почала видавати додаток для дітей під назвою

«Молода Україна». Стартовий тираж дитячого часопису був 1000
примірників, він протримався до 1912 р. включно, а 1913 р. знизився до 450

примірників. Та передплатників були одиниці: у 1908 р. ЗО чоловік, у 1910

1911 рр. 40.

На шпальтах «Молодої України» Олена Пчілка писала, власне, про те

саме, про що йдеться і в листі до М. Сумцова: «Молода Україна» хоч і

багато кому до вподоби, але має мало передплатників, сьому, однак, не

дивуємось: дуже ще малий взагалі круг людей, що можуть виписувати українські
часописи. Бо панство від українства одійшло, а народ до національної
свідомості ще не прийшов; отже, зостається всього невеликий шлях громадянства,

що хоче і може і не боїться виписувати українську часопись. Для
дитячої ж української часописі і обставини ще гірші, бо не всякий має дітей, а як

і має, то не всякий уважає потрібним мати в своїй хаті (або в своїй школі

чи в своїй читальні) ще й таку «розкіш», як дитяча українська часопись» 1 2.

Зрештою, Олена Пчілка, написавши листа до М. Сумцова, подумувала
припинити видання «Молодої України», яке давало щорічні збитки. Та кинути

розпочату справу не могла. «Видання української часописі для наших дітей,
писала Олена Пчілка, і працю для неї уважаю справді патріотичним
обов язком» 3.

1 Перелік україномовних часописів» що видавалися на території Росії на початку XX

століття / Упоряд. О. Сидоренко. Едмонтон, 1990, С. 6, 9.

» Молода Україна. 1910/1911. № 2. С. І,

Тая же,
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Редакція і контора

українських часописів

«Рідний край»
і

«Молода Україна»

Київ, Благовіщенська, 115, кв. З

Київ, 31 октября 1909

Глубокоуважаемый ЛрофессорІ

Мне кто-то говорил, что Вы, бывши в Києве, собирались зайти ко мне в редак-

цию. Но так как этого не случилось, то я совершенно не знаю, как Вы относитесь

ко мне и моим изданиям. Предполагая, что Вы, б[ыть] м[ожет], совсем не знаете

«Молодой Украины», я посылаю Вам это свое издание для ознайомлення за целый

год, первый, (в этом году «М[олода] Укр[раіна]» выходит такой же по объему и

содержанию). М[ожет] б[ыть], Вы пожелаете дать отзыв и об этом издании (так как

помещаете в «Южн[ом] кр[ае]» рецензии на наши украинские издания). Это будет
своего рода открытие маленькой Америки, так как с самого выхода «Мол[одоі]
Укр[аіни]» никто ничего о ней не говорил в печати (в «Раді» было только упоми-

нание, что журнал выходит). Признаюсь Вам, меня удивляет такой крайний индиф-
ферентизм по отнощению к единственному украинскому детскому журналу.

Когда я начинала издавать «Мол[оду] Укр[аіну]», мне говорили, что это

прекрасно, что именно мне надо заняться этим; да и теперь, когда я говорю, что, ве-

роятно, дефицит заставит меня прекратить издание «Мол[одоі] Укр[аіни]» в 1910 г.,

все очень огорчаются и говорят, что было бы очень печально, если б умерло
«такое важное для нас дело!». А между тем в печати гробовое молчание и

«Молодая Укр[аіна]» имеет 30 подписчиков! (не 300 даже, а 30!). Ведь это при «ЗО

мільйонах нашої української людности» очень уж мало: по одному подписчику на

миллион!.. Должна признаться, что я не приписываю этого плохому редактцрова-

нию журнала (те, кто его читает, хвалят мне его), а просто «Мол[ода] Укр[аіна]»
разделяет участь всех часописей наших: все мы не выходим из дефицитов. Правда,

аМол[ода] Укр[аіна]» находится в еще худшем положений, чем другие наши

«часописі» одни украинцы бессемейные, другие боятся выписывать «Мол[оду]
У[краіну]», чтобы не испортить выговора своим детям и науку русского языка

(боязнь глупая, так как знающие украинский] язык лучше усваивают русскую

грамоту), третьи жалеют денег: «еще и на украинский] журнал для детей» и т. Д.

В школу же «Мол[одая] Укра і на» идти не может.

Я, однако же, несмотря на все это, продолжаю издавать «Мол[оду] Укр[аіну]».
У меня теплится маленький луч надежды, что, м[ожет] б[ыть], я дождусь

массовой выписки «Мол[одой] Укр[аїни]» которым-нибудь «обществом грамотности», и

тогда мое дело будет спасено. Г[осподи]н Михновский обещал мне похлопотать,

чтобы Харьковское «Общество грамотн[ости]» выписало «Мол[оду] Укр[аіну] для

своих читателей, так как оно имеет средства и, по словам Михн[овского], не

чуждается «украинства». Я обращаюсь также и к Вам с покорнейшей просьбой
похлопотать об этом «Харьк[овское] общ[єство] грамотности]», если, конечно, Вы

найдете «Мол[оду] Укр[аіну]» достойной внимания Вашего и «Об[щества] грам[отности]».
Посылаю Вам также несколько №№ «Рідн[ого] краю», хотя и не знаю, как Вы

относитесь к моему издательству. Вы никогда не выразили никакого желания

поддержать его хотя бы одной Вашей строчкой, я уже не прошу никого из

выдающихся сотрудников (кроме своих Лесі Українки, «Гр[ицько] Григоренко» и других),
так как не могу платить столько, сколько платят выдающимся сотрудникам в рус-

ских изданиях. Навязываться же с «Рідн[им] краєм» не хотела; если Вы желаете, я

буду Вам высылать его, если нет, то нет. Посылаю на пробу.
Очень прошу Вас ответить мне, могу ли я надеяться на поддержку Вашего

об[щест]ва грамотности]?

Искренне уважающая Вас

Ольга Косач

(Пчілка)

Публікація О. СИДОРЕНКА
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ПОЕЗІЯ, ПРОЗА. ЕСЕ

Олександр ОЛЕСЬ

З ЩОДЕННИКА
1917 р.

♦ ♦ *

Воля!? Воля!? Сниться, може?

Друже! Брате! говори!
Що? народ? солдати?! Боже!

Бій... червоні прапори!..

З тюрем в язнів випускають!?

Прилучаються міста!..

Далі, далі! Хай співають

Золоті твої уста.

Марсельєзу! швидше б ранок!
Чом так тихо на селі?!

На дзвіницю! вже світанок!

Люде! Воля на землі!

1917 р.

* * *

Схід сонця зустріти я вийшов у поле
І став на коліна до сходу.

Привіт тобі, Сонце! привіт тобі, Воле,
Від серця мого і народу!

Привіт тобі мій, злотокрила Орлице,
І тисячі криків до неба!

Як цілі ще мури твоєї темниці,
Візьми мою кров, коли треба.

Яка ж ти о, Воле, прекрасна,
пречиста!

Ти нам і не снилась такою...

Спинися ж над нами і сяй,

промениста,
До віку своєю красою.

1917 р.

* * *

Ранок, ранок! час світання...

О, який прекрасний час!

Криком щастя і страждання

Україна кличе нас.

Голос Страдниці лунає!
Голос Матері, сини,

Під корогви вас скликає

Стати в грізні буруни.

Тіні прадідів блукають,
Тіні ходять по землі,
Нам корогви розгортають,
Нам дають свої шаблі.

Швидко дзвони в Україні
Залунають, загудуть...
Швидко нас великі тіні

Під стягами поведуть...
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Час горіння... Час світання.

О, який прекрасний час!

Криком щастя і страждання

Україна кличе нас.

1917 р.

І Мая

Червоні прапори, куди не кинеш

оком,

Цвітуть на вулицях, як макові

квітки,

Під ними хвилями,

нестриманим потоком

Ідуть і йдуть робітники.

В щасливий край розрівняна дорога
З віків неправд усіх веде трудівника;
В очах його і в рухах перемога,
В ході удари молотка.

О, марсельєзо, бий в серця черстві,
холодні,

Глухих, сліпих під прапори скликай,

Зови народ на свято всенародне,
Веди народ в обітний край.

1917. 19. IV

* * *

Українське військо, мов з могили,

встало.

Загриміло в бубни, в сурмоньки

заграло,

Розгорнуло прапор соняшно-

блакитний,
Прапор України! рідний, заповітний!

Вільну Україну не скують кайдани:
В обороні волі наше військо встане,

Заревуть гармати,

закричать шаблі,
Не дадуть в наругу рідної землі.

Від дощу, від грому оживе руїна,
Зацвіте квітками вільна Україна,
Творчий Дух народу із могили

встане,
І здивують всесвіт лицарі титани.

1917 р.

Пісня

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити і вмерти з тобою,
І рідні знамена в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

1917 р.

* * *

Крики... Усміхи привітні...
Прапори... пісні...

Будьте мужні, непохитні,
Єдністю міцні!

Свято волі... скрізь бенкети...
Мрій, надій рої...

Зброю в руки! за мушкети!
Будуть ще бої!..

Де дівались пута, грати...

Люде, як брати...
Вартові, вночі не спати!

Пильно стерегти!

Розчинилися темниці...
Друзі серед нас...

Будьте тверді, як із криці:
Бавитись не час!

* * *

Скільки сонця і блакиті.
В небі, на землі!..

Чи рушниці всі набиті?

Гострені шаблі?

Гей, стрільці, як слід влучати
І назад не йти!

Бортові, вночі не спати!

Пильно стерегти!

1917. 19. ПІ

* ♦ *

На наростах троянд щепили рожі
Вельможі...

Щоденно їх ласкаво поливали

І ждали.

Троянди кровію ридали.
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Прийшла весна, і ріки зашуміли,
Шуміли!

І щепи рож знесли вітри, негоди

І води...

Цвітуть троянди повні вроди!

* * *

Співають, сміються, а я не сміюсь,
А я ще примар і страховищ боюсь...

Мій мозок і тіло ще душать кайдани

І палять огнем незагоєні рани.

Я тільки підвівся, я тільки встаю...

Ще сонце не впало в безодню мою,
Хоч десь надо мною життя вже буяє
І пісня широка, як воля, лунає.

Я наче невольник, що нагло вночі

Прокинувсь і чує десь близько...

мечі!

І ледве схопився, щоб стати на ноги,

Як вже загреміли пісні перемоги.

1917. ЗО. НІ

♦ ♦ ♦

Стою на березі крутому,
Дивлюсь на повідь весняну...
Брати мої на білих кригах
Летять в щасливу сторону.

На синім тлі корогви мають,
Мов крила птахів золотих,

Брати за обрієм зникають,

І тихо гасне пісня їх.

Стою один, чужий, самотний,
Плету вінки з своїх казок...

По вінця повен келих злотний;
Не вип ю виллю на пісок.

1917. 31. III

Лебідь
На болоті спала зграя лебедина.
Вічна ніч чорніла, і стояв туман...
Спало все навколо, тільки білий

лебідь
Тихо-тихо сходив кров ю своїх ран.

І співав він пісню, пісню лебедину,

Про озера сині, про красу степів,

Про велике сонце, про вітри і хмари.
І далеко нісся лебединий спів.

Кликав він проснутись, розгорнути

крила,
Полетіти небом в золоті краї...
Тихо-мирно спала зграя лебедина,

І даремно лебідь звав, будив її.

І коли він вгледів, що брати не

чують,

Що навік до себе прикував їх

став,

Закричав від муки, вдарився
об камінь,

Зранив собі груди, крила поламав.

Чорна нічь чорніла,
не світало вранці,

Ввечері далекий захід не палав...

Тихо зграя спала,

тихо плакав лебідь,
Тихо кров ю сходив, тихо умирав.

Аж колись уранці зашуміли хвилі,
І громи заграли в сурми голосні,

Вирвалося сонце, осліпило очі,

Роздало навколо обрії ясні.

Стрепенулась зграя, закричала біла:

«Тут гниле повітря, тут вода гнила!..»

А над нею сонце, небо, простір,
воля!

І ганебно спати більше не змогла,

Зашуміла зграя піною на хвилях,

Зашуміла вітром... ще раз!
і прощай!..

І летіла легко, наче біла хмара,
І кричала з неба про щасливий край.

Тихо, тихо сходив білий лебідь

кров ю.
То, здавивши рани, крила рознімав...
І в знесилі бився... Зграє лебедина!

Чи хто-небудь в небі лебедя згадав?

1917. 2. IV

* * *

Вона прийшла, як мрія довгожданна,

І вийшли всі, назустріч їй,
І всі кричали їй: «Осанна!

Благословенний ранок твій!»

І враз усмішкою гіркою
її всміхаються уста...
І враз показує рукою
Нам на Голгофу! на Хреста!..

1917 р.
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♦ ♦ ♦

Після довгих літ мовчання,

Після довгих літ журби,
В час прекрасного світання

Не прокинулись раби.

Не прокинулись в могилах,

Не воскресли в день святий,
Не знялись на вільних крилах

В небо, в простір золотий.

І потоки слів розкутих
З рабських уст не полились,

Тіням лицарів забутих
На шаблях не поклялись.

В час прекрасного світання

Прогунявили раби...
Після довгих літ мовчання

І невтішної журби.

1917. 12. IV

* * *

Вчорашні спільники на нас

здіймають зброю,

Ідуть з мечем на нас брати,
Готові братньою рукою
Нас на Голгофі розп ясти,
О, Боже, Волю захисти.

Сліпою помстою і кров ю
їх груди дихають в огні...

Закрийте Волю хоругов ю,
Не дайте впасти їй в борні...
Північний привід вдалині.

Червона пара над землею,

Кричать над Волею круки...
Невже розлучимося з нею,

Невже від братньої руки

Впадуть підкошені квітки?!..

О, схаменіться! Тільки дайте
Напитись сонця і краси,
А потім бийте, ріжте, крайте,
Тіла рубайте, як ліси,
І Волю розірвіть, як пси.

1917. 22. IV

* * *

Хто з вас вийде, хто з вас скаже,

Як неволя прийде знов,

Хто з вас лицарем поляже

За велику хоругов?

Хто із вас хоч заголосить,

Коли Сонце закричить,
Коли Сонце жертв попросить
І востаннє заблищить?!..

Хто на голову похилу

Сірий попіл покладе,

Кине квіти на могилу
І на неї упаде...

1917. 28. III

♦ * ♦

Сміється хтось, плює нам в рани,

Цілує як огнем пече,

При нас на нас кує кайдани

І обнімає горяче.

О, хто ти, хто ти, невідомий,
Ти, сину Ночі і Гріха?
І голос в відповідь знайомий:

«Я Каїн, брате, ха-ха-ха!..»

1917 р.

* * *

О, Воленько, билинонько моя...

Нема тобі життя на світі!..

Тверда у нас земля,

Засохнеш на граніті.
А не умреш сама уб ють тебе

вітри:
На крила схоплять і полинуть...

Закрутять, скрутять і згори
На гострі скелі кинуть.

1917. 6. V

* * *

Радійте, співайте пісні голосні,
Квітками заквітчуйте чола ясні.

Ридайте і смійтесь в сльозах, солов ї.

Стривайте воскреслі надії свої.

Минули навіки дні чорних негод

Живе Україна! І вільний народ,
Як з попелу фенікс, ожив і злетів

І зорями зміряв простори степів.

О, Боже, без меж милосердя твоє!

І правда, о, Боже, на світі ще є,

Не дарма нам снилась вона уночі,
Не дарма ми гибли, до неї йдучи.

1917. 3. VI

♦ * ♦

Він ждав і все не вірив крику ран..л
Він все повірити боявся,
І, зуби зціпивши, сміявся,
Оганений народ-титан.
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Вампіри з його ссали кров

терпів,
Мовчав в ярмі під батогами,
Коли знущались діти-хами,
Бур ян незайманих степів.

Здавалось Бог його навік

прокляв,
Здавалось кинув на наругу,
І дав йому найбільшу тугу,
Але найменшу честь одняв.

Всі йшли, всі рвались далі і вперед,
Жили, боролися, творили,

І на горбу його могили

З квіток життя збирали мед.

Він гнив в землі.., і може б гнив

віки,
Не стерпів Бог... Озвавсь громами,
Заплакав мідними дощами

І кинув гніву блискавки.

І встав народ... О, встав народ-титан,

Обмитий потом, слізьми, кров ю,
І руки з ніжною любов ю

Простяг в небесний океан.

1917, 7. VI

Як відомо, Олександр Олесь кращі ліричні вірші гімни весні й любові (що
стали народними піснями) створив у київський період свого життя. Та чи багато

ми знаємо подробиць про ті найплідніші у творчому відношенні для нього роки?

Що ж можуть знати кияни про свого великого земляка? Досі у Києві нема навіть

меморіальної дошки на будинку, де жив поет по вулиці Кузнечній, № 64/16.
Зараз вона чомусь носить ім я Горького, хоча Горький навіть ногою там не ступав.

Натомість вулиця, де Горький справді зупинявся, названа на честь Енгельса. Все

зробили компартійні рятівники України, аби не було в місті Олеся вулиці його імені,

добре постаралися, щоб нові покоління не змогли помандрувати тією вулицею в

далекі історичні дні, свідком і співцем яких був поет.

Мішель Нострадамус передбачив глобальні зрушення у роки 1917-й 1991-й
з точністю до місяців. Але в тому нема нічого містичного. Сучасна наука довела,

що суспільство розвивається не за надуманими принципами класової боротьби, а

за законами паралельних біологічних структур. Отож, історія здатна не

повторюватись, як багато хто вважає, а відтворюватись своєю вічною суттю в нових етапах

і поколіннях.

Напевне, тому, читаючи ще невідомий широкому загалу поетичний щоденник

Олеся 1917 р., доходиш} висновку: такі вірші могли бути написані і в наші дні.

А стривожена уява схильна сприймати їх як трагічні передбачення. Але сповнені

печаллю і гіркотою рядки Олеся не пророцтва, подібні до Нострадамусових,
а поетичне освячення духовної матерії, що, як і все вічне, має свої фази
пригасання і розквіту. Ми є свідками цього, бо нам випало жити у період зламів та

потрясінь соціальних політичних, духовних. Спочатку приголомшені, ми швидко

адаптуємось до нового витка історії, до нового світогляду. Нині, коли Українська
держава стала реальністю, здається, що національне військо, синьо-жовтий прапор

та інші матеріалізовані деталі з творів Олеся існували завжди.

Календарні дати, якими позначено більшість поезій, дають можливість

визначити часові межі щоденника: березень червень 1917 р. Лишень три місяці! А
скільки бур і гроз, світанків і смеркань, припливів і відпливів пережило за цей час поетове

серце! На кілька поколінь вистачить, щоб не спав народ у кайданах.

Того року напровесні воля прийшла як пробудження і збудження почуттів,
надій, як сподівання на оздоровлення нації. Вірилось, що довіку сонячно-небесно

сяятиме воля. Радісно, «криком щастя і страждання» озвалася народна душа.

Страдниця-Україна почала скликати своїх синів «стати в грізні буруни». Червоний
прапор символ російської революції прийшов на київські вулиці сповістити про
крах трьохсотлітньої імперії. І ожив, замайорів під сонцем української революції
«соняшно-блакитний Прапор України! рідний, заповітний». Віра поета в те, що разом

з національним знаменом і «творчий дух народу із могили встане», міцніла від
упевненості в силі українського війська, яке не дасть «в наругу рідної землі». Душа
народу бринить-співає: «Живи, Україно, живи для краси!» Прапори й пісні

побраталися, як люди, до того гноблені і ганьблені чужинцями.

Тут поет ставить крапку. Закінчились гімни нестримної радості, такі

нехарактерні для його творчості, а тому й нечисленні. На зміну пробудженню, весні при-
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ходить журба, посестра більшості творів Олеся (як, зрештою, і наших народних

пісень). Лебідь, який будив зграю, збагнув, що брати не чують, «вдарився об

камінь», крила поламав. А коли зграя, прокинувшись, полетіла далі від гнилої води
в щасливі краї, лебідь у самотині сходив кров ю. Останній акорд балади сягає

найвищої точки трагізму: «Чи хто-небудь в небі лебедя згадав?» Творча інтуїція поета

передрікла долю як його власну, так і нашого народу. Адже раби, а таких тоді

було більшість, не прокинулись навіть у час прекрасного світання і не знялись на

вільних крилах у небо. Знову після довгих літ мовчання мертвий сон. Український
народ у цій частині щоденника постає «наче невольник, що нагло вночі

прокинувсь», якому примарна доля, як омана, знову вказує шлях на Голгофу, аби

повторити шлях Христа. «Вчорашні спільники на нас здіймають зброю» щоб іще раз

розп ясти. Уже не символом російської революції постає червоний прапор, а

страшною тінню новітньої (тепер більшовицької) імперії, яка пускає червону пару над

нашою землею, а новітні «визволителі», обнімаючи гаряче, кують на нас кайдани.

Що можна заперечити Олесю, коли все сталося саме так, як він занотував

у щоденнику. Звернімо лише увагу: написано про це до червня 1917 р. (ще за

чотири місяці до більшовицького перевороту). Трагічний поворот у долі України
стався в роках 1919 1920. Ще одна цікава особливість. Вірш «1 Мая» написаний
19 квітня. Чому не 2 чи, принаймні, 1 травня надвечір? Можна зробити

припущення, що Олесеві важливо було не стільки пережити щось фізично, як

наблизитись до чогось духовно.

Деякі вірші щоденника звучать як пересторога вони не просто моделюють

сьогодення, а наближають людину до, може, ще не пережитої біди. Як присуд долі
щодо українського народу сприймаються рядки: «І на горбу його могили / 3
квіток життя збирали мед». Хоч і в минулому часі мовлено, але читач добре знає, що

каїни і досі забавляються такими самими прапорами, як і у 1917 р. антонови-

овсієнки, Коцюбинські, муравйови, Іванови та тисячі тих, пам ятники яким у нас

робочих рук не вистачить одразу скинути.

Віриться, що після відкриття для себе невідомого, нового Олеся на сторінках
«Київської старовини» не один українець подумає: «Живе Україна! і вільний народ...»

Публікація та післяслово Володимира ПАЛАЖЧЕНКА

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ

«КИЇВСЬКОЇ СТАРОВИНИ.

Передплату на наш часопис на 1993 рік можна оформити через
Центр розповсюдження періодичних видань і книг у США.

Передплатна ціна на рік (6 чисел) 60 американських доларів,
плюс 20 американських доларів на поштові витрати.

Гроші та чеки надсилайте на адресу:
<Svoboda Bookstore»

ЗО Montgomery st. Jersy City, NJ 07302, USA
Можна замовити також комплект «Київської старовини» за 1992 рік
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ОСТАННІЙ ПРЕЙ
Есе

1

У XVIII столітті почались змагання Росії здобути собі вихід на південне

Чорне море, а також забезпечити собі багаті південні степи, суміжні з

Україною, яка тоді вже втратила була свою самостійність. На Чорному морі і його

берегах хазяйнували турки та кримські татари, а у південних степах

ногайські татарські орди.
Завелася війна Росії з Турцією. Цариця Катерина задумала виділити Крим

та ногайців від Турції в окрему самостійну Кримську державу, щоб таким

чином ослабити Турцію, «відірвати у неї праву руку», як писала Катерина
Паніну, що командував тоді південною російською армією. З невеликою

Кримською державою легче було б дати раду, ніж з могутньою тоді Турцією.
Саме тоді виступив на політичну арену Шагін-Гірей, який пізніше був

самостійним, але й останнім кримським ханом.

Дивне, незвичайне було життя того хана: здобувши собі велику, як на ті

часи, науку та освіту, він враз з тим не збувся своїх диких азіатських звичаїв;
бажаючи просвітити і своїх диких підданих світлом європейської науки і

звичаїв, він робив це нелюдськими, азіатськими способами. Помазанець з волі

Аллаха, він вірив, що одного його самовластного бажання стане на те, щоб
все подіялось по його думці. Він знав історію, знав добре, чому впали великі

держави Вавілон, Персія, Греція та Рим; знав, як зросли і стали могутніми
нові європейські народи, а про те у себе не гадав навіть, що, вийнявши

необережно одну цеглину з віковічної будівлі старих звичаїв, він може завалити

її. Воно ж так і сталося: впала велика татарська держава колишніх

завойовників і, падаючи, придавила і його, останнього нащадка грізного Чін-
гізхана.

Шагін-Гірей родився року 1746 в Адріанополі, у Румелії, де Гіреї мали

свої родові маєтки. Рано він лишився сиротою після смерті батька свого,

кримського хана Махмет-Гірея. Мати Шагінова, італійка родом, вивезла його

з Адріанополя у Салоніки, бо боялась за його життя: тоді часто бувало, що

наслідників держави зводили зо світу всякими способами їх родичі, щоб не

стояли їм поперек дороги. Салоніки у ту пору були осередком торгівлі у

Македонії і стягали до себе купців з усіх європейських держав: Англії, Франції,
Італії, Гиспанії, німців. Вдова ханська зуміла зацікавити свого сина освітою та

наукою Західної Європи; до того ж він був дуже кебетний та цікавий. Таким

чином, молодий Шагін жив свої дитячі літа серед освічених заморських купців
та мандрівників, багато чого навчився і так вподобав собі науку, що коли на

16 годі його життя вмерла його мати, то він перебрався жити у Венецію, щоб
мати більшу ще змогу вчитись. Тоді він добре знав грецьку, латинську,

італійську та французьку мови, арабську знав ще з малечку, а російської навчився

пізніше, проживаючи у Петербурзі.
«Вельми здивувався я, коли його ханська милість зволив промовити до

мене мовою латинською, та ще так гарно, мов би який Цицерон», так писав

пізнійше про Шагіна до тульчинського воєводи Потоцького Квяткевич, його

посол до кримського хана та козаків.

У Венеції прожив Шагін до 20 году свого життя, коли дядько його,
тодішній кримський хан Керім-Гірей, людина також освічена і поступова, покликав

* Передруковано з «Киевской старины» (квітень, 1904 р.), де матеріал було вміщено за

підписом М, Л, із зазначенням: «Переказано за Ролле, Лашковим та ін.» Подаємо статтю із незначним

скороченням, зберігаючи лексичні особливості першодруку.
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його до себе. Керім-Гірей дуже любив свого небожа і назначив його калгою

і сераскіром всіх наринських орд. Ті орди жили у приморських південних

степах від гирла Дунаю аж до Кубані, і було їх чотири: буджацька, єдисан-

ська, едичкульська і джамбулуцька. Шагін оселився у єдисанців. Ногайці дуже
полюбили і шанували молодого воєводу за його розум, сміливість і

тверду волю. Шагін дуже дбав про порядок і справедливість в ордах, старався

залучати торгових людей з чужих земель та з Турції, щоб зав язати з ними

постійну торгівлю, хотів завести і кращий, європейський ладу війську, але з тим

йому не пощастило, бо важко було переробити дикі, кочові звичаї татарів.
Жив він просто, трохи на європейський лад, одягався не пишно, не

держав гарема, обідав при столі, а не долі на килимі, як звикли татари; дуже
кохався у ловах, найбільше з хортами та соколами. Всі ханські прикази
виповняв докладно, але при дворі у Бахчисараї бував не часто, бо старшина
ханська недобрим оком дивилась на нього, маючи його за противника
стародавніх звичаїв. Не любили його також і за те, що він тягнув до Росії: Панін

зумів нахилити на свою сторону Шагіна, та ще єдисанського мурзу Джан-Мам-
бета, і переконати їх, що російський уряд, бажаючи добра татарам і вічного

ладу між ними та Росією, хоче визволити їх з-під турецької власті і зробити
самостійне могутнє Кримське ханство.

Але недовго був Шагін ногайським сераскіром. Почалася війна Росії

з Турцією, і саме тоді вмер хан Керім-Гірей.
Новий хан Селім-Гірей, ставлений Турцією, був не прихильний до Росії.

Тягнучи за Турцією, він послав ногайців руйнувати Україну, а Шагіна

закликав у Бахчисарай. Ногайцям був назначений новий сераскір. Війна 1770 року

була нещаслива для Турції: Румянцев розбив турків під Ларгою і Кагулом,
Панін взяв Бендери і загнав далеко поза Дністер ногайські орди єдисанців
та буджаків.

Ногайці побачили силу Росії і неміч Турції; Панінові не трудно було

тепер нахилити їх до Росії, бо він зайняв своїм військом ногайські степи.

Одних страхом, других підкупом та дарунками він примусив відступитись

від Турції і під тою умовою пропустив єдисанців та буджаків через Дністер
назад у рідні степи.

Тоді Панін послав скількох прихильних йому мурз до єдичкулів та джам-

булуків, і ті, за прикладом своїх братів єдисанців та буджаків,
відреклися від Турції і перейшли на сторону Росії.

З єднавши собі ногайські орди, Панін почав заходи, щоб відірвати від

Турції і кримських татарів.
З Петербурга був наказ Долгорукову рушити з військом на Крим і силою

примусити татар відректися від Турції і пристати до згоди з Росією.

Але попереду була зроблена спроба намовити татарів, щоб пішли вони на

це з доброї волі.
У Криму тоді були великі розрухи і колотнечі: одні тягнули за Турцією

і за ханом Селім-Гіреєм, що був наставлений з Цареграду; другі, за прикладом
ногайців, тягнули до Росії.

Щоб приєднати татарів, користуючись тою незгодою, Панін послав у Крим
послів з прихильних орд: Джан-Мамбетового брата Мавроені, Меліссу-мур-
зу та Алі-агу від джамбулуків.

Хана Селім-Гірея тоді не було дома: він був у турецькій армії на Дунаї,
а місце його заступав паша (наслідник ханський).

Як прибули панінські посли, паша засадив їх у тюрму, зібрав раду з

татарських старшин та вельмож, і рада присудила на смерть послів за те, що

приїхали вони бунтувати народ проти хана: Мавроені повісити, а Меліссу-
мурзу і Алі-агу спалити живцем. Проти такої постанови виступав рішуче Ша-
гін-Гірей, який також був в раді. Він добре розумів, що від Турції не можна

сподіватися тепер підмоги, бо силу забрала Росія; він вірив, що Росія справді
хоче утворити самостійну кримську державу.

Опріч того, добре розуміючи непереможну силу науки, освіти та

європейських порядків, він мріяв, що можна буде у незалежній кримській державі
завести європейський лад і підняти дикий Крим до великої, могутньої
Чорноморської імперії.
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Себе одного він покладав здатним переробити диких кочовників у
освічених європейців, підвладний Крим зробити незалежною імперією, а першою

умовою для такої реформи мусила бути незалежність Крима.

Отже, тепер тая незалежність, як думав він, сама лізе в руки і конче

треба скористуватись такою нагодою. Крім того, він знав, що російський
уряд, знаючи його прихильність до себе, поможе вступити на ханський трон.

Мавроені привіз намову Паніна відступитись від Турції і, яко самостійній

державі, скласти умову з Росією про вічну згоду, а представники від ногай-

ців Мелісса-мурза і Алі-ага сповістили кримський уряд державний, що

ногайські орди вже пристали до такої умови.

Шагін-Гірей у палкій та сильній промові старався склонити державну

раду до угоди з Росією. Він доказував, що нічого сподіватись добра від
Турції. Росія сама протягає Кримові братню руку і хоче зробити його

самостійним. Покаравши на горло послів, державна рада ніякої шкоди не зробить
тим Росії, а собі з друга зробить ворога, і тоді вже нічого буде сподіватись

добра та прихильності від Росії.

Шагінову мову піддержав казамер-ефенді, старший мулла, і хоч мало не

вся рада державна була вороже настроєна проти Росії, але послів випустили
на волю і дали їм до Паніна листа, в якому хоч і не приставали на угоду,
але старались завірити в своїх добрих почуваннях.

Мавроені, крім того, повіз ногайцям листа від їх колишнього сераскіра.
Шагін-Гірей хвалив ногайців за їх прихильність до Росії.

У Криму після того ще більше змоглися розрухи та ворожнеча. А ногайці,

одержавши Шагінового листа, зібралися на раду і постановили вибрати
кримським ханом Шагін-Гірея. Свою постанову вони об явили Щербініну,
губернатору Слободської губернії тобто і ногайських степів, і він про ту

постанову написав у Петербург, з свого боку піддержуючи її.
Але у Петербурзі на ті ногайські вибори не покладали великої надії.

Ногайців похвалили за прихильність, їх мурзам прислали багаті дарунки,
а Щербініну звеліли попереводити ногайські орди під Дністер та під Дон,
щоб очистити від них дорогу до Перекопу для російського війська.

Долгоруков із сильною армією вступив у Крим і дуже швидко, без великої

боротьби позаймав всі кримські міста та твердині аж до Керчі.
Турція прислала невелику підмогу кримцям, але ту підмогу Долгоруков

відбив у Кафи. Селім-Гірей відрікся свого ханства і втік у Турцію.
Нетрудно було вже Долгорукову, маючи весь Крим у своїх руках,

примусити татарів відступитись від Турції і пристати до угоди з Росією.

Забравши мурз та значнійшу старшину татарську у Карасубазарі, він
примусив їх підписати умову і велів їм вибрати собі нового хана. Вибрали Сагіб-

Гірея, Шагінового старшого брата, а Шагін-Гірея вибрали пашою, тобто нас-

лідником хана.

Таким чином, Крим зробився нібито самостійною державою, з виборним
ханом, незалежним від Турції, але дуже залежним від Росії. На такі вибори
пристали і ногайці.

Щоб показати свою прихильність до Росії, новий хан послав у Петербург
з присяжним листом Шагін-Гірея.

В кінці падолиста року 1771 Шагін-Гірей приїхав у Петербург.
Російський уряд поводився з ним дуже ласково і прихильно: на дорогу

йому було визначено по 50 карбованців у день, а у Петербурзі дали йому
розкішне помешкання і визначили платню по 100 карбованців у день.

У Петербурзі Шагін-Гірей відразу причарував усіх: молодий, гарної вроди,

розумний, сміливий, з європейською освітою та по-азіатські щедрий, він
з єднав собі прихильність і пошану у всіх, крім деяких заздрих придворних
вельмож.

Відразу він намагався, щоб міністр цариці першим з явився до його на

привітання але не добився того. Потім він об явив, що на аудієнції у цариці
буде у шапці, бо такий татарський звичай. На це згодилась цариця, і був
навіть виданий указ, яким дозволялось всім магометанам бувати у шапках на
всіх послуханнях та церемоніях. З царицею Шагін-Гірей говорив сміливо
і дуже вподобався їй як своєю вродою, так і розумом та освітою.

«Київська старовина» 27



Цариця Катерина писала до Вольтера: «У нас тепер гостює султан-паша,

брат незалежного кримського хана, людина молода, літ 25, розумний і цікавий

до всякої освіти». А у другому листі: «Спадкоємець кримського хана дуже

приємний татарин: гарний з себе, розумний, освічений не по-татарські, пише

вірші, бажає все бачити і все знати докладно. Всі його полюбили».

Справді, коли не всі полюбили, то всі дуже зацікавились Шагін-Гіреєм.

Цариця засипала його дарунками: дорогі шуби та одежі, срібне начиння,

брильянтовий перстень, шабля, інкрустована дорогим камінням, крім
звичайної платні по 100 карбованців у день, ще п ять тисяч на дрібні видатки.

І Шагін-Гірей розкішно зажив у Петербурзі, забувши про всяку політику

та про свої мрії і заміри звеличити і просвітити татарський народ. Він бував на

всіх придворних церемоніях, забавах, бенкетах та виставах у театрі, на

військових парадах, бував і у вельмож, приймав гостей у себе; цікавився всіми

музеями, фабриками, школами; бував навіть у Смольному інституті і дивився,

як танцюють та співають інститутки.
Грошей втрачав він багато, і не ставало йому тієї платні, яка була йому

визначена.

Панін випросив йому запомоги 10 тисяч карбованців, але й ті гроші
швидко розвіялись. Шагін-Гірей позаставляв дорогі дарунки цариці, і потім

доводилось викупати їх: так, викупив йому Панін перстень і табакерку за

8500 карб.
А тим часом у Криму не було ладу; боролись там дві сторони: одні тягли

до Турції, другі до Росії, а хан Сагіб-Гірей був слабої волі, несміливий і не

міг дати порядку. Турція не признавала його ханом, бо він був наставлений
Росією, а російський уряд домагався від його, щоб він віддав Росії два

приморські городи: Керч і Єнікале. Шагін також радив братові віддати

ті города Росії. Сагіб-Гірей не хотів віддавати тих городів, а турецька партія

мурз та старшин нахиляла його піддатись Турції.
Тим часом почались розрухи і серед прихильних до Росії ногайців, особливо

серед єдичкульців і джамбулуків, що стояли по той бік Дону: їх бунтували

турецькі посланці з-за Кубані і нахиляли до Турції.
Щербінін писав у Петербург і раяв знов назначити ногайцям сераскіром

сильного і сміливого Шагін-Гірея, бо його вони поважали і слухали.

Шагін-Гірея виправили у Крим, щоб налагодити справи.

Але, поки ще він зібрався їхати, справи кримські полагодились іншим

способом: Долгоруков з військом знов увійшов у Крим, розігнав і розбив деяких

мурз і, зібравши раду у Карасубазарі, знов примусив її відступитись від

Турції, підписати умову про вічну згоду з Росією і «на знак тієї згоди» віддати

Росії Керч та Єнікале.

Шагін-Гірей їхав у Крим заспокоїти своїх земляків і закріпити їх

прихильність до Росії. Живши у Петербурзі, він бачив силу Росії, розумів, що

боротьбою та змаганнями Крим собі нічого не виборе; бачивши ласку і

щедроти цариці для себе, він думав придбати таку ж ласку і для свого народу.
Але той народ, дикий і своєвольний, цурався російської ласки. На думку

Шагін-Гірея, треба було кримцям сильного, розумного хана, який примусив би

їх, як малих нетямущих дітей, робить те, що для них буде корисно. Таким
ханом міг бути тільки він, і тепер вже його не задовольняла посада сераскіра
ногайських орд: йому треба було ханського трону. Хан Сагіб-Гірей зібрав раду

старшин і мурз, щоб послухала вістей, які привіз калга Шагін-Гірей з

Петербурга.
Шагін почав намовляти раду покинути всяку ворожнечу, забути про Турцію

і покласти всі свої надії на ласку і милость цариці Катерини. Він вихваляв

її прихильність до Криму, її щедроти, називав себе вірним і вічним
прихильником Росії, від якої залежить щастя, величність і незалежність Крима.

Неймовірні і уперті мурзи та старшина не піддавались намовам Шагін-

Гірея.
Ми однаково боїмося і Росії, і Турції, казали вони. Коли нас

притиснула Росія, ми мусили пристати на угоду з нею, вона ж нас підвела і

покривдила: забрала наші землі і города. А від Турції ми не знали лиха, з нею

ми споконвіку в згоді, і віра у нас одна.
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Та ніколи зроду Росія не хотіла вашої кривди, казав Шагін-Гірей.
Хотівши, вона могла б зробити з Криму пустиню, а проте самі бачите

вивела своє військо назад, ніякого лиха не зробивши. Росія бажає

незалежності Крима і вічного спокою для себе. Коли Крим стане незалежним, Турція
ніколи не посміє воювати з Росією, бо Крим це ж права рука Турції.

Рада уперто мовчала.

З Шагін-Гіреєм приїхав з Петербурга князь Путятин. Розгніваний Шагін
казав йому: «З такими невдячними і упертими людьми, з ворогами моїми

і Росії я нічого не можу вдіяти. Дорогою душею я постарався б завести лад

у Криму і вічну згоду з Росією, але не сила моя вони мене не слухають.
Коли не зможу нічого більше зробити, то покину Крим і буду просити захисту
і притулку у цариці, якій я до віку буду вірний і вдячний».

Путятин писав про це у Петербург і раяв наставити Шагін-Гірея кримським
ханом. Але у Петербурзі не дуже квапились з цим ділом, бо не хотіли відразу
ламати незалежність Крима, який мав собі вибраного хана. До того ще і

Турція не хотіла признавати Карасубазарську умову про незалежність Крима
і коли б побачила такий вплив Росії на кримські діла, то сперечалась би ще
більше.

І без того Турція почала заходи, щоб вернути Крим під свою руку. На

Кубань з Турції вислали Девлет-Гірея. Туди збирались всі незадоволені і

неспокійні кримці, туди перебрались і недобитки-мурзи, яких розігнав з Криму
Долгоруков.

На Тамані оголосили Крим знов під захистом Турції і вибрали Девлет-
Гірея кримським ханом. Заворушились і джамбулукі і єдичкули, які жили

по цей бік Кубані аж до Дону. У Криму знов взяла силу партія турецьких
прихильників.

Шагін покинув Крим і перебрався у Полтаву; там його прийняли радо,
і російський уряд знов назначив йому платню по 1000 карб, у місяць.

Тим часом Девлет-Гірей перейшов за Кубань, розбив ногайського сераскіра
Кази-Гірея і єдичкульці признали його кримським ханом.

Турція піддержувала його, і Росія почала втрачати надію на

самостійність Криму.
Щоб утримати при собі хоч нагайські орди, Росія послала на Кубань

вірного Джан-Мамбета і Шагін-Гірея, якого ногайці давно хотіли собі за

сераскіра.
Але Девлет-Гірей тим часом перейшов з Кубані у Крим; там його прийняли

дуже радо; Сагіб-Гірея скинули з ханства і оголосили Девлет-Гірея
кримським ханом.

Утвердившись у Криму, Девлет-Гірей зараз назначив ногайським сераскіром

Тохтамиш-Гірея, а пашею, тобто наслідником хана, Турція назначила на

місце Шагін-Гірея свого прихильника Бахті-Гірея.
Тим часом ногайці признали вже своїм сераскіром Шагін-Гірея. Але прибув

з Криму Тохтамиш-Гірей з 3 тисячами війська, розбив Шагін-Гірея і
утвердився сераскіром. Крим і ногайські орди знов стали під владу Турції.

Тоді Росія постановила знов покорити кримців силою. Прийшов приказ
з Петербурга Румянцеву виступити на Крим з ЗО тисячами війська і

настановити ханом Шагін-Гірея.
Румянцев підступив до Перекопу, а Шагін-Гірей з російським військом

пішов на Кубань. Він розбив і прогнав Тохтамиш-Гірея, і ногайці, які завжди

були прихильні до Шагіна, признали його кримським ханом. Тоді Шагін-Гірей
з Кубані перейшов у Крим, а назустріч йому йшло російське військо з

Перекопу.
Хан Девлет-Гірей, зібравши 40 тисяч війська, став до оборони своїх прав,

але йому не пощастило, розбитий Шагін-Гіреєм і генералом Прозоровським,
він мѵсвя відректися свого ханства і втекти з Криму.

А незалежним кримським ханом був наставлений Шагін-Гірей, кримці
мусили присягнути йому і знов відректися від Турції.

Було це у жовтні року 1776.
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Давня мрія Шагін-Гірея здійснилася: він став главою свого народу і міг

тепер заводити нові, кращі порядки, щоб зробити з динарів освічених

європейців, а з незалежного Криму велику, могутню Чорноморську імперію.
Він бачив і розумів добре, що найбільше лихо було Кримові від непо-

рядків та розрухів, які розбивали народ на різні партії. Найбільше у тому

були винні мурзи, беї та інша старшина, які мали велику силу і вплив при

попередніх ханах. Вони ж здебільшого і тягнули до Турції. Деякі музи і беї

жили як незалежні князьки у своїх маєтках, держали своє військо, не боялись

хана і не слухали його. У воєнних справах через те виходив великий нелад

і безголов я, бо кожний такий мурза командував сам, як собі хотів. Тим-то

невелике, але упорядковане і слухняне російське військо швидко розбило
далеко більшу силу Девлет-Гірея.

Шагін-Гірей почав з того, що утворив державну раду, в яку настановив

своїх прихильників. Він назначив їм платню, і вони цілком залежали від
хана.

Потім він поділив Крим на шість уділів і в кожний уділ сам назначив кай-

макама. Кожне каймакамство було поділено на каділики, якими заправляли

кадії, а їх знов-таки назначав сам Шагін-Гірей. Каділиків було у Криму 44.

Такий поділ був заведений на взірець російських губерній та повітів.

Повсякчасні війни, незгоди та розрухи дуже зруйнували Крим: народ

зубожів, скарбниця ханська була порожня, а податків ніяк не можна було
стягнути.

До того ще колишня старшина ханська звикла обкрадати казну і

обдирати народ і купців.
Дбаючи про грошові справи ханства, Шагін-Гірей завів справний і суворий

порядок у грошових ділах скарбу; всякий найменший видаток мусив

записуватись у рахункових книгах. Записувались навіть видатки на ханську кухню.

А заправляв скарбом дефтердар-ага, тобто міністр фінансів, який мав

помічника казнадара, себто казначея. Була заведена і монетарня у Кафі, де били

монету різної ціни.
Щоб не обтяжати народ подушними податками, Шагін-Гірей повіддавав на

відкуп різні доходи ханства: митниці у Перекопі, Козлові та Кафі, соляні

озера, броварні та винокурні; назначив налог з рогатої худоби, бджіл.
Подушне платили тільки євреї та цигани. Крім того, давали чималі доходи власні

ханські землі і маєтки, і ці гроші йшли вже на удержання ханського двору.
Багато старання поклав Шагін-Гірей, щоб упорядкувати військо. Досі

кримське військо складалось з ногайських орд, з загонів, які приводили мурзи
і беї, і з турецького війська, що стояло у Кафі, Керчі та Єнікале. Таке військо

було дуже різноманітне і безладне.

Ногайці були дикі, хижі наїздники і розбишаки: вони гаразди були тільки

грабувати, палити і руйнувати і не могли встояти проти статечного

реєстрового війська, особливо проти гармат. Загони мурз та беїв також були
безладні: мурзи і беї виступали часто кожний сам по собі, бувало, сварились і
гризлись поміж себе, і з таким збираним військом трудно було дати лад.

Турецького ж війська не стало зовсім, скоро Крим об явився самостійним і
відступився від Турції.

Щоб упорядкувати військову справу, Шагін-Гірей завів рекрутчину: він
звелів переписати увесь народ і від п яти дворів брати одного рекрута.
Набравши їх, він звелів муштрувати їх на європейський лад. Крім того, він

набрав один полк найкращого війська і той полк держав при собі; називався

він саймени, тобто ханська гвардія.
У Кафі був поставлений чавунний завод і кувались свої власні гармати,

а біля Бахчисарая пороховий завод.

Старі мурзи і беї важким духом дихали на нового хана за те, що він

забрав від них всю силу їх, вплив і військо.

Ремствував і народ за рекрутчину. Але Шагін-Гірей не вважав на це і

заводив скрізь свої порядки.

Йому не сиділось у Бахчисараї, що стоїть у глибокій, тісній котловині між
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горами. Могутня, невсипуща вдача шукала собі простору, широких шляхів,

єднання з заморськими чужинцями, з європейською торгівлею та освітою.

І Шагін-Гірей задумав перебратись з сонного Бахчисарая у кипучу і

рухливу приморську Кафу. Він заходився будувати собі багатий палац у Кафі
і викликав для того італійських майстрів та ремісників.

Своє власне життя він обставив зовсім по-європейськи. Вся челядь його

була з чужинців: кухар німець, лакей француз, машталіри і фермани
москалі, лікарі Іван Іванович і англієць Робертсон.

Шагін-Гірей не любив їздити верхи, як велося споконвіку, а більше у

кареті; одягався просто, у довгу чорну керею, обідав при столі, гарема не хотів

держати, і лише на превелику силу придворні мулли намовили його взяти собі

три жони.

Нові порядки не подобались татарам. Мулли і інші духовні нарікали, що

хан не поважає старої віри, батьківських та дідівських звичаїв і тягне до

чужовірної Росії, відступившись від своїх одновірців-турків.
Мурзи, беї і старшина не злюбили його за те, що він звів їх ні на що,

забравши від них і силу, і військо, і вплив на державні справи; народ
ремствував за рекрутчину, військо за нові порядки. Лиш саймени були вірні
і покірні, бо хан дуже піклувався ними і любив їх.

А Турція тим часом не покинула своїх заходів і змагань, щоб знов

завернути Крим до себе; через тайних посланців вона зносилась з непокірними
мурзами і беями, піддержувала недовольних і сіяла зерна зради. По кримських

городах та селах вештались ті посланці, перебравшись за купців, мулл та

старців, і бунтували народ.
Лиш невеличке число прихильників Шагін-Гірея, яких він поназначав на

державні уряди, та полк сайменів були йому вірні і щиро помагали заводити

новий лад.
І у Криму знов почались розрухи і бунти. Зібравшись загонами, бунтарі

ходили на селах, побиваючи і грабуючи ханських прихильників та чиновників,
а народ помагав бунтарям і приставав до їх загонів.

Агаса-бей, зібравши скілько загонів до купи, підступив до Бахчисарая,
але саймени відбили його. Агаса подався до Карасубазару, але там зустрів
його генерал Прозоровський з російським військом, що стояло у Перекопі,
і відбив знов. Вертаючись назад з-під Карасубазару, бунтарі наскочили на

Шагін-Гірея, який вийшов проти них з сильним військом. Хан розбив і

розпорошив загін Агаси. Але тим часом інші бунтарські загони, довідавшись, що

хан забрав трохи не всю силу з собою, напали на Бахчисарай, ограбували
ханський палац, перебили челядь і приближних хана і розграбували всіх

його прихильників.

Почувши про це, Шагін-Гірей взяв на поміч частину російського війська

у генерала Прозоровського і повернув назад у Бахчисарай, розбиваючи і

розганяючи по дорозі бунтарські загони. Не встиг хан дійти до Бахчисарая, як

у Козлові скоїлось нове, несподіване лихо: туди висадився з Очакова

колишній скинутий хан Селім-Гірей. До його почали горнутись всі бунтарі і вороги
Шагіна і знов оголосили Селім-Гірея кримським ханом.

Шагін-Гірей повернув назад до Козлова, а на підмогу ішов йому з

Перекопу генерал Прозоровський. Селім-Гірей з безладними і невпорядкованими
загонами не міг встояти проти Шагінового і російського війська. Недовго

боровся він, оточений їх потугами, і мусив здатись.

Покатувавши лютими карами Селім-Гірея і своїх ворогів, Шагін-Гірей
з генералом Прозоровським пройшли увесь Крим, розбиваючи і караючи

бунтарів. Кров ю залилась Кримська держава: більш 12 тисяч народу
покарано на горло, а що вже погинуло жінок, дітей та старих, немощних від голоду
та холоду, бо діялось це зимою р. 1778, того не злічить.

Прислала і Турція запомогу військом Селіму, але тая запомога

опізнилась, і Суворов відбив її, потопивши 7 турецьких кораблів і перебивши більш
7 тисяч турецького війська.

Пригнітивши, але не погасивши кров ю загальне ремство, Шагін-Гірей знов

взявся проводити свої порядки.
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Він бачив, що без запомоги Росії не зможе вдержатись на троні. Тому-то
після тих бунтів він ще тісніше зв язався з нею.

З Росії він вже закликав майстрів, купців, виписував зброю; російських
офіцерів держав при війську для науки. Щоб легше було зноситись і зсила-

тись з Росієя, Шагін-Гірей завів пошту і поставив 16 поштових станцій від

Бахчисараю до Перекопу.
Але чим тісніше він зближався з Росією, тим більше віддалявся від його

татарський народ. Шагін-Гірей почав вже боятись за своє життя, бо скрізь,
навіть у палаці, були у нього вороги.

Минуло два роки після великого повстання, а татари знов заворушились.

Тепер почалось з Кубані.
Турція вислала Сулеймана-агу підняти на Шагін-Гірея ногайців. Орди

заворушились. Після лютих кар і розгрому повстанців у 1778 році ногайці

зненавиділи свого колишнього любого сераскіра.
Найбільш рухливі і непокірні джамбулуки і єдичкули оголосили кримським

ханом Богадир-Гірея Шагінового брата. Піднялись подекуди і кримці.
Хоч Шагін-Гірей і покарав лютою смертю деяких непевних і сміливіших,

але тим не заспокоїв народ. Ногайці вислали посланців до цариці, прохаючи
скинути ненависного і лютого Шагін-Гірея і признати ханом Богадира. Але
на те прохання цариця не зважила і звеліла татарам покоритись Шагінові.

Тим часом вже і у Криму знялося повстання під приводом Султан-Аліма.
Знов прийшлося скрутно Шагінові.

З Кубані надходив Богадир з ногайцями, а від Козлова Алім з 3

тисячами повстанців. Шагін-Гірей вислав на Аліма сайменів, але вони передались
Алімові і з єднались з повстанцями.

Шагін-Гірей мусив покинути все і, рятуючи свою голову, втекти в Єнікале,

де стояло російське військо.

Знов піднявся весь Крим і, вибравши Богадира ханом, послав до цариці
і у Турцію грамоти, прохаючи скинути Шагіна і назначити Богадира.

Але з Петербурга прийшов приказ Потьомкіну, тодішньому

генерал-губернаторові Новоросійського краю, усмирити бунт і знов настановити на

кримський трон Шагін-Гірея.
Знов російське військо увійшло в Крим, розбило і розпорошило повстанців,

знов почав Шагін-Гірей лютими карами втихомирювати своїх непокірних
підданих. І знов полилась татарська кров з рук татарського хана...

Потьомкін, бачивши, що Шагін-Гірей власною силою не вдержиться на

троні, почав намовляти його відректися того ханства, де його ненавидять і

готові стратити його зо світу. Він раяв йому віддати Крим Росії, а за те обіцяв

йому ханство у Персії за підмогою Росії.
Шагінові докучила та неустанна боротьба з своїм власним народом. Він

бачив, що не дасть з ним ладу, і згодився на намову Потьомкіна.

Зібравши старшину татарську у Карасубазарі, він, покликаючи суд Божий

на їх голови, об явив, що не хоче бути ханом такого непокірного і невдячного

народу.

До татарської старшини промовив де Бальмен, посланий від Потьомкіна,
намовляючи їх просити царицю, щоб прийняла Крим під Російську
державу.

Татари бачили руїну свого краю від неустанних війн та розрухів,
ненавиділи нові порядки Шагін-Гірея, не надіялись вже вернутись під турецьку
владу, бо перемогла російська сила, і згодились піддатись Росії.

24 січня р. 1783 російське військо зайняло Крим, і татари присягнули
цариці. У маніфесті було сказано: «Щоб заспокоїти назавжди всякі

розрухи кримські, прилучаєм до нашої держави півострів Крим, острів Тамань
і всю Кубань, як справедливу загоду за всі шкоди і клопоти, які ми

понесли на удержання в них спокою і порядку».
Так скінчилося ханство Шагін-Гірея, а з ним і самостійність Крима.
Сім літ правив він, щиро бажаючи добра свому народові, думаючи

звеличити Крим, зробити його могутньою, незалежною державою...
А замість того знівечив, зруйнував і залив братньою кров ю той багатий

край і віддав його у чуже підданство.
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Розвінчаний хан. звичайно, не міг лишитись у Криму, та й сам не хотів.

Російський уряд, назначивши йому 200 тисяч платні на рік, указував йому
перебратись у Херсон. Шагін-Гірей не хотів туди, думав довго, вибрав собі

Азов, потім знов передумав, аж на останку зібрався на Тамань.

З Кафи перевезли туди все добро ханське, жінок його, челядь, громадку

його прихильників з їх добром, частину вірних сайменів, табун дорогих
арабських коней, верблюдів. Всього перебралось з ханом за Тамань біля 2

тисяч душ.

На Тамані Шагін-Гірей прожив недовго. Нагайці, побачивши, що Крим

перейшов під російську державу, а з ним і вони самі, не хотіли покоритись.
Частина їх почала перебиратись за Кубань на турецькі землі, а інші задумали

вернути собі незалежність, почали бунтувати проти наставлених над ними

російських начальників і зсилались з Шагін-Гіреєм. Дійшло до того, що По-

тьомкін мусив послати військо, щоб замирити своєвольних ногайців.

Шагін-Гірей послав одного з приставлених до його російських офіцерів
з листом до цариці, але Потьомкін, довідавшись про це, вернув з дороги того

офіцера, а Шагінові послав приказ, щоб він не смів без його дозволу писати

до цариці і розпоряджатись своїми приставами.
Взагалі Потьомкін не любив Шагін-Гірея, чинив йому всякі притичини

і утиски, а у Петербург писав, що Шагін-Гірей зсилається з ногайцями і

бунтує їх.

Тоді цариця прислала указ, щоб Шагін-Гірей зараз перебрався у Вороніж,
а на той переїзд назначено йому було 20 тисяч. Не проживши й року на

Тамані, Шагін, покинувши там увесь свій двір, мусив переїхати у Вороніж.
Тяжко вільному степовому орлові жити у неволі, у клітці, ще тяжче

було самовладному гордому ханові покорятись приказам Потьомкіна і

наставленим від його приставам-офіцерам.
І Шагін-Гірей просив через Потьмкіна царицю дозволити йому перебратись

у Турцію. Він бачив тепер, що обіцяне йому ханство у Персії була
дурниця.

Думаючи перемандрувать у Турцію, він не хотів таскати у Вороніж за

собою свій двір і все добро.
Півтора роки прожив Шагін-Гірей у Вороніжі, дожидаючись того дозволу,

і діждався лише того, що приказано було з Вороніжа перевезти його у

Калугу.

Правда, везли його з пошаною і честю; скрізь були прикази городничим
і губернаторам зустрічати його, як царську особу, але Шагін-Гірей почував
себе хоч у добрі, але у неволі, хоч у золотій клітці, а все-таки у клітці.

З Воронежа у Калугу він переїхав з дуже невеликим двором: був при
йому секретар Терзі-Ізмаїл-ефенді, двоє муллів, капітан-ага ханського корабля
і чоловік 20 челяді.

Про цю подорож з Воронежа у Калугу переховались до нашого часу деякі
згадки, записані сучасником її Болотовим.

Шагін-Гірей ночував у нього у Богородицьку. Ось що пише Болотов:

«19 грудня у третій годині після полудня прискочив верховець,
повідомляючи, що гості їдуть; мало не враз з ним прибула кухня ханська і челядь.

Поліцмейстер з командою драгунів виїхав назустріч Гіреєві, а я заходився

порядкувати господу. Незабаром прибув і високий гість. Привітали ми його

на ганку, і я попросив Гірея у гостинну світлицю, де він почав роздягатись.

Челядь зняла з його дорогу соболячу шубу та чорну теплу хустку, м яку
та довгу, якою була закутана його голова. Хан одягнений був у довгий чорний

жупан, який дуже скидався на чернечу рясу, а на голові у нього була
невеличка шапка з гарних чорних смушків.

Моя тепла хата дуже вподобалась ханові, і він сказав, що бажав би тут
ночувати. Лашкарєв, офіцер конвоя, охоче пристав на це, тим більше, що

треба було полагодити ханські сані, бо вони перевернулись були, доїжджаючи
до города, і щось там обламалося. Хан весело розмовляв з Лашкарєвим по-

французькі про цю пригоду.
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Камердинер ханський, ставши навколішки, подав йому у срібній посуді
кофій. Здивував мене чимало цей азіатський звичай. Після кофію таким же

чином ханові подали люльку, просту глиняну, на довгому чубуці, і він курив
її, похожаючи по світлиці і балакаючи з Лашкарєвим. Думаючи, що я не

розумію французької мови, він пошанував і мене короткою розмовою по-

російськи. Потім хан пішов на спочинок, і у гостинній оставсь Лашкарєв
і дворяне ханські: Ізмаїл-ефенді та капітан-ага, люде високого розуму і

науки».

Болотов був художник і, запам ятавши собі обличчя Шагін-Гірея,
намалював потім його портрет, як казали ті, що знали хана, дуже схожий. Літ 35,
гарної вроди, високий, худий, чорний, з чорною бородою і у чорній кереї, він

дуже скидався на монаха.

На другий день хан поїхав далі, багатими дарунками подякувавши всім
за гостину. Болотову він подарував гарний золотий годинник, його жінці і

дочці два сувої дорогого аксамиту, городничому золоту табатирку.
Але і у Калузі недовго прожив Шагін-Гірей. Довелось дізнати йому багато

утисків і перешкод, найбільше від Потьомкіна.

Платню йому видавали дуже несправно, задержуючи її на скілька місяців.

А він звик жити розкішно, роздавав щедрі дарунки і раз у раз йому не

ставало грошей. Доводилось позичати їх і платити дуже великі проценти. Так,

у Калузі хан наробив довгу до 130 тисяч.

Втім, клопоти взявся помогти йому Веніамин-бей, який колись держав у

Криму, ще за панування Шагін-Гірея, горільчаний відкуп.
Він предложив ханові зібрати аренди з його маєтків у Криму; хан

пристав на це і виправив його у Крим, давши довіренності.
Але Потьомкін звелів арештувати Веніамина, а Шагін-Гірея сповістив, що

всі його маєтки забрані у казну і він вже до них ніякого права не має.

Тяжко це засмутило Шагін-Гірея. А тим часом двір його з усім добром
сидів на Тамані, не знаючи, що з собою подіяти. Шагінів брат Аслан писав

йому з Кубані: «Глянь на Бога і пожалій нас. Дай нам звістку, що думаєш

чинити з собою і куди нам прикажеш подітись, або дозволь нам самим

подумати і розпорядитись собою, як знаєм».

Шагін-Гірей вислав на Кубань довіренного чоловіка Кугаса з листами до

братів і Іслам-бея, якого він лишив старшим над своїм двором.
Але після арешту Веніамина-бея Потьомкін велів стежити добре на

Перекопі, Арбаті і кругом Тамані, щоб не міг зсилатись Шагін-Гірей з своїми.

І Кугаса перейняли близ Перекопу, а листи хана відіслали до Потьомкіна.
Тоді Потьомкін послав приказ кримському губернаторові Коховському, щоб

об явив Шагіновому дворові, що лишився на Тамані, щоб присягали на

вірність і підданство російській державі, а хто не схоче присягнути, щоб

вибирався собі у Турцію.
Іслам-бей і султан Алі-ага (начальник гарема) відповіли, що вони

присягали своєму ханові і без його дозволу не можуть присягати нікому іншому.
Також і три жони Шагінові не схотіли російського підданства і просили,

щоб їх відправляли або до їх хана, або у Турцію.
Тим часом і Шагінові прийшов нарешті з Петербурга дозвіл виїхати у

Турцію. їхати він мав на Київ, Кам янець-Подільський до Хотина. З його двором

розпорядився Потьомкін так, що Іслам-бея, 1200 татарів і сайменів

переправили за Кубань, у Турцію (бо в ту пору ще Кавказ належав до Турції);
уарем, брата Аслана та Алі-агу і 117 чоловік челяді на ханському кораблі
виправили у Турцію морем, а 50 колишніх сайменів та челяді, табун коней,
верблюдів і добро ханське виправили на Київ, назустріч Шагінові. Старшим
над ними був Кугас, якого випустили з арешту.

Кугас трохи забарився у Перекопі: зима була люта, і він просив
Потьомкіна дозволити йому перезимувати у Криму, щоб не погинули від холоду

верблюди; але йому того не дозволили, і він мусив покинути верблюдів, а все

добро переклав на коней і зустрівся з своїм ханом у Києві, на зимнього

Миколу р. 1786. Шагін-Гірей вирушив з Києва у Бердичів, а перед Різдвом був
вже на Довжку, під Кам янцем. Тут він спочивав три дні і посилав гонця

у Хотин, до турецького паши, повідомляючи про свій замір їхати у Турцію.
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Але паша, не маючи ніякого приказу зі Стамбулу, боявся пропустити Шагін-

Гірея. Треба було посилати у Стамбул питати приказу султана.
А Шагін-Гірей чим ближче був до турецької землі, тим більше ставав

неспокійний і нетерплячий.
Почались нові клопоти і труднощі: російський уряд перестав платити гроші

Шагінові, і нічим було жити йому з двором своїм.

Полковник Вельямінов, приставлений до хана, писав у Петербург,
прохаючи не задержувать платні, і на превелику силу випрохав, щоб
продовжити її ще на місяць. Але поки прийшли ті гроші, треба було їх якось

добувати, і довелось ханові знов позастановляти деякі дорогі клейноди з скарбу та

продати частину коней.

Коні були дорогі, арабські, і купив їх у хана управитель маєтків пана

Лянцкоронського Адам Чайківський. І довго ще потім велася у того пана

порода арабських коней, і звали їх гиреями.

Шагін-Гірей хотів бути ще ближче до турецької землі і, спочивши на

Довжку, переїхав у Жванець. По той бік Дністра він бачив вже ту землю,
бачив замок турецький у Хотині.

У Жванці довелося йому оселитись у руїнах замчиська Лянцкоронських,
де було лише скілька кімнат теплих і здібних для житла. Кам янецький

комендант Вітте для почту і охорони Шагіна прислав сотню польського війська.

Трохи не місяць довелося ждати Шагінові відповіді зі Стамбулу, а нудьга

і непевність мучили його страшенно: він бачив турецьку, як не як, а рідну
землю і не міг ступити на неї.

Збігався звідусіль народ, щоб подивитись на татарів; деякі діди пам ятали
ще наїзди і погроми татарські. А тепер ті самі татари, та ще й з ханом своїм,
смирненько сиділи у замчиську. Збігалась і шляхта цікава, перебігали і
турки з Хотина, щоб подивитись на своїх одновірців і їх Гірея. І юрба народу
натовпом стояла щодня перед ворітьми Жванецького замку.

Шагін-Гірей сидів і не показувався, а нудьга і журба сушили його.

Почали придворні намовляти хана проїхатись трохи, щоб розважити тугу
і щоб показатись народові, який хотів поклонитись і привітати його

світлість. І Шагін виїхав верхи, оточений своїми татарами і командою польського

війська.

З пошаною привітав його народ, а турки стали навколішки і

поклонились до землі потомкові каліфа. Пригадав собі бідний хан без ханства давні

часи, коли вітав його так само підданий йому народ татарський, і, може, хоч

на хвилину забув, що він тепер не повелитель, а сам невольник.

Тяжко було Шагінові сидіти у Жванці в непевності. З туги не міг він

їсти, сон пропав, і цілими ночами він молився Богу [...].
Був кінець січня року 1787, коли хотинський паша одержав гатті-шеріф

(указ) султана. Великий візір писав до Шагін-Гірея: «Його величество султан

назначив Ізмаїла-агу, щоб привітав вашу світлість, яко високого гостя султана,

і проводив вас з честію, шанобою і всякими вигодами від Хотина до

Бухареста, а звідтіль через Йерган до Адріанополя».
5 лютого Шагін-Гірей, щиро простившись з офіцерами, що були до його

приставлені, обдарувавши їх на пам ять дарунками і роздавши 1400

червінців команді військовій, переїхав через Дністер у Турцію.
Радий був Шагін-Гірей, що вибрався з чужини, яка так непривітливо

і невдячно повелася з ним; думав під захистом одновірної Турції знайти собі

у родових маєтках своїх у Румелії спочинок після бурхливого і нещасного
свого життя у Криму та Росії.

Та не так сталося.

Турція повелася з ним гірш, ніж лиха мачуха. Вже вирушивши з Хотина,

Шагін-Гірей примітив, що Ізмаїл-ага поводиться з ним не «з честю і

пошаною, яка належиться високому гостеві султана», а як з полоняннином.

У Бухаресті Ізмаїл-ага розігнав увесь двір Шагінів, а його самого, вже як

в язня, у кайданах, повіз не до Адріанополя, а на острів Родос і кинув у
тюрму. Там через скілька місяців, по приказу султана, йому відрубали голову.

Так скінчилося життя останнього, «незалежного» кримського хана Шагін-

Гірея.
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Анатолій ДЕНИСЕНКО

НЕСТОР ЛІТОПИСЕЦЬ

Оглядаючи через плин віків титанічну працю, здійснену цією людиною,
захоплюєшся подвигом великого історика та письменника Київської Русі. Його
геніальне творіння «Повість временних літ» своєю глибиною наукового

осмислення та передбачення хвилюватиме ще не одне покоління дослідників
раннього середньовіччя. Як історик Нестор-літописець вперше визначив «...откуду

есть наша Руская земля, кто в Києве нача первие княжити и откуду Руская
земля стала єсть». Автор, розглядаючи історію Русі як загальнолюдську,

аргументовано подає картину розселення слов янських племен, утворення
слов янських народів. У своєму унікальному за філософськими
узагальненнями і стрункістю історичної концепції творі літописець з позицій патріота
розмірковує про актуальне і животрепетне завжди: міцність держави
залежить від єдності, спільності дій її громадян за утвердження своєї

незалежності. Тому хоча і написана «Повість временних літ» вісім з половиною

століть тому, книга ця завжди сучасна.

Нестор-літописець. Під цим ім ям увійшла в нашу історію людина, яка

цікавить сучасників перш за все своєю творчістю. Бо ж дослідження його

спадщини дає змогу краще пізнати наше минуле. І, звичайно, людська

зацікавленість не байдужа і до особистості, приватного життя літописця. Як він жив,
в яких умовах народжувались його твори, що не втратили своєї актуальності
і тепер?

Батьківщина Нестора Київ. Як згадував сам літописець, він поступив до

Печерської обителі послушником у юному віці. «До Феодосія, котрий жив у

монастирі і правив доброчинне життя та іноче правило і який приймав
кожного, хто приходив до нього, прийшов і я, грішний і недостойний раб Нестор,
і прийняв він мене, коли мені було від народження мого сімнадцять років».
Щодо дати народження і смерті Нестора не існує однозначної думки. Згідно
з твердженням історика минулого століття архієпископа Чернігівського
митрополита Філарета, висловленого ним у книзі «Русские святые, чтимые всею

церковию или местно», блаженний Нестор поступив до обителі за рік до

смерті преподобного Феодосія (1074), тобто він провів у Печерській лаврі
41 рік і помер у 58 років. Хоча більшість учених-істориків схиляються до

думки, що Нестор помер приблизно у 1116 1121 рр., маючи 65 років.
Не одразу Нестор став монахом. Згідно з грецькими церковними правилами

(в обителі їх суворо дотримувалися), ті, хто готував себе служінню Богу в

монастирі, підлягали обов язковому трирічному випробуванню. Тодішній ігумен
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Феодосій вважав за необхідне, щоб кожен, хто переступав поріг монастиря
з наміром залишитися в ньому назавжди, ходив спочатку в своєму одязі, аж

поки як слід не ознайомиться з монастирським чином, його правилами та

звичаями, поки серцем і душею не відчує потребу перебувати в Божій обителі.

Лише після іспитового терміну дозволявся чорнечий одяг. Потім тривало

випробування послушаннями. І лише після цього давався дозвіл на постриг.

Випробування юнак витримав і вже ігуменом Стефаном був удостоєний
дияконського сану. Зазначимо, що за тогочасними правилами в диякони

посвячували не раніше, як виповниться двадцять п ять років.
Час випробування і послушництва для Нестора не минув марно.

Згадаймо, що у Києво-Печерській обителі було тоді багато мужів високого

розуму, які слугували взірцем духовного удосконалення. Тут буяло справжнє
духовне життя. Про що, власне, і писав згодом преподобний Нестор: «Коли
Стефан управляв монастирем і блаженним стадом, яке згуртував Феодосій,

ченці, мов світила, сяяли в Русі. Одні були стійкими постниками, інші міцні

були на бдінні чи у колінопреклонній молитві, багато дотримувалися посту

через день чи через два дні, інші вживали тільки хліб з водою, деякі

варене зілля, дехто тільки сире. Всі перебували в любові: молодші

покорялися старшим, не сміючи і говорити проти них, і виявляли цілковиту
покору і послух; а старші оточували любов ю молодших, наставляли і втішали

їх, як батьки дітей малих. Якщо дехто з братів впадав в яке-небудь пригрі-
шіння, втішали його і з великою любов ю ділили єпитимію одного на двох і на

трьох. Така була любов взаємна при суворій стриманості! Якщо брат часом

залишав монастир, то вся братія сумувала за ним, посилали за ним і кликали

брата до монастиря, потім йшли до ігумена, кланялись і вмовляли прийняти
брата, і приймали з великою радістю».

Маючи таких наставників та докладаючи терпіння і старанність до

подвижництва, Нестор і сам зростав духовно. Особиста скромність, глибока
смиренність були властиві йому. У своїх творах він називає себе грішним,
меншим братом у монастирі. Описуючи житіє Феодосія, Нестор смиренно
називає себе грішником, не гідним ще творити життєпис святого угодника.

Як належне визнання його успіхів у духовному житті обителі засвідчує той

факт, що саме йому в 1091 р. доручив ігумен Іоанн відкрити мощі
преподобного Феодосія. Доручення було виконане з великою старанністю. Літописець
так описав цю подію: «Прийшов до мене ігумен Іоанн і сказав: підемо до

печери, до Феодосія, і я пішов з ігуменом, тоді як ніхто не знав; подивившись,

куди кидати землю, і визначивши місце, де копати, крім отвору, ігумен сказав

мені: нікому не кажи з братії, щоб ніхто не знав; візьми, кого хочеш, на

допомогу собі. У вівторок увечері, взявши з собою двох братів, а інші не

знали, прийшов до печери і, проспівавши псалми, почав копати... Коли докопався
я, то страх напав на мене і я почав взивати: «Господи помилуй!»... Ігумен
прийшов з двома братами. Я розкопав широко, і, увійшовши, побачили ми:

лежать мощі, суглоби не розпалися, волосся на голові присохло; ми поклали

їх на мантію і винесли».

Преподобний Нестор відомий святій церкві і своїми богоугодними
вчинками, і літературною діяльністю. Перші його агіографічні твори «Чтеніе про

Бориса і Гліба», «Житіє Феодосія». Зазначимо, що Нестор уже в першому

своєму, творі не обходить найбільш гострих і політично актуальних тем,

зокрема, порушує проблему створення культу національних святих, якими були
проголошені Борис, Гліб, Феодосій.

«Після того як написано про життя, чудеса і згубу Бориса і Гліба, я,

грішний Нестор, спонукав себе звернутися до іншої розповіді», такими

словами розпочинає преподобний літописець життєпис Феодосія.
У 1091 р. до нової кам яної церкви монастиря з печери, де до цього

покоїлося тіло Феодосія, були урочисто перенесені його мощі і встановлені у

притворі праворуч. Незадовго до цієї події Нестор і написав «Житіє...», певно, за

дорученням ігумена Никона. Точно невідомо, коли його склав Нестор,
імовірніше, що за життя Никона (помер 1088 р.), після «Чтенія про Бориса і

Гліба». У вступі до «Житія...» Нестор сам говорить про те, що, написавши

спершу «Чтеніе...», він тепер «понудихся и на друге исповедание прийти».
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Твір складено з святою метою: «Щоб і майбутні після нас чорноризці,
читаючи житіє і побачивши доблесті мужа, прославляли Бога, прославляли
і угодника Його, і міцніли на подвиг, особливо тим, що в цій країні з явився
такий чоловік і угодник Божий».

Несторове житіє преподобного Феодосія, котрий, відстоюючи інтереси
Київської Русі, боровся проти ромейського засилля, зразок повчального читання

як для іноків, так і для всіх християн.

Приступаючи до здійснення майбутнього літературного подвигу, літописець

був сповнений сумнівами і надіями, про що він відверто поділився з читачем.

Із вступу, як уже зазначалося, дізнаємося, що Нестор, готуючись розповісти

про покійного печорського ігумена, мав на меті насамперед створити високий

ідеал людини, доблесного Божого представника для наслідування нащадкам,

який цілком присвятив себе добру. Нестор тим самим переконував сучасників,

що у Київській Русі були святі праведники Божі, уславлені своїм життям і

подвигами.

«Житіє Феодосія Печерського» складний і великий літературний твір.
Повідомленням про постриг матері Феодосія у монастирі святого Миколая

та її смерть завершується частина житія, присвячена дитинству та юності

святого угодника. Далі літописець знайомить з історією Печерського
монастиря. Розповідь веде з часу поселення Феодосія до Антонієвої печери і

закінчує 80-ми роками XI ст. З літопису постає життя в обителі і після кончини

Феодосія. Нестор пише про ігуменство Стефана, про завершення
будівництва кам яної церкви, про смуту серед братії, через яку Стефан змушений був
залишити монастир, про ігумена Никона.

Звичайно, створюючи оригінальний життєпис українського святого

Феодосія Печерського, чорноризець використовував кращі зразки творів письменни-

ків-попередників, зокрема класика візантійської агіографії Кирила Скіфополь-
ського, його житіє Сави Освященого. Національний дух, патріотизм,
блискучий літературний стиль викладу написаного Нестором житія Феодосія
Печерського наочне свідчення того, якого високого рівня досягла вже у другій
половині XI ст. художня проза Київської Русі.

У 1093 1096 рр. виник Києво-Печерський літописний звід, складений за

розпорядженням ігумена Іоанна. У 1110 р. Нестор взявся за написання нового

літописного зводу, названого ним «Повість временних літ», вершини свого

творіння. У ранньому середньовіччі нема іншого руського твору, що за

глибиною думки, філософських узагальнень і стрункістю побудови історичної
концепції міг би стати поряд.

Створення багатопланового літопису «Повість временних літ, або звідки
почалася Руська земля, хто в Києві перший став князювати і звідки Руська
земля стала буть» одне з унікальних творінь людського генію, подвиг

великого любомудра. Деякий час висловлювався сумнів щодо авторства Нестора.
Однак ряд дослідників спростували цю думку. Письменник першої половини

XIII ст. Полікарп небезпідставно вважав печерського чорноризця творцем
літопису. Нестор підписував своїм ім ям твори і охоче посилався на себе у

передмовах і післямовах. Складаючи «Повість временних літ», також

поставив своє ім я. У заголовку першої редакції читаємо: «Нестора чорноризця Фео-
досієва монастиря Печерського». Отже, є всі підстави вважати, що
укладачем даного літопису був Нестор. Це твердження підтримують і сучасні

історики.
Висока освіченість автора, копітка праця з першоджерелами

великокнязівськими архівами, що зберігалися при церкві святого Іллі і були надані
київським князем Святополком Ізяславичем, усними переказами феодальних

родин, народними переказами і легендами дали змогу створити широке

історичне полотно. Крім того, літопис Нестора знайомить з важливими подіями

церковної історії.
Нестор залишив земне життя 27 жовтня. Цього дня православна церква

вшановує пам ять великого літописця, святого угодника. Поховали його у
Ближніх (Антонієвих) печерах Києво-Печерської лаври. Православні зараз
поклоняються іконам святого монаха Нестора в Києво-Печерській лаврі, Во-
лодимирському соборі, церкві Спаса на Берестові, у Почаївській лаврі.
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,
ВИДАТНІ ІСТОРИЧНІ ІЮСТЛТІ

Андрій ТКАЧУК

СИМОН ПЕТЛЮРА
(політичний портрет)

Ідея організації українських
збройних сил стала, здається, реальною уже

весною 1917 р. Центром створення

національних військових частин стає Київ.

Микола Міхновський і його однодумці-

самостійники засновують Військовий

клуб ім. П. Полуботка і Український

військовий організаційний комітет, що

мали стати штабом по консолідації

українських військових. Проте у
березні 1917 р. мало хто вірив, що полубот-
ківцям пощастить здійснити свої плани.

Російська армія, обезкровлена тяжкою

трьохлітньою війною, ще трималася,

але уже відчутними були антивоєнні

настрої. Значно посилювалася серед

солдат соціалістична пропаганда лівих

російських партій. Щодо України, то

лише поодинокі політичні лідери
вбачали необхідність мати власне військо,
сподіваючись на мирне порозуміння з

Росією.

Полуботківці розгорнули активну

агітаційну і організаційну роботу на

фронтах та у військових частинах

Київського гарнізону, створили І

Український полк ім. Б. Хмельницького. На

фронтах формуються військові солдат-

♦ Закінчення. Початок у «Київській

старовині» № 6 за 1992 р.

ські комітети, які гуртують навколо себе

українців, пропагують ідею створення

національних збройних сил.

На Західному фронті такий

комітет очолив С. Петлюра, людина не

військова, інтендант громадської
організації. Це засвідчило його авторитет

серед військових-українців, розуміння
необхідності мати в Україні власні збройні
сили.

Активні військові, що були
розчаровані обережною діяльністю
Центральної Ради і прагнули прискорити

проголошення української держави,

наполягають на проведенні І Всеукраїнського

військового з'їзду. Представником

Західного фронту на з'їзд прибув до

Києва і С. Петлюра.
Тимчасовий уряд заборонив

роботу з'їзду, а командуючий Київським
гарнізоном пригрозив учасникам
застосувати військову силу. Але з'їзд відбувся.
С. Петлюру, який не мав такої

популярності серед військових, як,

наприклад, присутні там М. Грушевський і
В. Винниченко, обирають до президії
з'їзду скоріше як представника від
Західного фронту і соціал-демократів,
що прагнули привернути до себе

військових і, таким чином, вплинути на

політичні процеси. Навіть В. Винниченко

на деякий час вгамував свою неприязнь

до С. Петлюри.
Головним стало те, що пропонували

лідери Центральної Ради і лівих
партій учасникам з'їзду свою позицію

щодо утворення Українських Збройних
Сил. На жаль, лідери Центральної Ради
не мали у цьому питанні не тільки

виробленої політики, але й особисті їхні

погляди і позиції були досить

плутаними, а почасти наївними. Ні

М. Грушевський, ні В. Винниченко у цей

період не виявляли прагнення до

створення української армії. Навпаки, досить

перечитати тодішні статті і виступи
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8. Винниченка на цю тему, щоб збагнути
його нерозуміння сприятливої для

державотворення зміни історичних
обставин. Зокрема, у 1917 р. він писав: «Не

своєї армії нам треба, а знищення

всяких постійних армій. Не українську
регулярну армію нам треба
організовувати! Українського мілітаризму не було
і не повинно бути!» Настанови

Центральної Ради були ще більш дивними.

Ось як, наприклад, їх характеризував

сучасник: «І на якого лиха цей Міхнов-

ський організовував військо?
говорили тоді в кулуарах Центральної Ради.
Він до того доорганізовується, що

якогось генерала над нами поставить. Ми

вже, мовляв, з французької революції
знаємо, до чого цей мілітаризм в

часах революції доводить. Ми до цього

ніколи не допустимо!»
Позиція С. Петлюри щодо

українського війська значно відрізнялась від
позиції Винниченка; швидше, була
протилежною їй. Але і вона не

відзначалася чіткістю і однозначністю, що

засвідчують його висловлювання у липні

1917 р. про формування українського
війська: «Нам треба не постійного

війська, але всенародного озброєння,
міліції... Небезпека тут полягає в тім, що

коли зорганізується буржуазія, військо
стане обороняти її інтереси проти

інтересів демократії й селянства. Ось чому

ці полки «імені гетьмана» можуть мати

у собі елемент небезпечности, якщо

вони будуть постійні. А поки що

революція ще не скінчилася. Війна також ще не

скінчилася, і ми не знаємо, коли й чим

вона скінчиться і що нам дасть. Отже,

треба мати в руках революційну,
озброєну, реальну силу, на яку

демократія завжди могла б опертися в разі

небезпеки, загрози її інтересам».

Політичний провід Центральної

Ради стояв у 1917 р. на позиції

федеративного будівництва Росії, бачив

Україну у складі колишньої імперії з

правами широкої автономії. У силу цих

обставин С. Петлюра мав рахуватись з

позицією і настроями як Центральної

Ради, так і соціал-демократичної партії,

де займав помітне місце. Крім того,

С. Петлюра реально знав сили

російського уряду, шовіністичні настрої

серед імперської воєнщини, які лише

шукали нагоди, щоб ліквідувати
українське «мазепинство». У силу цих

обставин обережність С. Петлюри щодо

темпів формування українських збройних
сил зрозуміла. До речі, на це звертає

увагу й автор найповнішої біографії
Петлюри В. Іванис: «Петлюра, що був
головним керівником з'їзду, тримає
вояків у цілковитій підпорядкованості
Центральній Раді, як найвищому
органові України, і в той же час до

Тимчасового російського уряду зберігає
певну толеранцію, щоб не дати

приводу до збройного конфлікту, до якого

Україна ще не була підготовлена».
На І Військовому з'їзді, який

розпочався 22 травня 1917 р., виявились

дві різні позиції щодо утворення

українського війська. Частина делегатів на

чолі з М. Міхновським була за негайне

проголошення самостійності України й

розглядала створення сильної армії як

необхідну умову побудови держави.
Лідери Центральної Ради зайняли

протилежну позицію. С. Петлюра підтримує
прагнення делегатів до створення

збройних сил, але одночасно

застерігає від поспіху, щоб не дати

підстави імперським силам залити у крові
український національно-визвольний

рух.
Більшість делегатів з'їзду

погодились з тим, щоб поступово
продовжувати роботу по створенню української
армії, формуючи окремі полки. Власне,
на з'їзді перемогла лінія Центральної
Ради та лівих партій. Для реалізації
рішень з'їзду було утворено Генеральний
військовий комітет, головою якого

обрали С. Петлюру. Проте одностайності

серед його членів не спостерігалось,

переважала позиція лідерів Центральної
Ради. Діяльність Комітету була
спрямована переважно на

культурно-організаційну роботу серед військ.

Лідери Центральної Ради мали

надію мирно полагодити справи з

Тимчасовим урядом, сподівались на

сприяння лівих російських партій, стояли на

позиції федеративного устрою Росії,

вірили обіцянкам «демократів». Тому

Центральна Рада і керівництво лівих

українських партій стримували не лише

будівництво сильної власної армії, а й

українізацію військових частин,

відправляючи їх з України на німецький фронт.
Політичний провід Центральної Ради

покладав великі надії на переговори

з Тимчасовим урядом і більшовицькою

Петроградською Радою робітничих,
солдатських і селянських депутатів. Але

надії Центральної Ради на переговори

української делегації у Петрограді на

чолі з В. Винниченком не виправдались.

Російський уряд відмовився піти на
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будь-які поступки, виступив проти

українізації армії, а керівники

більшовицької Петроградської Ради навіть не

прийняли делегацію.

На пропозицію Центральної Ради

С. Петлюра скликає 18 червня 1917 р.

II Всеукраїнський військовий з'їзд.

Незважаючи на погрози О. Керенського

віддати учасників з'їзду під військово-

польові суди, до Києва з'їхалось 2308

делегатів, які репрезентували 1,6 млн.

українських військових. Сильній критиці

була піддана політика Центральної Ради
за зволікання у питаннях

державотворення і розбудови власної армії.
Чимало делегатів, рішуче налаштовані
проти Тимчасового уряду, вимагали

опертися на військову силу. Газета «Киев-
ская мысль» так характеризувала

атмосферу II Всеукраїнського військового

з'їзду: «Поки що в настрої з'їзду
помітне націоналістичне піднесення з

перевагою радикальних

мілітаристичних тенденцій. Проте можна

сподіватися, що під умілим проводом
досвідченого голови С. Петлюри (відомого
українського соц.-дем.) з'їзд прийме
дещо лагідніші форми на подальших

засіданнях».

Фактично II Військовий з'їзд

поставив Тимчасовому уряду ультиматум,
наполягаючи виконати вимоги делегації

Центральної Ради на переговорах.

Була висловлена підтримка дій

Центральної Ради, закликано український
народ неухильно виконувати всі її
постанови. Делегати з'їзду зажадали
негайного виконання рішення І

Військового з'їзду щодо українізації армії,
зобов'язавши Український Військовий

генеральний комітет розробити
детальний план у цій справі. Неухильному
виконанню прийнятих рішень мала

сприяти новоутворена Всеукраїнська Рада
військових депутатів. У роботі II
Військового з'їзду активну участь брало
селянство як представники новоутвореної
військової інституції «Вільне
козацтво» своєрідних військових формувань
самооборони.

Значною мірою саме під тиском

військових делегатів і представників
селян Центральна Рада зробила
перший крок до проголошення

самостійності України. Спочатку на з'їзді, а

потім і урочисто на Софійському майдані

було проголошено Перший Універсал,

де, зокрема, зазначалося: «Віднині ми

самі будемо творити наше життя... Хай

буде Україна вільною... але не одді-

ляючись від усієї Росії, не розриваючи

з державою Російською».

II Всеукраїнський військовий з'їзд

сформував український уряд. Згідно з

Першим Універсалом, створюється

Генеральний Секретаріат на чолі з В. Винни-

ченком. Першим військовим міністром

(секретарем військових справ) обирають

С. Петлюру.

Без перебільшення можна сказати,

що на його плечі лягла найтяжча

робота. Військові високих рангів українського

походження були зросійщені, політично

і національно малосвідомі, не

прагнули до тісної співпраці з українським
урядом. Бракувало не тільки

кваліфікованих кадрів, а й найнеобхіднішого:

матеріально-технічного постачання, засобів

оперативного зв'язку з військовими

частинами, фронтами і флотом. Російська

армія, обезсилена у війні, була

деморалізована, почалися масові дезертирства,

територію України заполонили

більшовицькі агітатори.
Російський уряд, наляканий

рішучими діями українських військових та

Першим Універсалом Центральної Ради, у
липні 1917 р. доручає підписати у Києві

угоду, що визнає законним український
уряд, погоджується із формуванням
українських військових частин, але не

більше трьох корпусів. Центральна
Рада проголошує свій Другий Універсал.
С. Петлюра і його військове
міністерство тепер могли вже легально

займатися військовим будівництвом.
Проте військових-самостійників не

задовольняли рішення Другого
Універсалу Центральної Ради. Вони
намагались прискорити хід подій, хотіли бачити

Україну незалежною. Щоб змусити
Центральну Раду до більш рішучих
кроків на цьому шляху, Київський полк

ім. Полуботка вдався до застосування

збройної сили, захопив найважливіші

об'єкти, протягом двох днів

контролював ситуацію у місті. Нічого не змогли

вдіяти і численні сили Київського

гарнізону, що отримав наказ із

Петрограда придушити повстання полуботків-
ців. Лише за вимогою військового

міністра С. Петлюри полк склав зброю.

Це свідчить про великий авторитет

С. Петлюри серед українських

військових. Цей вчинок військового міністра,

який, до речі, виконав наказ

Центральної Ради, отримав неоднозначну

оцінку і нарікання серед самостійників.

Своє основне завдання улітку і на

початку осені 1917 р. С. Петлюра ба-
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чив у прискоренні українізації армії,
створенні виключно українських полків
та корпусів. З цією метою він разом з

іншими діячами Центральної Ради
виїжджав на фронт, у ставку Головного

командування російською армією, до

Керенського у Петроград. У хаосі, який

дедалі більше охоплював військо,
зберегти українські частини ставало дуже

важко. Не вистачало досвідчених
військових командних кадрів, чинилися

перешкоди з боку російського
командування. Але вже у липні 1917 р.

після придушення більшовицького

виступу у Петрограді Тимчасовий уряд
оговтався, забув про домовленості у Києві

і різко виступив проти утворення

Українських Збройних Сил. Українські
частини перекидали на найтяжчі

ділянки фронту, де вони зазнавали великих

втрат. У серпні 1917 р. Тимчасовий уряд

фактично перекреслив угоду, підписану
Керенським, поставивши під контроль
військові і міжнародні зв'язки України,

армійське постачання і засоби зв'язку.
У цей період у С. Петлюри значно

ускладнилися стосунки з головою

уряду В. Винниченком. Досить прочитати

щоденник В. Винниченка, де

аналізується діяльність Петлюри, щоб зрозуміти,
у яких несприятливих умовах

відбувалося творення українського війська.

Неприязнь до Петлюри з боку
Винниченка не сприяла плідній взаємопраці.

Поступово С. Петлюра налагоджує
міжнародні зв'язки, часто

зустрічається з представниками зарубіжних місій.

Зарубіжні як військові, так і

цивільні представники (особливо
журналісти) охоче спілкувались з С. Петлюрою,
вбачали у ньому представника тих сил,

завдяки яким українськими частинами

стримувався німецький фронт.

Восени 1917 р. С. Петлюра не мав

порозуміння і з М. Грушевським.

Виявились великі розбіжності у визначенні

політичної орієнтації України на

міжнародній арені. О. Шульгін, міністр
закордонних справ у секретаріаті
Винниченка, згадував, що коли у кабінеті

голови Центральної Ради Грушевського
велись таємні наради щодо заключення

угод, то С. Петлюра твердо наполягав

на орієнтації України на держави

Антанти. М. Грушевський і В. Винниченко,

навпаки, добивалися підписання угоди
з центральними державами.

У листопаді 1917 р. в результаті
перевороту в Петрограді до влади

прийшли більшовики.

2 11 листопада у Києві зібрався
III Всеукраїнський військовий з'їзд, де
С. Петлюра активної ролі уже не

відігравав. Стосунки Петлюри з

Винниченком дійшли тієї межі, що про подальшу

спільну працю не могло бути й мови.

В. Винниченко сподівався на

порозуміння з російським більшовицьким

урядом Леніна, а С. Петлюра з подібними
ілюзіями розпрощався назавжди. Це

вже був соціал-демократ європейського
типу з орієнтацією на демократичні

партії держав Антанти.

На посаді секретаря військових

справ С. Петлюру заступив його

давній товариш по підпільній партійній
роботі М. Порш. Це було, як пізніше

зазначав у своїх спогадах О. Шульгін,

«великим нещастям». Перше, що

зробив М. Порш у військовому

міністерстві, це ліквідував «Табель про ранги»,

тобто сліпо скопіював більшовиків, які

робили все, щоб розвалити стару

імперську армію. Разом з тим вони

створювали вірні підрозділи червоної

гвардії з міцною «пролетарською»

дисципліною. Для української армії

ліквідація «Табеля про ранги» означала

підрив дисципліни і поступовий розвал

збройних сил.

20 листопада 1917 р. Центральна

Рада проголошує Третій Універсал про

утворення Української Народної

Республіки. Проте політичний провід
Центральної Ради і надалі продовжував

орієнтуватись на Росію, тепер уже

більшовицьку: «Віднині Україна стає

Українською Народною Республікою, не

відділяючись від Російської республіки
і зберігаючи єдність її».

Звичайно, Третій Універсал
схвально зустріли в демократичних колах. Він

мав велике значення у тому аспекті, що

вперше після багатовікового імперсько-
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го гніту гарантував національним
меншинам в Україні право на національно-

культурну автономію, на вільний

розвиток в Україні росіянам, полякам, євреям

та 1н. Були закладені серйозні
юридичні основи, які гарантували права

національних меншин. У формуванні такої
політики непересічна роль належала

С. Петлюрі. Ще у 1908 р. на сторінках

редагованого ним соціал-демократично-
го тижневика «Слово» була розроблена

концепція національно-культурної

автономії для єврейського населення в

Україні. У роки реакції і
погромницьких виступів шовіністичного
чорносотенства С. Петлюра виявив себе

поборником прав гнобленого єврейського люду.

Сподівання лідерів Центральної

Ради, соціал-демократичної партії і партії

соціалістів-революціонерів на мирне

вирішення з більшовиками українського

питання не виправдались. Деклароване
російськими більшовиками на І

Всеросійському з'їзді Рад право націй на

самовизначення і відокремлення
виявилось фікцією. У діях сил, що

гуртувались навколо Ульянова-Леніна, уже

стало нормою говорити так, а чинити

інакше. Лицемірство і підступність
задля здійснення планів «світової

революції» стали звичною справою. На жаль,

цього вчасно не розгледів політичний

провід Центральної Ради, як і намірів

створити у нових історичних

обставинах більшовицьку імперію. Наприклад,
ще у 1917 р. лідер українських
більшовиків Г. П'ятаков заявив, що «й

думки не може бути про якусь там

Україну, тому що все це вигадки

націоналістів». Російські більшовики для

виправдання своїх дій по втручанню в

українські справи знайшли зручну

формулу: мовляв, Центральна Рада це

уряд буржуазії і його треба

розглядати як зліпок із колишнього

буржуазного Тимчасового російського уряду.
Більшовики гуртували сили і чекали

нагоди для збройної інтервенції проти
України. Північний сусід готувався на

багнетах принести своє розуміння
революції.

С. Петлюра після усунення з уряду
УНР переїжджає на Слобожанщину, де

з власної ініціативи займається

створенням українського війська Коша

Слобідської України. Патріотична
українська молодь охоче пройнялася ідеєю
С. Петлюри й стала основною ударною

силою чорних і червоних гайдамаків.
Пізніше до Слобідського Коша

приєдналася II Київська військова школа.

Ці військові сили були нечисленні, але

глибоко віддані ідеї української
державності.

Більшовицький уряд Леніна добре
розумів, що без

Донецько-Криворізького вугільного і промислового регіону,
без українського хліба утримати владу
неможливо. Рішенням Леніна

утворюється спеціальна урядова комісія з

військових генералів, відомих учених і

економістів, яку зобов'язали виробити
рекомендації щодо подолання кризи не

випадок відриву України від Росії.
Рекомендації комісії були однозначні:
промислові і хлібні регіони Україні*
будь-що потрібно приєднати до Росії»

У листопаді 1917 р. найближчий

соратник Леніна Л. Троцький телеграфно

наставляє Главверха російської армії
прапорщика Криленка: «Не маючи

намірів ні в найменшій мірі нав'язувати
свою волю українському народу, Рада<
Народних Комісарів у той же час

готова всіма залежними від неї засобами

підтримати Ради українських
робітників, солдатів і бідніших селян у їх

боротьбі проти буржуазної політики

керівників нинішньої Центральної Ради».
На початку грудня 1917 р. у Києві

зібрався Всеукраїнський з'їзд Рад
селянських, робітничих і солдатських

депутатів. Серед 2,5 тис. делегатів
більшовиків налічувалося приблизно 60

чоловік. Не маючи переважаючого

впливу на делегатів з'їзду, вони вчинили

демарш залишили засідання з'їзду
з тим, щоб продовжити його роботу в

Харкові, де і утворили маріонетковий
уряд Виконавчий комітет з

орієнтацією на Росію.

На Всеукраїнському з'їзді Рад у
Києві виступив С. Петлюра. Він чудово

розумів політичну ситуацію і

небезпеку, яка чекала на Україну. Петлюра
розпочав свій виступ з головного

питання позиції більшовиків щодо
української армії. «Ставка, після захоплення

її більшовиками, говорив Петлюра,
й пальцем не ворухнула/ щоб піти нам

назустріч. Навпаки: з часу

проголошення Української Народної Республіки
Ставма тільки гальмує нашу роботу»
Нам кажуть чудові слова, а за спиною

готують похід проти нас. Генеральний*

Секретаріат має точні відомості, що*

більшовики готують Українській
Народній Республіці удар у спину... Народні

комісари у своєму ультиматумі

дорікають нам тим, що ми знімаємо
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ська з фронту. Але хто почав оголяти

фронт, як не Рада Народних Комісарів!

Криленко хотів направити на нас 2-й

гвардійський корпус. Пам'ятаючи
прислів'я «береженого Бог береже», ми

цей корпус затримали, тепер з усіх
боків готуються проти нас каральні
експедиції... Політика централізму, з якою

ми, українці, знайомі з давніх пір,
проводиться і зараз урядом народних

комісарів. Мої призначення Ставка

ігнорує. Більшовицькі комісари в армії
заарештовують українців лише за те,

що ті бажають підкорятися не Раді

народних комісарів, а уряду Української

Народної Республіки. Лише сьогодні ми

звільнили у Києві 23 українських

офіцерів, яких більшовики везли під конвоєм

у Петроград за невиконання

розпоряджень більшовицьких комісарів.

Ультиматум, пред'явлений нам народними

комісарами, це попрання наших прав,

на захисті яких ми повинні стояти

твердо і рішуче».
Уряд Леніна Троцького всіляко

підтримав харківських сепаратистів
фінансово і зброєю. Коли у Києві бракувало
паперових грошей, щоб платити

робітникам і службовцям, у Харків і Донбас

їх доставляли з Росії вдосталь.

Більшовики активізували пропаганду серед
селянства і військ, звинувачували
Центральну Раду в небажанні наділити

селян землею, припинити війну і таким

чином демобілізувати армію.
Ленін розумів, що більш

сприятливого моменту для військового

втручання не буде. Більшовицька Рада
народних комісарів оголосила

Центральній Раді ультиматум, інкримінуючи

сумнівні причини: оголення фронту,

роззброєння у Києві більшовицьких

військових частин, визнання урядів Дону
і Кубані, відмову пропустити через

територію України червоні війська для

боротьби з генералом Каледіним тощо.

Застерігалось, що у разі невиконання

поставлених вимог через 48 годин

Росія вступає у збройну боротьбу з

військами Центральної Ради.
У відповіді на ультиматум,

підписаний В. Винниченком і С. Петлюрою від

імені уряду України, зазначалося: «Стан

війни між двома державами Російської

Республіки Генеральний Секретаріат
вважає убивчим для справи революції і для
торжества інтересів робітників і селян.

Генеральний Секретаріат всіляко уникає
кривавих засобів вирішення політичних
і державних питань, але якщо народні

комісари Великоросії беруть на себе

всі подальші біди братовбивчої війни,

вимусять Генеральний Секретаріат

прийняти їх виклик, то Генеральний
Секретаріат ніскільки не сумнівається, що

українські солдати, робітники і селяни,

захищаючи свої права і свій край,

дадуть належну відповідь народним

комісарам».

Але братовбивча війна не лякала

більшовицький уряд. Імперські амбіції,

страх втратити владу взяли гору над

здоровим глуздом. Червона орда

посунула в Україну. Війська Муравйова
захопили Харківщину, Донбас,

Полтавщину, Катеринославщину, на початку січня

підійшли до Києва. Окрім невеликих

загонів і Слобідського Коша під

командуванням С. Петлюри практично їм ніхто

не чинив перешкоди. Українські

корпуси імені різних гетьманів або

переходили на бік більшовиків, або заявляли

про свій нейтралітет. Це був жорстокий
наслідок страшних помилок з боку
політичного проводу Центральної Ради у

недооцінці важливості будівництва

власної армії, національно свідомої та

відданої ідеям України.

Фактично Центральна Рада не

мала збройних сил, щоб зупинити війська

Муравйова, які рухалися з Бахмача на

Київ. 300 київських студентів, нашвидко

озброєних, вирушили назустріч

більшовицькій армії, але були розбиті під

Кругами. Молодий поет П. Тичина з болем

відгукнувся на цю трагедію:

На Аскольдовій Могилі

Український цвіт

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.

Не існувало інших сил, щоб

послати їх навстріч більшовицьким військам

Муравйова. Боєздатні полки імені

Сагайдачного, Дорошенка, Хмельницького,

Грушевського, Вільної України,

дезорганізовані більшовицькою пропагандою,

заявили про свій нейтралітет.

Небезпечна ситуація утворилася у Києві, де

у ніч з 28 на 29 січня 1918 р. місцева

більшовицька Рада депутатів підняла

збройне повстання. Заколотники, майже

8 тис. озброєних чоловік, захопили

київський «Арсенал», закріпилися там і

поширювали наступ на все місто.

Центральна Рада кинула проти

більшовицьких заколотників курінь Січових

Стрільців, команду Вільного козацтва, Черно-

морський курінь, рештки полків полу-
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боткінців, богданівців та імені Богуна,
підрозділ панцерників, загалом близько

двох тисяч багнетів.

Обороною мав керувати уряд

Центральної Ради, але В. Винниченко у цей

критичний момент заявив про відставку.
Новий уряд, до складу якого увійшло
вісім соціалістів-революціонерів і два

соціал-демократи, очолив соціаліст-рево-
люціонер В. Голубович. Новий міністр
оборони соціаліст-революціонер А. Не-
моловський виявився нездатним

керувати обороною Києва.
Запеклі і тяжкі бої тривали 10 днів.

Загинули майже всі матроси

Чорноморського куреня, у боях за гору Щекави-

цю полягло 70 січових стрільців. 2

лютого 1918 р. на підмогу до Києва

вступив із Слобідським Кошем і сотнею

січових стрільців С. Петлюра. Це і

вирішило хід боїв у Києві. Заколотників

розгромили.

Але війська Муравйова уже

підійшли до Києва і з берегів Дніпра
піддали місто жорстокому артилерійському
бомбардуванню. Оборонців було біля

трьох тисяч чоловік, але вони були
рішуче настроєні. Проте уряд УНР

прийняв рішення про евакуацію. Відхід із

міста прикривав полк Болбочана.

Війська були реорганізовані: січовими

стрільцями командував полковник Ко-

новалець, вільні козаки влились у

Гайдамацький Кіш під командуванням С.

Петлюри, решта в окремий
Запорозький загін під командуванням
генерала Прісовського.

9 лютого 1918 р. війська Муравйова
увійшли до Києва і вчинили різню. За
неповними даними, було убито більше

трьох тисяч чоловік. На вулицях міста

розстрілювали всіх, хто розмовляв

українською мовою, носив вишиванки, мав

вуса або виказував хоч якусь симпатію

до українців.
9 лютого 1918 р. у Бресті

представник УНР соціаліст-революціонер О. Сев-

рюк, з одного боку, і представники
Німеччини, Австрії, Болгарії і
Туреччини з другого підписали мирний

договір, визнавши Україну незалежною

і суверенною державою. Російська

делегація залишила переговори.

Значна територія України уже

перебувала під окупацією більшовицької

Росії, і уряду УНР нічого не

залишилось, як просити військової допомоги

у Німеччини та Австрії. Були надії, що

вони допоможуть українським
підрозділам Січових Стрільців, що

перебували на службі в австрійській армії,
сформувати частини синьожупанників з

українців-військовополонених. Але
такий план союзники відхилили. Один

окупант мріяв посісти місце іншого.

Німецькі частини посунули в

Україну. Військові частини УНР перейшли у

наступ і 1 березня 1918 р. звільнили

Київ. На чолі Гайдамацького Коша на

Софійський майдан вступив і С.

Петлюра. Не схвалюючи угоди з

Німеччиною, С. Петлюра узяв участь у битві за

Київ. У листі до О. Шульгіна він

пояснював це тим, що для нього була
страшною навіть думка, що

золотоверху столицю визволятимуть чужинці.

Незабаром С. Петлюра залишив

військову службу і став цивільною

людиною. Як публіцист співпрацював в

українських виданнях, зокрема у

надзвичайно цікавому часописі «Кни-

гарь». Здавалося, крім публіцистики
його уже ніщо більше не хвилювало.

Але насправді С. Петлюра пильно

стежив за перебігом політичних подій і,
звичайно, чудово зрозумів справжню
мету німецької допомоги. Дуже
скоро зрозуміли це й інші діячі

демократичного табору. 2 квітня 1918 р.

головні українські військові сили на чолі

з полковником Болбочаном звільнили

Харків, перегрупувалися і з боями

рушили на Південь України, щоб вийти до

Чорного моря і зайняти Крим. Перед
іншою групою військ постало

завдання звільнити від більшовиків Донбас.

Невдовзі цю операцію було успішно
проведено. Війська Болбочана зайняли

Сімферополь, дійшли до Бахчисарая.

Але німецьке командування не

захотіло пускати українські війська на

Кримський півострів і пригрозило застосувати

проти них силу.

У квітні 1918 р. уряд Леніна

підписав мирний договір з центральними

державами і тим самим дав гарантії не

втручатися в українські справи. У

травні 1918 р. територія УНР була повністю
звільнена від більшовицьких військ.

Соціалістичний уряд УНР справно

постачав Німеччині хліб, продовольство

і вугілля. Цього виявилось замало.

Союзники хотіли продовжити своє

перебування в Україні, а головне

забезпечити стабільність та надійність
постачання. Революційне піднесення, вимоги

вирішити земельне питання на користь

селянства, неспроможність соціалістів
налагодити державне і економічне
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тя, невдоволення населення України
перебуванням окупантів викликали у

німецького командування роздратування

і думки про заміну уряду, який не

тільки не міг, але і не бажав сприяти

німецьким військам грабувати Україну. Це

призвело до конфлікту між

національно-демократичними силами і

окупаційними військами.

29 квітня 1918 р. в Україні
відбувся державний переворот. Німецькі

війська, попередньо роззброївши дивізію

синьожупанників і січових стрільців,
поставили до влади генерала царської
армії П. Скоропадського. Його
проголосили гетьманом України. Безсилий уряд
УНР, як і Центральна Рада, не змогли

організувати спротиву. Січові стрільці,
які охороняли будинок Центральної
Ради, застрелили трьох гетьманців, і це,

здається, були єдині жертви

перевороту. Якась частина січових стрільців

зайняла оборону в казармах, але ніякого

наказу від уряду УНР про збройну
боротьбу не отримала. Уряд тихо капі-

тулюавв перед новою владою, а січових

стрільців німці роззброїли. Німецьке

командування планувало за допомогою

П. Скоропадського використати
ресурси України, щоб зупинити економічну
катастрофу обезсиленої війною
Німеччини. Генерал Е. Людендорф пізніше
писав: «Головна команда могла бути
тільки задоволена зміною уряду в

Києві, бо ця зміна була корисна для

ведення війни. Військо одержало

велике число коней. Без них було б всяке

ведення війни неможливе. Також

різного роду сировину ми одержали з

України».
Тим часом С. Петлюра продовжує

займатися публіцистикою і
літературознавчою працею: пише рецензії, статті,
бібліографічні огляди, аналізує
українську військову літературу. При
уважному прочитанні його праць стає

очевидним, що його продовжують

хвилювати питання розбудови української
армії. Либонь, С. Петлюра відчував і

власну вину в провалі планів по розбудові

українських збройних сил. Саме тоді

він пише надзвичайно цікаву працю

«Потреба української військової

літератури». «Ви ж уявить собі не можете,

яка в цьому гостра потреба,
переконував він свого товариша по

Полтавській бурсі В. Короліва-Старого. А це

у нас абсолютно незоране і несіяне

поле. І коли доля присудила нам бути
їй орачами й сіячами, мусимо кинути

ми й перше зерно, мусимо не тільки

говорити, але ж негайно й діяти».

Проте цей «кабінетний» період
несподівано закінчився. Полтавські друзі

умовили С. Петлюру балотуватися на

посаду голови Київського губернського
земства. Аргументи були настільки

переконливими, що С. Петлюра погодився

і очолив земство. Дуже швидко

зорієнтувався у справах, а такі риси вдачі, як

такт і доброзичливість зробили його

авторитетним серед земців. Працювати

було важко, адміністрація була зросій-
щена, не цікавилася національним

життям, байдуже ставилася до розбудови
українських справ.

С. Петлюра розгорнув широку і

активну діяльність по реорганізації
і створенню мережі земських установ

на всій Україні, об'єднав їх і утворив
Всеукраїнське земство. Це була хороша
школа підготовки національних

господарських кадрів. Завдяки його

ініціативі у Києві проводиться Всеукраїнський
земський з'їзд, на якому завершується

об'єднання регіональних організацій у
єдиний державний механізм.

Обрана з'їздом делегація земських

діячів на чолі з С. Петлюрою побувала
у П. Скоропадського. На запитання

гетьмана: «Чого хочете від мене, земські

люди?» С. Петлюра відповів: «Хочемо

ми спільними об'єднаними силами всіх

українських земель творити свою

національну культуру». У промові від імені

делегації С. Петлюра звернув увагу
Скоропадського на скасування

розпочатої ще Центральною Радою земельної

реформи, говорив про арешти
українських діячів, свавілля гетьманської

адміністрації на місцях. Незабаром на

зборах Сільськогосподарського товариства
він гостро критикував гетьманську
політику щодо земельної реформи,

зазначив, що земство зацікавлене у

соціальному примиренні українського
населення, а велике землеволодіння

тримається на багнетах і силі чужинського

війська. Це був прямий випад на

адресу гетьманської політики у земельному

питанні. Промова набула широкого

розголосу і привернула увагу П.

Скоропадського. Дошкуляв С. Петлюра і

німецькому командуванню. Як голово

Всеукраїнського союзу земств він

неодноразово писав заяви і протести не

лише на ім'я П. Скоропадського й

вищого німецького командування. У листі

до посла барона Мулла С. Петлюро
писав про «арешти німецькими
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рами і солдатами тих людей, яким

висловив народ і своє довір'я, і свою

пошану».

12 липня 1918 р. С. Петлюру і

В. Винниченка заарештували. Акція

набула розголосу, висловлювалися

протести, і В* Винниченка звільнили, а С.

Петлюру ув'язнили. Але він і там

продовжував працювати, здійснював авторський

переклад деяких своїх статей,

опублікованих в «Украинской жизни».

Доопрацьовує їх і друкує збірку літературно-
мистецьких портретів діячів української
культури «Незабутні.
Літературно-критичні мініатюри». Не пориває він і з

«Книгарем».
Нелегко давалася влада П.

Скоропадському. Спочатку дещо навіть

пожвавилося українське національне

життя. Було засновано Академію наук,

Національну бібліотеку, відкрито

університети, засновано сотні гімназій і шкіл

з українською мовою навчання.

П. Скоропадський робив ставку на

великих землевласників, саме на них

орієнтувався. Проте він не міг

ігнорувати й національно-демократичні сили.

Значний вплив на гетьмана мало й

російське офіцерство, яке мріяло
відновити Велику Росію. Гетьман панічно
боявся утворювати українські збройні
сили, зате російське офіцерство мало

свободу дій для формування

Астраханської і Південної білих армій.
Представник Дону генерал Черячукін

резонно відзначив: «Уряд і особливо гетьман,

у душі, безперечно, прихильник Росії,

боявся, на мій погляд, творити

українську армію, боявся національних

настроїв цієї армії проти Росії».

Влітку 1918 р. почалися масові

виступи селян проти гетьманської і

окупаційної німецької влади, створюється

Український Національний Союз, що

об'єднав різноманітні політичні партії.
У жовтні Союз відверто виступив проти

уряду Скоропадського.
18 жовтня 1918 р. П.

Скоропадський несподівано формує новий

кабінет, до якого за рекомендацією
Українського Національного Союзу
входять й відомі діячі О. Лотоцький,

М. Славінський, П. Стебницький.
9 листопада 1918 р. Німеччина стає

республікою. Стілець під
Скоропадським захитався німецькі війська
поспіхом покидали Україну.

На той час популярність С.

Петлюри була надзвичайно високою.

Українські діячі з уряду П. Скоропадського

поставили гетьману ультиматум про

звільнення голови Всеукраїнського

земства з тюрми, і 14 листопада, після

чотиримісячного ув'язнення С. Петлюра

опинився на волі. Того ж дня

Український Національний Союз обирає його

членом Директорії УНР і він відбуває
до Білої Церкви готувати повстання

проти П. Скоропадського.
14 листопада 1918 р. гетьман видав

грамоту про «відновлення Великої

Росії». Таємні наміри П. Скоропадського

прилучити Україну до Росії стали

очевидними.

Директорію, що вела боротьбу з

гетьманською владою, очолив В.

Винниченко. Керівництво збройними

силами доручили С. Петлюрі, який стає

Головним Отаманом військ УНР. У своєму

зверненні він закликав народ до

збройного повстання.

14 грудня 1918 р. війська УНР

вступили до Києва.

Того ж дня П. Скоропадський

підписав зречення і разом з німецькими

військами назавжди покинув Україну.

Почалися будні державотворення.

Рішенням Директорії, куди крім

Винниченка і Петлюри увійшли маловідомі

політики Швець, Макаренко і Андрієв-

ський, Український Національний Союз

ліквідовувався. Про відновлення

Центральної Ради ніхто не хотів слухати, їй

не могли простити запрошення в Україну
німецьких військ. Але й Директорія не

була спроможною вести державний

корабель. Вирішили скликати народне

представництво Трудовий Конгрес.
На Конгресі трудового народу

України були представлені майже всі

регіони від Карпат до Чорного моря.
Тим часом передові загони

більшовицької армії уже знаходились майже під

Києвом. Напередодні Конгресу, 22 січня

1919 р., на Софійському майдані було
урочисто проголошено про злуку

Західно-Української Республіки з УНР в

єдину Українську Народну Республіку.
А 23 січня розпочалася робота
Трудового Конгресу, який узаконив за

Директорією права верховної влади

республіки.
У цей період С. Петлюра швидко

збирає армію, щоб закрити одночасно

чотири фронти:

російсько-більшовицький, польський, білогвардійсько-антант-
ський і анархістів батька Махна. 130-ти-
сячна армія мала стримати у сотні разів
переважаючі сили ворога.

Наприкінці січня 1919 р.
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рія і уряд змушені були залишити

Київ і виїхати до Вінниці. Збройних сил

боронити місто не вистачало. Почався

найтяжчий період боротьби за

українську державність. Найгірше було те, що

отаманія доконувала Україну, а

настроями селянства уміло маніпулювали
московські більшовики. Було чимало й суто

українських причин, які призводили до

поразок. До більшовицької армії, нехай

ненадовго, приєдналися загони

отаманів Махна, Зеленого, Григор'єва та ін.

Більшовицькі комісари поширювали

чутки, що Директорія не визнає

радянської влади, бо то є влада робітників
і селян. Українські ліві партії жили

ілюзією, що коли Директорія стане на

«радянську платформу», більшовицька

агресія негайно припиниться. Українські
ліві політики вірили цьому. Навіть

М. Грушевський піддався цій

пропаганді, а разом з ним голова уряду В. Че-

хівський і В. Винниченко. Коли 19 січня

1919 р. на нараді у Києві почали лунати

голоси визнати «радянську платформу»,
бо того бажають народні маси, то, за

свідченням П. Феденка, С. Петлюра
сказав: «Хто хоче починати цю авантюру,

того я сам застрелю!» Ніколи не

бачив я Петлюри у такому гніві, як у той

момент. Петлюра був глибоко

переконаний, що чад «совєтської» пропаганди

незабаром розвіється. Він казав, що

Москва не припинить своєї агресії проти
України, хоч би український уряд сто

разів присягався на «радянську

платформу». Урядові Леніна потрібні були

харчові запаси України, бо
більшовицький режим зруйнував хліборобство на

Московщині і там бракувало харчування
«до зарізу».

Одночасно з наступом більшовиків,
які захопили більшу частину території
України, в Одесі висадився десант
Антанти. Директорія сподівалася
домовитися з Антантою про збройну і

медичну допомогу, але ці надії не

виправдалися. Держави Антанти тримали
курс на підтримку білогвардійського
руху, планували відродження «единой
и неделимой», щоб задушити

більшовицьку чуму. Командування Антанти

лякало й те, що Директорію очолювали

соціалісти, а різниці між російськими
і українськими соціалістами вони не

бачили. Тому в лютому 1919 р. на

переговорах французький полковник Фре-
денберг поставив українській делегації

ультиматум вигнати із Директорії Вин-

ниченка, Петлюру і Чехівського.

Очевидець тих подій І. Мазепа писав, що

уже перед цим Винниченко, Чехівський
та інші соціалісти готові були
залишити уряд. Замість того щоб взяти під

контроль внутрішню ситуацію,
покінчити з отаманщиною і анархією, політичні

лідери кинули напризволяще армію, по-*

сіяли серед народу безвір'я і апатію.

В. Винниченко виїхав за кордон, слідом
за ним і М. Грушевський. В. Чехівський

теж залишив боротьбу, адже він

прихильно ставився до перемир'я з

московськими більшовиками. І. Мазепа

згадував: «Утеча політичних провідників за

кордон у той момент одна із най

сумніших сторінок української
революційної боротьби. Коли вожді
революційного руху тратять голову і в критичний
момент кидають поле бою, цим вони

не тільки виносять собі політичний

присуд, але й катастрофічно впливають на

стан бойових сил цілого фронту. Так

було в Києві, і ще гірше у Вінниці.

Наступ більшовиків з півночі і присутність
антантського десанту на Півдні вносили

величезну дезорієнтацію в українські
маси і вимагали великої напруженої

праці з боку політичних провідників.
Але ці провідники лишали масу

напризволяще. Тому не можемо дивуватися

тим жахливим умовам, що утворилися в

цю добу, особливо після відходу від

влади соціалістів, які мали в масах

авторитет».

У лютому 1919 р. С. Петлюра
заявив про свій вихід із УСДРП.
Розвіялись ілюзії про можливе визнання

України як держави. Уряд на чолі з

О. Остапенком пішов у відставку.
Потрібно було формувати нове

керівництво, яке б зуміло приборкати анархію та

отаманщину. Чимало загонів на чолі з

отаманами не підкорялись головному

командуванню, і, як наслідок, у ряді
місць, зокрема Проскурові, були
вчинені єврейські погроми. С. Петлюра
намагався приборкати отаманщину.
Учасникам проскурівського погрому

військовий суд виніс найвищу міру
покарання розстріл. Новий уряд на чолі з

Б. Мартосом сформували у Рівному.
У декларації від 12 квітня 1919 р.

говорилося: «Обстоюючи порядок, спокій

і законність, як необхідну умову

вільного життя всіх громадян УНР, Народне

Правительство всіма силами буде
боротися з усякими порушеннями спокою

і ладу і винних у цьому розбійників,
хуліганів, погромщиків І ІНШИХ

злочинців безпощадно каратиме судом
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ної совісті. Зокрема, правительство не

допустить до погромів над єврейським

населенням України і рішуче буде
боротися з цим ганебним протидемокра-

тичним явищем, яке принижує

український народ в очах культурних націй

усього світу». Цей документ підписав

С. Петлюра.

Потрібна була сильна воля і віра,
щоб володіти ситуацією і в таких

складних умовах продовжувати боротьбу. На

Галичину тиснула Польща. Румунія

захопила Буковину, російська біла армія

оволоділа Лівобережною і частиною

Правобережної України.
31 серпня 1919 р. війська Петлюри

увійшли в Київ, але під тиском армії
Денікіна знову залишили місто. Осінь

проходила в умовах важких боїв. Через

брак ліків українські солдати гинули
тисячами. Епідемія тифу прокотилася
по всіх військових підрозділах.

Значним ударом для Петлюри
стало те, що 6 листопада 1919 р.

Українська Галицька армія перейшла під

командування Денікіна. Вчорашні

побратими по боротьбі за державність
України стали на прю. С. Петлюра кинувся

рятувати ті військові частини, що

знаходились у районі дій УГА, щоб вони

не потрапили у полон до Денікіна. По-
чася евакуація з Кам'янця.

4 грудня 1919 р. С. Петлюра провів

військову нараду з командирами

частин, де було вирішено провести
зимовий похід по запіллю ворога. Це

був відчайдушний рейд під
командуванням генерала М. Омеляновича-Пав-

ленха, який зіграв велику роль у
піднесенні бойового духу в Україні, а

головне, зберіг військо від деморалізації.
5 грудня С. Петлюра, зрозумівши

крах своїх останніх надій, відбув з

начальником штабу до Варшави,
сподіваючись у поляків знайти союзника у

боротьбі за визволення України. Але

був прикро вражений і розчарований.
У Варшаві С. Петлюрі стає відомо, що

керівник дипломатичної місії А. Ле-

вицький ще 2 грудня подав заяву

польському урядові, де фактично визнав її

право на частину українських земель.

У Варшаві С. Петлюра підписав угоду
з урядом Пілсудського про спільну
боротьбу з більшовицькою Росією, проте

змушений був визнати за Польщею
право на західноукраїнські землі.

Важко сказати, що рухало діями

С. Петлюри: чи бажання за будь-яку
ціну звільнити Батьківщину від чужого

панування, чи переміг політичний

розрахунок, що Польща, в порівнянні з

більшовицькою Росією, не мала

достатніх економічних і людських ресурсів,

щоб підкорити Україну. Цей договір

назавжди розсварив Петлюру з

Галичиною.

Похід польського і українського
війська, реорганізованого у квітні 1920 р.
у Польщі, не мав успіху. Спільні
війська взяли Київ, але змушені були
залишити місто і з боями відходити на

захід. Більшовицька Росія у 1919

1920 рр. створила сильну і боєздатну

Червону Армію, укріпила її

кваліфікованими кадрами царської армії,

організувала мобільні кінні армії.
Польські війська швидко

відкочувались до своїх кордонів, а армія УНР,
яка на кінець липня 1920 р. налічувала
біля 10 тис. багнетів, 4 тис. шабель,
600 кулеметів, 60 гармат і 2

панцерники, з тяжкими боями і втратами

здавала кожний шматок рідної землі. Сили

були не такі чисельні, як у Польщі і

Росії, але витримані і загартовані. У

листопаді 1920 р. армія УНР налічувала
майже 50 тис. чоловік. Вона могла

бути значно чисельнішою, якби

мобілізації не заважала Польща, не

зацікавлена у збільшенні української армії.
Польський уряд не хотів озброювати

українські війська, не допомагав

боєприпасами, обмундируванням і ліками.

Українська армія на Дністрі

утримувала на 300-кілометровому фронті

більшовицькі війська, які рвалися на

Угорщину і Чехословаччину. Натиск армій

Будьонного і Тухачевського був

настільки сильним, що виникла загроза

окупації Варшави. На відтинку фронту

перед польською столицею шлях

військам Тухачевського перепинила 6-та

стрілецька дивізія полковника Безручка.

Практично вона майже вся полягла, але

зупинила більшовицькі війська і

врятувала Варшаву.

У вересні 1920 р. польські війська

перейшли у наступ, і Червона Армія

почала відступати. Польща, відчувши силу

більшовицької армії, втратила інтерес

до Центральної України, обмежила

діяльність петлюрівської армії. Таємно

від С. Петлюри, ігноруючи угоду з

УНР, у Ризі був підписаний мирний

договір між Польщею та Росією. 18

жовтня 1920 р. Варшава припинила воєнні дії

на більшовицькому фронті. Тепер
розділом української території цілком

розпоряджалася Росія.
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Ще місяць армія УНР вела жорстокі
бої на терені України. Проти Петлюри
були перекинуті війська з польського і

врангелівського фронтів. Без

боєприпасів і зброї гинули тисячі українських
вояк. 21 листопада 1920 р. армія УНР

переправилася через Збруч і була

інтернована польськими військами. Навіть

зброя, добута кров'ю у боях під час

оборони Варшави, відійшла зрадливому
союзникові. Тяжкі умови чекали воїнів

УНР у таборах. Уряд і Головний Отаман

С. Петлюра стали урядом у вигнанні,
тобто в екзилі.

Значною мірою механізм підступних

дій з боку більшовицької Росії щодо

Центральної Ради і Директорії УНР

розкривав виступ Л. Троцького на

секретній інструктивній нараді перед по-

літкомісарами: «Товариші! Те, про що

ми тут у Росії говорим цілком

відверто, в Україні потрібно шептати

лише на вухо, а ще краще і зовсім не

говорити. Уміння мовчати є теж одна

із фігур красномовства. Ви, товариші,
відправляєтесь в Україну. Пам'ятайте ж,

що немає важливішої праці
агітаторської, як в Україні. Третій раз
посилаємо сильні кадри туди, і щоразу з

новою тактикою і новими прийомами.
Першим кадрам у 1917 р. було дуже
легко, від них вимагалося підірвати
довір'я українських селян до Центральної
Ради і Генерального Секретаріату. У той
час український народ не міг собі

уявити свого політичного життя окремо

від Росії, а тому одні зауваги

агітаторів на те, що українці відривають
Україну від росіян, з якими разом в окопах

лежали, з одного казанка їли,
вирішувало питання на нашу користь, а

натяк, що Центральна Рада буржуазна,
а Генеральний Секретаріат складається

лише із генералів, назавжди відбивав

в українського селянства усяке

бажання підтримувати свій уряд.
Набагато складніша справа була при

другому поході на Україну. Ми
готувались воювати з гетьманом, а

довелося мати справу з Петлюрою. Саме
тому і завдання агітаторів дуже
ускладнилися. Вимагалося керівника народного
повстання Петлюру проти німецької

окупації дискредитувати в очах самих

повстанців. Це було дуже складне

завдання, особливо коли Петлюра був
овіяний славою повалення гетьмана,

передачі трудовому селянству України
всіх земель без викупу і негайного

скликання Трудового Конгресу.

Передбачалася затяжна війна. Але нам

допоміг випадок з полковником Болбоча-

ном, який зрадив повстанському уряду
і перейшов на бік Денікіна.
Використання агітаторами цього випадку,
пов'язавши його з тим, що Петлюра був членом

Генерального Секретаріату і скинув
гетьмана для того, щоб самому стати

гетьманом, а «самостійна Україна» це

Павло Скоропадський або Петлюра,
котрого охороняють від українського
народу німецькі багнети [...] Ось що

значить хороші агітатори. Готуючись
нині до третього походу в Україну, Рада
Народних Комісарів за прикладом

попередніх років спочатку посилає вас,

товариші агітатори. Рада Народних
Комісарів впевнена, що і ви «не

посрамите» землі Російської.

Ні для кого не секрет, що не Де-
нікін примусив нас залишити територію
України, а велетенське повстання, яке

підняло проти нас українське сите

селянство. Комуну, чрезвичайку,
продовольчі загони, комісарів-євреїв
зненавидів український селянин до глибини

душі. В ньому прокинувся приспаний
сотні років вільний дух запорозького
козацтва і гайдамаків. Це страшний дух,
який кипить і бурлить, як сам грізний
Дніпро на своїх порогах, і примушує
українців творити чудеса хоробрості.
Це той самий дух вольності, який

давав українцям нелюдську силу
протягом сотні років воювати проти своїх

поневолювачів: поляків, росіян, татарів
і турків, здобувати над ними блискучі
перемоги. Тільки надзвичайна

довірливість і поступливість, а також

відсутність усвідомленої необхідності

постійної міцної єдності всіх членів держави
не тільки під час війни руйнували
завоювання українців. Тому вони рано

утратили свою «самостійність» і живуть

то під Литвою, то під Польщею, то під
Австрією, то під Росією, складаючи
собою дуже цінну частину цих держав. ЦІ
побутові особливості характеру
українців необхідно пам'ятати кожному
агітатору, і успіх забезпечений.
Пам'ятайте також, що так чи інакше, а нам

необхідно повернути Україну Росії.
Без українського вугілля, заліза, руди,
хліба, солі і Чорного моря Росія
існувати не може, вона задихнеться, а з

нею і радянська влада, і ми з вами.

Ідіть же до праці, важкої,
відповідальної праці. Конкретно ваша робота
полягає в наступному: 1. Не нав'язувати

українському селянину комуни доти,
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доки наша влада не зміцніє. 2.

Обережно заводити Тх у колишніх
маєтках під назвою артілі чи товариства.

3. Переконувати, що у Росії немає

комун. 4. На противагу

«самостійнику» Петлюрі й іншим говорити, що

Росія теж визнає самостійність України,

але з радянською владою, а Петлюра

продає Україну буржуазним державам.

5. Зважаючи на те, що нам необхідно

роззброїти всіх повстанців, щоб вони

знову не пішли проти нас, бо

роззброєння викличе незадоволення серед

селянства, необхідно навіювати, що

серед повстанців більшість денікін-

ці, буржуї і куркулі. 6. Важчою є

справа з Петлюрою, так як українське
селянство на нього й сподівається.

Потрібно діяти обережно. Тільки дурень
чи провокатор без вибору буде

повсюди твердити, що ми воюємо з

Петлюрою. Іноді, доки не розгромлений Де-
нікін, вигідніше поширювати чутки, що

радянська влада є союзником Петлюри.
7. Якщо будуть випадки грабунків у

Червоній Армії, то їх необхідно

звалювати на повстанців і петлюрівців, які

влились у Червону Армію. Радянська

влада поступово розстріляє всіх

петлюрівців, махновців і повстанців, бо вони

небезпечний елемент, і це буде
яскравим доказом не тільки суворої

революційної дисципліни, але і суворої кари
за грабунки. 8. Зважаючи, що уряд
Росії змушений вивозити хліб України, то

ваш обов'язок, товариші, пояснювати

селянам, що хліб візьмуть тільки у
куркулів і не для Росії, а для бідних

українських селян, робітників і
Червоної Армії, яка вигнала Денікіна з

України. Намагайтеся, щоб у Ради та

виконкоми потрапило більшість комуністів
і співчуваючих. 10. Вжити всіх заходів,

щоб на Всеукраїнський з'їзд Рад не

потрапили такі від волостей, які

можуть приєднатись на з'їзді до наших

ворогів і, таким чином, вибрати
уряд України не із комуністів-більшо-

виків.

Відправляючись нині на працю в

Україну, пам'ятайте, про що ви тут

почули, не забудьте цих моїх 10

заповідей: вони багато у чому вам

допоможуть. Крім того, знайте, що для

досягнення поставленої мети всі засоби

одинаково хороші. Ні на хвилину не

забувайте, що Україна повинна бути
нашою, і нашою вона буде тільки тоді,

коли буде радянською, а Петлюра
викинутий із пам'яті народу назавжди.

Бажаю вам повної перемоги і щасливо?

дороги».

Цей документ варто подати у всі*

шкільних підручниках з історії.
Якийсь час С. Петлюра і уряд УНР*

проживали разом з інтернованим
військом у місті Тарнові, а пізніше

переїхав до Варшави, де жив під чужим
ім'ям. Московський уряд вимагав його

видачі, на нього полювали органи ЧК.

Головний Отаман не полишив намірів^

вести боротьбу за Україну як збройним
шляхом, так і дипломатичними

засобами. С. Петлюра виробляє концепцію

створення Ліги поневолених народів,
і особливий акцент робить на кавказькі

республіки.
У ніч з 3 на 4 листопада 1921 р.

війська УНР у складі 1,5 тис. чоловік:

на чолі з генералом Юрком
Тютюнником з території Польщі вирушили в

Україну. Ці погано озброєні лицарі*
української державності подолали*

700 км засніжених доріг, мали

постійні сутички з військами і гарнізонами І*

дійшли аж до Києва. Одна із груп*

учасників Льодового походу 21

грудня 1921 р. була оточена під Базаром-

військами Червоної Армії. Вони

відбивались до останнього набою, а полонені*

359 воїнів з гімном «Ще не вмерла*

Україна» на вустах були розстріляні.
Цей похід мав не стільки воєнне, як:

політичне значення. Населення України
відчуло, що є сили, готові продовжити*

боротьбу з окупантом. Більшовики жі

зрозуміли, що в особі Петлюри мають,

справу з тим, хто не відступить від
обраного шляху. Радянський уряд посилив^

тиск на Польщу з метою видачі

Петлюри. Активізували діяльність і

органи ЧК, за будь-яку ціну вони прагнули

вияснити, місцезнаходження Головного'*

Отамана.

Викриття у 1923 р. агента ЧК в*

українській місії у Варшаві прискорило

від'їзд С. Петлюри з Польщі. 31 грудня*

1923 р. Степан Могила (він же С.

Петлюра) вирушив у Відень. Як згадував.

В. Прокопович, який супроводжував

Головного Отамана, вперше після

важких років боротьби С. Петлюра отримав

МОЖЛИВІСТЬ трохи ВІДПОЧИТИ, ОСМИСЛИТИ)

свій пройдений шлях, перемоги і

невдачі, зраду... Особливо вразив його**

арешт і перехід на бік більшовиків ге-

нерал-хорунжого Юрка Тютюнника. Як:

розповідав автору цих рядків

Святіший Мстислав, Патріарх Київський і всієї*

України, Головний Отаман особливо*
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переживав цю зраду, бо любив

сміливого і рішучого генерала.

У Відні С. Петлюра відвідав Л. Чи-

каленка і тяжко хворого видатного

політичного діяча і вченого П. Чижевсько-

го. На українську політичну еміграцію
тоді велике враження справила

програмна праця С. Петлюри «Сучасна

еміграція і її завдання». Говорили,
звичайно, про шляхи боротьби за українську
державу на еміграції.

Подальший шлях С. Петлюри

простерся до Будапешта і Женеви, де

продовжували діяти українські
дипломатичні місії. Дипломатичним шляхом

потрібно було добитись дозволу у якоїсь

держави на політичний притулок С. Петлюрі

і уряду УНР в екзилі. За думкою

С. Петлюри, такою державою могла

стати Франція.

Восени 1924 р. С. Петлюра разом

з дружиною Ольгою Опанасівною і

донькою Лесею поселились в Парижі, у

Латинському кварталі, недалеко від Сор-

бонни, на вулиці Тенар. Наймали дві
кімнатки і жили вельми скромно. Микита

Шаповал у своєму щоденнику

занотував враження професора В. Коваля про

відвідини у Парижі Петлюри: «Петлюра
живе убого, обідає без вина за

чотири франки. Без зубів. Читає багато

воєнної літератури по-французьки і всю

більшовицьку воєнну».

Першим часом у Парижі С.

Петлюра почувається одиноко. Інтелектуальні

сили знаходились у Німеччині, Польщі

і Чехословаччині. Там діяли наукові і

освітні заклади, видавалася українська

література. Крім байдужості
французького суспільства до українських справ,
С. Петлюра відчув зневагу до себе й

російської еміграції. Викинуті
більшовиками з Росії, вони залишилися в

душі шовіністами і «единонеделимщи-

ками», вбачаючи в Петлюрі одного із

винуватців розвалу російської імперії.

М. Шаповал свідчить, що на перших

порах Петлюру не покидало бажання

повернутися до Женеви.

Але у 1925 р. С. Петлюра почав

видавати журнал «Тризуб». Навколо

редакції С. Петлюра об'єднав цвіт
українських інтелектуалів: Д. Дорошенка,
В. Дорошенка, Д. Андрієвського, О. Ло-

тоцького, В. Прокоповича, І. Мазепу,
В. Садовського, І. Сірополка, М. Сла-

винського, В. Сімовича. Чимало

блискучих політичних оглядів і есе надрукував

у «Тризубі» й сам С. Петлюра. Часопис

прискіплива аналізує політичне,

економічне і культурне життя України, СРСР
і політику більшовиків. «Тризуб»
читали у багатьох країнах, де проживали

українці, він мав розгалужену мережу

кореспондентів і, навіть, в Україні.
Листи з України, які різними шляхами

потрапляли до редакції, є надзвичайно
важливими свідченнями про «рай»,

створений окупантами на рідній землі.
С. Петлюра знову стає помітною

фігурою на політичній арені, гуртує
навколо себе еміграцію. Цього не могли

не помітити у Москві. Примусити його

вести тихе еміграційне життя вони були
не в силі. Залишався єдиний шлях

ліквідувати Петлюру фізично.
25 травня 1926 р. через хворобу

дружини С. Петлюра пішов обідати до

ресторану Шартьє, що на вулиці Расін.
По виході з ресторану, як

завжди, Петлюра зупинився біля вітрини

книжкового магазину, щоб подивитись

виставлені там нові книги. У цей час до

нього підійшов чоловік, звернувся по

імені і, коли Петлюра повернувся,

вихопив револьвер і випустив сім куль.

Тяжкопоранений Петлюра помер у

шпиталі. Вбивця був затриманий на

місці злочину. На допиті він назвався Са-

муїлом (Шелом) Шварцбартом,

французьким громадянином єврейської

національності, родом із Смоленська. Свій

страшний вчинок він пояснював

бажанням помститися за єврейські

погроми в Україні у 1919 1920 роках.

На судовому процесі над вбивцею

випливли факти, які свідчили, що

Шварцбарт став знаряддям у руках

московського ГПУ організатора вбивства.

Для цього до Парижа спеціально

приїжджає співробітник ГПУ Михайло Во-

лодін. Після здійснення терористичного

акту він безслідно зник з Парижа.
Виявилось також і те, що у роки

громадянської війни Шварцбарт перебував у

Червоній Армії, можливо, навіть в

особливому відділі.
Московськими організаторами

вбивства ця операція була надзвичайно
детально розроблена. Те, що вбивця
виявився євреєм, теж не випадкова деталь

плану. Організатори вбивства
передбачили те, що політичний аспект відійде
на задній план, а суд спрямує свої

зусилля на вияснення заплутаних

українсько-єврейських стосунків і під цей
галас вдасться спихнути єврейські
погроми, здійснені також військами Денікіна
і Червоною Армією, на війська УНР. Було

враховано й те, що великий галас зніме
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у західних державах й єврейське лоббі,
сіоністські організації, єврейська преса.

Так воно і сталося. Поодинокі голоси

чесних представників єврейського

народу, які співпрацювали з Петлюрою у

Центральній Раді, уряді УНР,

свідчення про те, що Петлюра не був
антисемітом і не давав наказів чинити

погроми, ніхто не слухав.

За процесом над убивцею стежила

вся європейська громадськість,
детально висвітлювався кожний день суду. Під

тиском політичних сил, преси,

єврейського лоббі, французьких соціалістів,
сіоністських організацій стало

зрозумілим, що суд не зможе винести

правильне рішення. Вбивцю суд виправдав.

Сьогодні уже немає у живих ні

самого вбивці, ні більшості учасників

тих подій. Але історія вимагає правди,

прийшов час юристам, історикам,

експертам розібратися у тих складних

подіях, дати належну оцінку політичної

біографії С. Петлюри, розвінчати деякі

міфи, пов'язані із його трагічною

смертю.

Московське ГПУ доклало всіх зусиль,

щоб знищити найпослідовнішого лідера

у боротьбі за незалежність України.

По-перше, щоб залякати українську
політичну еміграцію і примусити її

відмовитись від подальшої боротьби. По-

друге, убивство політичного лідера, з

яким пов'язували свої сподівання

чимало політичних сил, розв'язало руки
ГПУ для терору в Україні. Це вбивство
навіть прискорило нещастя, які випали

на долю українського народу: уже
невдовзі фабрикуються політичні процеси
Спілки Визволення України, над

Українською Автокефальною Православною
Церквою, Шахтинська справа,
організовується голод 1933 року...

Смерть Головного Отамана військ

УНР Симона Петлюри біллю відізвалась

серед українського народу. У своєму
щоденнику академік Сергій Єфремов
занотував: «І засичало гаддя. І

розперезалося. Симульоване презирство, не-

укрита радість і брехня, брехня без

кінця і краю. Що це за люде, що це за

люде... Сьогодні Щупак у
«Пролетарській правді» вискочив зі статтею, якій

імення трудно добрати. Починає з того,

всупереч власним своїм повідомленням,

що це не політичне вбивство. Далі

повно гадючої злоби, брехні, наклепу,

щоб принизити мертвого вже ворога.

Що це за люде, що це за люде!..

Навіть того своїм гадючим мозком не

збагнуть, що їм самим не вигідно так

принижувати ворога: адже що їм за

честь такого нікчему подолати? В тім
ото й річ, що вони й самі не вірять

у те, що брешуть, і нахабністю
намагаються прикрити свій страх і радість.
Гидота, а не люде.

В Центральній Раді в 1917 1918 рр.

він був одним з найбільш вдумливих

і розважливих політиків. Люде, що з

ним працювали за останніх, найважчих

для України часів, кажуть, що це був
справжній державний муж з умінням
поводитись з людьми, обернутись в

скрутних обставинах, підбадьорити

серед бою, виказати особисту сміливість,
що так чарує простих людей. В усякому

разі одно достеменно: це була єдина

безперечно чесна людина з усіх, що їх

революція винесла у нас на поверх

життя. Грушевський пожалься, Боже,
що з ним сталося; Винниченко

крутиться, мов тріска в ополонці, решта

просто дрібні, нікчемні людці. Один

Петлюра встояв на своїй позиції, не

похитнувшись, і коли б не переможні

сили, то свого був би досяг. Та, мабуть,
не доросли ще ми до того, щоб «самим

о себе советовати», як нам колись

вибивали очі московські бояри, і особисті

зусилля не могли загальної нікчемности

подолати. Один козак із мільйона

свинопасів нічого не вдіє...

Тепер свинопаси жаліють,

обурюються, нарікають потиху в своїх

закутках. А по вулицях од шпиків пройти

трудно не розминутись, так і

кружляють... Даремно!.. Свинопаси себе не

зрадять, а коли прийде час, то й

козаки народяться і наростуть. Може,
трагічна смерть єдиного козака тисячу

нових народить».

«Київська старовина» 53



ДОКУМЕНТ

РОЗСТРІЛЯТИ
ЗА ПОСТАНОВОЮ ЦК ВКП(б)

Документи про арешт і розстріл сестер та небожа
Симона Петлюри Петлюри Феодосії Василівни,

Петлюри Марії Василівни, Скрипника Сільвестра Івановича

Сьогодні, на жаль, вже нікого не здивуєм новими злочинами сталінщини, що

відкриваються перед нами в архівах колишнього КДБ. Однак кожен із них полишає

слід у нашому серці і викликає душевний біль, що його не можна притамувати

ніякими словами.

І ось перед нами нова сторінка. В архіві Полтавського КДБ віднайдено, а

вірніше, відкрито справи про арешт і страту рідних сестер Симона Петлюри
Феодосії Петлюри та Марії Петлюри, його небожа Сільвестра Скрипника, рідного брата
нинішнього Патріарха Київського і всієї України Мстислава, в миру Степана

Скрипника.

їх арештували у серпні жовтні 1937 р. за те, що вони були рідними Симона

Петлюри і підтримували «пісьменную связь» із Степаном Скрипником, за вказівкою

якого начебто створили «контрреволюційну антирадянську повстанську організацію

церковників периферії Полтавської області», яку очолив Сільвестр Скрипник.

Щоправда, виходячи з вимог і вказівок начальства ДПУ, назва цієї організації

змінювалася то на «антирадянський троцькістсько-зиновіївський паралельний центр у

Полтаві», то на «контрреволюційну фашистську організацію» тощо. Із документів видно,

яких зусиль доводилося докладати слідчим, щоб сфабрикувати справу про цю так

звану організацію і окреслити учасників. Однак, як не крутили, а зуміли

сфабрикувати справи всього на трьох. Та й доказами стали написані самими слідчими

зізнання Сільвестра Скрипника, які тортурами вдалося у нього вибити, а також наведені

притягненими свідками слова і вислови Феодосії і Марії антирадянського змісту. На

більше не спромоглися. Але і цього стало, щоб винести їм смертні вироки,

виконані 19 жовтня 1937 р.

Зайве коментувати це. Виразніші будь-яких коментарів документи, взяті із

справи. Однак не можна не наголосити такий факт: арешт був здійснений за

постановою ВКП(б) і РАК СРСР (1933 р. та 17. VI 1935 р.).
Тексти документів подано без змін.

С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Главное Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

1937 г. сентября месяца 10 дня, Уполномоченный Полтавского Горотдела Харковского
Обл. Упр. НКВД УССР Ващенко

допросил в качестве свидетеля гр. Пухова Клавдия Константиновна, который дал о

себе такне сведения:
1. Фамилия, имя и отчество Пухова Клавдия Константиновна
2. Возраст 1904 г.

3. Место рождения г. Елабуга Татреспублика
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4. Соціальное положение служащая
5. Имущественное положение неимущая
6. Гражданство СССР
7. Образованію среднее
S. Національность и гражданство русская СССР
9. Семейное положение замужняя

10. Категория воинского учета не состоит.
11. Профессия конторщик
12. Место службы и должность или род занятий Трикотажно-прядильная фабрика

конторщик упаковочного отдела.
13. Сведения о судимости и нахождении под следствием нет

14. Партийная принадлежность беспартийная
15. Состоит ли в Профсоюзе Союз текстилыциков
16. Точный адрес Пушкинская 88, кв. 3.

17. Соціальное и политическое прошлое дочь служащих

Будучи предупрежден об ответственности за ложное показание по ст. 89 УПК УССР,

свидетель показал:

Вопро'с: Скажите, гражданка Пухова, что Вам известно о гражданине Скрыпнике
Селивестре Ивановиче, работавшего вместе с Вами на Прядильной фабрике.

О т в е т: Скрыпника я знаю по совместной службе на Прядильной фабрике. При
чем о Скрыпнике могу сказать как о человеке который к своим обязанностям
относился безразлично в подтверждение чего служит следующее: Скрыпник работал при-
емщиком пряжи готового изделия обвешивал работниц матерного цеха, что мною

лично было установлено с самого прошлого 1936 г. Числа и месяца точно не помню

где Скрыпник на весах делал какой то нацип в сторону уменыпения веса на 200 грам.

Когда я сказала об этом Скрыннику он мне на то ничего не ответил. При такой ра-
боте Скрыпника получался обвес работниц и на складе получается при проверке
больше, чем принято из станков.

Когда я подняла вопрос об весе, то все записи бухгалтерией были проверены и

оказалось что приемщики приняли меньше пряжи чем я отправила с фабрики. Из
этого можно заключить что пряжу можно было на фабрике воровать, а эта система

существовала еще до прихода на работу Скрыпника, а именно было два случая что у
меня с упаковочного отдела при отправке на склад исчезали ящики. Один раз три
ящика и второй раз один ящик, когда я поставила в известность начальников

Соловьева и Халмойрова, ящики нашлись на 3-й день у завскладом Гринько, а второй
ящик исчезнувший нашли на второе утро в бракованной пряже. Больше показать

ничего не имею. Записано с моих слов верно и мне прочитано. (Особистий підпис
свідка)
Допросил: (підпис)

С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Главное Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

1937 г. Сентября месяца 22 дня, Уполномоченный Полтавского Горотдела Харьк.

Обл. Упр. НКВД УССР ВАЩЕНКО допросил в качестве свидетеля гр. БАКАЛО Фе-

дор Аврамович который дал о себе такие сведения:

1. Фамилия, имя и отчество БАКАЛО Федор Аврамовнч
2. Возраст 1904 г.

3. Место рождения г. Миргород Харьковской области
4. Социальное положение рабочий б. служитель культа
5. Имущественное положение не имеет

6. Гражданство С.С.С.Р.

7. Образование низшее

8. Національность и гражданство украинец СССР
9. Семейное положение женат

10. Категория воинского учета ВУС № 66

11. Профессия чернорабочий
12. Место службы и должность или род занятий Харьковская база трикотаж, сбыта,

подготовщик ящиков
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13. Сведения о судимости и нахожденію, под следствием был под следствием в 1930 г.

арестован был Полтавским ГПУ

14. Партийная принадлежность беспартийный
15. Состоит ли в Профсоюзе профсоюз работников Инторговли
16. Точный адрес Полтава Обсерваторская № 6

17. Социальное и политическое прошлое бывший служитель культа. Будучи предупре-
жден об ответственности за ложное показание пост. 89 УПК УССР, свидетель по-

казал: В о п р о с: Скажите гражданки Бакало, что вам известно о священнике

Скрыпнике Сильвестре Ивановиче, жителе города (далі пропуск)

я познакомился в 1928 1929 годах на Епархиальном съезде в городе Полтаве, в

бытность мою священником в с. Решетиловке, а он служил священником в Малой (не-

розбірл.) Ново Санжарского района. О политике мы с ним никогда не говорили.

Когда его арестовали в последний раз то его жена Елена Федоровна Скрыпник
говорила мне что ее муж арестован наверное по одному делу с братьями, проживающими
насколько помню в городе Рамны или в связи с арестом на трикотажной прядильной
фабрике. Хотя я и близко с ней знаком, но она мне тоже не говорила за что

арестовали ее мужа Скрыпника.
В о п р о с: скажите, кого Вы знаете из знакомых Скрыпника.
О т в е т: из знакомых Скрыпника знаю бывших священников Аврамова Ивана

Николаевича, который работает в (нерозбірл.) рабочим.
Аврамова в доме Скрыпника я не видел, это говорила мне жена Скрпника Елена

Федоровна.
По словам тоже жены Скрыпника у них бывал на квартире бывший поп Захарив-

ский, работающих на трикотажном заводе, кого также я в лицо не знаю. Больше

имен ничьих не имею. Записано с моих слов верно. И мне прочитано. Підпис: Бакало

Допросил: (підпис)

С.С.С.Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Главное Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

1937 г. ноября месяца 14 дня, ВРИД пом. нач. 2 отд. IV отдела УТБ пров. Обл. Упр.

НКВД УССР Беленец

Допросил в качестве свидетеля гр. Пилипченко

который дал о себе такие сведения:

1. Фамилия, имя и отчество Пилипченко Николай Васильевич

2. Возраст 1900 г.

3. Место рождения с. Ярмолинцы Роменского р-на Черниговской обл.
4. Социальное положение служащий из крестьян-середняков
5. Имущественное положение неимущий
6. Гражданство СССР

7. Образование высшее

8. Національность и гражданство украинец. Советское
9. Семейное положение женат. Жена Феодора Каленин. 25 лет, сын Виктор 2 г. и

сын Вячеслав 6 м-цев.

10. Категория воинского учета состоит на в/учете при Полтавс. горвоенкомате.

11. Профессия педагог

12. Место службы и должность или род занятий преподаватель химии в Полтавском

пединституте.

13. Сведения о судимости и нахождении под следствием не судился

14. Партийная принадлежность б/партийный
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15. Состоит ли в Профсоюзе член союзов высших учеб. заведений и научно-исследов.
учреждений

16. Точный адрес г. Полтава Загородняя ул. № 20

17. Социальное и политическое прошлое из крестьян-середняков. Будучи предупрежден
об ответственности за ложное показание по ст. 89 УПК УССР, свидетель показал:

Вопрос: Давно ли Вы знаєте гр. гр. Петлюр Марину Васильевну и Феодосию
Васильевну и как Вы их знаєте?

Ответ: Петлюр Марину и Феодосию Васильевных я знаю с 1935 года как до-

мовладелиц, по Загородней ул. № 20 и живущий в их доме на квартире. Знаю, что

они являются сестрами г. атамана Украинской к-р армии в период 1918 1920 годов.

Вопрос: Что Вам известно о к-р деятельности Петлюр Марины и Феодосии
Васильевных.

Ответ: Я знаю, что они сами являются старыми девами, религиозно пропитаны

и выдают себя за мопашек. Жильцов себе подобрали в дом подобных себе так: В их

квартире проживает Власенкова помещица, тоже старая дева и тоже выдает себя

за монашку. Там же в квартире проживает учительница Сычева, тоже старая дева.

Во втором их доме проживает в одной комнате тоже две старые девы и тоже по раз-

говорам бывшие монашки. Фамилии их не помню. Также во втором их доме прожи-

вают две сестры молодые девицы с неизвестным их прошлым.

В дом Петлюр часто заходит из племянник поп Скрыпник, а также к ним при-

езжали летом какие то родственники по разговорам самих Петлюр, приезжала
племянница с мужем. Кто они и откуда приезжали, я не знаю.

Больше показать ничего не могу, показание мною прочитано и со слов записано

правильно в чем и расписываюсь: (підпис)
Допросил ВРИД п/нач. 2 отд. 4 отд. лейтенант госбезоп.
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С. С. С. Р.

народный комиссариат внутренних дел

Главное Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

1937 г. ноября месяца 15 дня, Уполномоченный Полтавского Горотдела Харьковского
Обл. Упр. НКВД УССР сержант Госбезопасности Шмигельский

допросил в качестве свидетеля гр. Радика
который дал о себе такие сведения:

1. Фамилия, имя и отчество Радик Николай Васильевич
2. Возраст 1886

3. Место рождения с. Терешполь, Земского уезда, Холмской губ.
4. Социальное положение служащий
5. Имущественное положение неимущий
6. Гражданство СССР
7. Образование высшее

8. Национальность и гражданство русский
9. Семейное положение женат

10. Категория воинского учета снят с учета по возрасту

11. Профессия учитель
12. Место службы и должность или род занятий г. Полтава 30 средняя школа

учитель

13. Сведения о судимости и нахождении под следствием не судим

14. Партийная принадлежность беспартийный
15. Состоит ли в Профсоюзе Союз средних и начальных школ

16. Точный адрес Полтава, Загородняя, № 20

17. Социальное и политическое прошлое из крестьян-середняков. Будучи предупрежден
об ответственности за ложное показание по ст. 89 УПК УССР, свидетель показал.

В о п р о с: Знаете ли Вы Петлюру Феодосию Васильевну и как давно?
О т в е т: Петлюру Феодосию Васильевну (втрачений рядок)

Вопрос: Что Вам известно о политическом прошлом Петлюры Феодосии
Васильевны?

О т в е т: Мне известно, что отец ея в Полтаве имеет 2 собственных дома. До рево-
люции был крупным извозчиком, имел 12 лошадей, эксплуатировал наемный труд.

Зять Феодосии Васильевны Скрыпник в г. Полтаве имел собственный

кожевенный завод и 4 дома. Все это имущество и предприятие было национализировано в

1918 году.

Феодосия Васильевна является родной сестрой известного бандита Симона

Петлюры, который в 1918 году был военный министром при Центральной раде.

В 1918 году Симон Петлюра эмигрировал заграницу и с ним эмигрировал также

их родственник Скрыпник Степан.
Сама Феодосия Васильевна Петлюра является ярой националисткой, врагом Сѳ-

ветской власти.

Вопрос: Что вам известно о контрреволюционной деятельности Петлюры
Феодосии?

О т в е т: Петлюра Феодосия является ярой националисткой, враждебно
настроенной против Сов. власти и проводит контрреволюционную работу.

Из разговоров с Петлюрой Феодосией мне известно, что она враждебно настроена
к Сов. власти, высказывает антисоветские настроения.

Вспоминая своих родственников Скрыпников, Петлюра высказывалась в контрре-

волюционном духе и заявляла: «до чего Советская власть довела народ, издевается

над бедными украинцами, просто душит украинцев, не дает им жить, учиться. Вот

например моего племянника Скрыпника Валерьяна изгнали из учебного заведення,

не дали ему окончить, а также и мою племянницу Зину Скрыпник».

Продолжая этот разговор, Петлюра Феодосия восхваляла Симона Петлюру и

доказывала что «он желал для украинского народа хорошей жизни, что он хотел сде-
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лать Украину самостоятельной республикой, но большевики победили своим обманом

и украинский народ теперь несчастный. Ведь куда ни пойдет везде «жиды» из-за ко-

торых нет жизни для украинского народа.

Говоря о налогах, о страховых платежах, и других обязательствах Петлюра Фео-

досия заявила «до каких пор Советская власть будет с нас драть кожу, уже нет сил

платить, замучат проклятые варвары и тут же вспоминая о брате Симоне, Петлюра,
высказала свои контрреволюционные националистические настроения и заявила: «если

бы был жив Симон и была самостоятельная Украина, нам бы жилось лучше, чем при

Советской власти, не мучили бы эти варвары нас, а то плати налоги чорт его знает

за что и кому».

«Симон же желал для украинского народа хорошей жизни, и мы бы жили тогда

хорошо. Никто над нами не издевался бы».

В период продовольственных затруднений на Украине, Петлюра Феодосия ругала

Советскую власть, обвиняя ее в ограблении Украины и заявляла: «большевики с

Москвой ограбили Украину, довели ее до нищеты, голода и смерти, и мы подвергаемся

этим мученням».

В последние годы, особенно 1935 36 37 гг. дом Феодосии является сборищем
антисоветского элемента и монашек, которые живут в ея доме по 2 3 года, среди

которых Петлюра также высказывает контрреволюционные настроения, восхваляет

Петлюру Симона, как видного украинского деятеля и защитника украинского народа.

В доме Петлюры проживал некоторое время Скрыпник Сильвестр Иванович,

который в данное время арестован как враг народа. Петлюра Феодосия вела с ним

разговоры на контрреволюционные темы.

Когда был вскрыт антисоветский троцкистско-зиновьевский Центр, Петлюра
Феодосия высказывала свои антисоветские настрояния, что «мол людей, которые хотели сде-

лать для народа лучше, арестовали и посадили в тюрьму».

В 1937 году, когда Петлюре пришлось нести страховку за 2 дома и другие

платежи, она начала вспоминать своего брата Симона Петлюру и высказалась: «брат желал

для Украины хорошего и если бы он был жив, то мы были бы счастливы, а то теперь

при Сов. власти, мы несчастные. Вот с меня, бедной вдовы выжимают последние соки

и до каких это пор будет. Пошла б жалеться, но куда пойдешь, когда везде «жиды», а

я Петлюра Феодосия, одна фамилия им ненавистна, так как и мне Сов. власть».

Кроме этого к Петлюре очень часто приезжали ея родственники, которые в данное

время, якобы сняты с работы и арестованы.

Протокол прочитай, записан правильно, в чем и расписываюсь: (підпис)

Допросил оперуполномоченный 2 отд. сержант Госбезопасности Шмигельский

С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Главное Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

1937 г. ноября месяца 15 дня, Уполномоченный Полтавского Горотдела Харьковского
Обл. Упр. НКВД УССР сержант Госбезопасности Шмигельский допросил в качестве

свидетеля гр. Радика который дал о себе такие сведения:

/. Фамилия, имя и отчество Радик Николай Васильевич

2. Возраст 1886

3. Место рождения с. Терешполь, Замостского уезд., Холмской губ.
4. Социалъное положение служащий
5. Имущественное положение не имущий
6. Гражданство СССР.
7. Образование Высшее
8. Национальность и гражданство Русский
9. Семейное положение женат
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10. Категорію воинского учета снят с учета по возрасту

11. Профессия Учитель.
12. Место службы и должность или род занятий 30 средняя школа г. Полтавы.

13. Сведения о судимости и нахождении под следствием не находился

14. Партийная принадлежность безпартийный
15. Состоит ли в Профсоюзе Союз средних и начальних школ

16. Точный адрес г. Полтава, Загородняя, № 20
17. Социальное и политическое прошлое. Из крестьян-середняков. Будучи предупре-

жден об ответственности за ложное показание по ст. 89 УПК УССР, свидетель по-

казал

В о п р о с: Знаете ли Вы Петлюру Марину Васильевну, и как давно?
Ответ: Петлюру Марину Васильевну знаю.

Вопрос: Что Вам известно о политическом прошлой Петлюры Марины
Васильевны?

Ответ: Мне известно, что отец ее в Полтаве имеет 2 собственных дома. До рево-
люции был крупним извозчиком, имел 12 лошадей, эксплуатировал наемный труд.

Зять Марины Скрыпник имел в г. Полтаве собственный кожевенный завод,
4 собственных дома. Все это имущество и предприятие было национализировано в

1918 году.

Марина является родной сестрой известного бандита Симона Петлюры, который в

1918 году был военным министром при Центральной Раде.
В 1918 году Симон Петлюра эмигрировал заграницу и вместе с ним эмигрировал

их родственник Скрыпник Степан.

Сама Марина Петлюра является ярой националисткой, врагом Советской власти.

Вопрос: Что Вам известно о контрреволюционной деятельности Петлюры
Марины.

Ответ: Петлюра Марина Васильевна является ярой националисткой, враждебно
настроенной против Соввласти.

В процессе разговора с Петлюрой Мариной, она начала вспоминать своих родствен-

ников Скрыпников, которых [нерозбірливо] как ненужных людей и заявила: «до

чего соввласть довела украинский народ, мало того, что он несчастный, так ему еще

не дают даже и жить и учиться. Вот например моих родственников племянника

Скрыпника Валерьяна, племянницу Скрыпник Зину изгнали из института, просто

издеваются над украинским народом, а что они сделали для Советской власти

плохого».

При следующей встрече Петлюра Марина, вспоминая брата Симона Петлюру,
начала доказывать, что он «желал для Украины хорошей жизни, он хотел сделать

Украину самостоятельной республикой, но получилось иначе, большевики победили сво-

нм обманом и украинский народ теперь несчастный. Ведь куди не пойдешь везде

«жиды».

Петлюра Марина также является активной церковницей, до последнего времени и

пс вопросу закрытия церквей высказывала антисоветские настроения: «большевики

как тираны, веру господнюю поругали, не дают свободно помолиться».

В период продовольственных затруднений на Украине, Марина Петлюра, говоря
о, якобы тяжелом положений заявила: «всему виноваты большевики, это они со своей

политикой довели украинский народ до голода и смерти. Если бы был жив Симон,
нам было бы лучше, не терпели бы мы обид и издевательств».

В разговоре о страховых платежах, о коммунальных по очистке двора и т. д.

Петлюра Марина высказалась «до каких пор Советская власть будет с нас драть

кожу, что мы им виноваты, просто не дают жить, одно плати и плати, а где его взять».

В 1937 году, когда Петлюра приступила к ремонту своих собственных домов, она

в резкой антисоветской форме ругала Соввласть «что это за власть, что все так

дорого, да и нет хорошего материала. Везде говорят о развитии промышленности, а на са-

мом деле нет ничего хорошего, одно знают грабить украинский народ и отправлять что

получше в Москву кацапам и «жидам» Вставленному «приступила» верить:
Больше показать ничего не имею.

Протокол прочитай, записан с моих слов верно, в чем и расписываюсь: (власно-

руний підпис свідка)

Допросил оперуполномоченный 2 отд. Сержант Госбезопасности Шмигельский
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Постановлєние

Гор. Полтава, октября «29» дня 1937 г., Я, Областной Прокурор гор. Полтавы

Федоров, рассмотрев материалы на гр-ку ПЕТЛЮРУ Феодосию Васильевну 1886

года рожд., урож. гор. Полтавы, украинка, гражданства СССР, б/п, без определенных

занятий, по обвинению ее в том, что она проводит антисоветскую работу, квартира
ея является местом сборища антисоветского элемента, т. е. в преступлениях пред-

усмотренных ст. 54 10 ч. 1 УК УССР, в связи с чем является социально-опасной, а

поэтому,

ПОСТА НОВИЛ:

Руководствуясь постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 1933 г. и 17/ѴІ
1935 года, арест обвиняемой ПЕТЛЮРЫ Феодосии Васильевны по ст. 54 10 ч. УК
УССР САНКЦИОНИРОВАТЬ.

ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРОР (ФЕДОРОВ)

Постановлєние

Гор. Полтава, ноября «13» дня 1937 г., Я, Областной Прокурор ФЕДОРОВ,

рассмотрев материалы на гр.-ку ПЕТЛЮРУ Марину Васильевну 1883 г. рожд., урож.

г. Полтавы, без определенных занятий, по обвинению ее в том, что она проводит

антисоветскую работу, квартира ея является место сборища антисоветского элемента,

т. е. в преступлениях предусмотренных ст. 54 10 ч. 1 УК УССР, в связи с чем она

является социально-опасной, а поэтому,

ПОСТАНОВИ Л:

Руководствуясь постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8/Ѵ 1933 года и

17/ѴІ 1935 года, арест обвиняемой ПЕТЛЮРЫ Марины Васильевной по ст. 54 10

ч. 1 УК УССР САНКЦИОНИРОВАТЬ.

ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРОР (ФЕДОРОВ)

Постановлєние

Гор. Полтава, 1937 года, октября «25» дня. Я, Врид Начальника IV Отделения
IV Отдела УГБ Полтавского Облуправления НКВД сержант Госбезопасности Ку-

рачек, рассмотрев материалы по обвинению СКРЫПНИКА Сильвестра Ивановича, по

ст.ст. 54 11 и 54 11 УК СССР,
НАШЕ Л:

Поп и родственник Петлюры СКРЫПНИК С. И. является руководителем контр-

революционной повстанческой организации церковников на периферии Полтавской

области.

По делу намечено дополнительные аресты участников организации. По послед-

ним следственным данным, необходимо провести ряд экспертиз в связи с

вредительской деятельности организации.

Кроме того вторично запрошено управление НКВД г. Владивостока о к/р.
деятельности СКРЫПНИКА за время его пребывания там. Ответ еще не получен.

И поэтому дело не может быть закончено в указанный срок, посему
руководствуясь ст. 113 УАК УССР,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед ЦИК СССР о продлении срока и содержания под

стражей до 1-го декабря 1937 года.

СПРАВКА: СКРЫПНИК С. И. арестован 6/ѴПІ 1937 года,

ходатайство о продлении срока возбуждается вторично.

ВРИД НАЧ IV ОТДЕЛЕНИЯ IV ОТДЕЛА УНКВД
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (КУРАЧИК)
СОГЛАСЕН: ВРИД НАЧ IV ОТДЕЛА УНКВД

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (СЛАВИН)

УТВЕРЖДАЮ: ВРИД НАЧ. УНКВД ПО ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ
КАПИТАН МИЛИЦИИ (нерозбірл.)
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С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Главное Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
К делу №

1937 г. 1-го ноября мес. дня. Я, Врид Нач. 4-го отд.

(долж., наимен. органа, фамилия)
4-го отдела ПОУ НКВД-Курачик допросил в качестве обвиняемого

/. Фамилия Скрыпник
2. Имя и отчество Сельвестр Ивановича
3. Дата рождения 1906
4. Место рождения г. Полтава

5. Местожительство г. Полтава ул. Панаса Мирного Пер. Царовского 12а

6. Нац. и гражд, (подданство) Украинец, гражд. СССР

7. Паспорт Выдай Полтавской городской милицией строком на 5 лет,

(когда и каким органом выдай, номер, категор.

прописан в Полтаве

и место прописки)
8. Род занятий служащий прядильной фабрики в Полтаве (приемщиком)

(место службы и должность)
9. Социальное происхождение из семьи заводчика отец имел кожевенный завод

(род занятий родителей и их имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятий и имуществоенное положение)

а) до революции на иждивении родителей крупных собственников.

б) после революции Поп Соборно-епископской ореентации.
11. Состав семьи жена Елена Федоровна 34-х лет, брат Степан Иванович эмигрант,

(близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий)

адъютант Петлюри, проживает в Полыце,

брат Андрей Иванович село Дмитриевка, Валериан Иванович гор. Ромны, сестра

Зинаида Ивановна Тайко в гор. Днепропетровске, мать Мариана Васильевна гор.

Днепропетровске, отец Иван Афанасьевич проживает лично в Днепропетровске.

Протокол допроса
*

обвиняемого Скрыпника Сильвестра Ивановича от

1-го ноября 1937 года.

Вопрос: Вы арестованы, как активный участник контрреволюционной
фашистской организации. В течении трех месяцев со дня вашего ареста вы упорно

запираетесь, не признаваясь в своей контрреволюционной деятельности. Следствие предлагает

вам прекратить запирательство и дать откровенные показання о своей преступной
деятельности?

О т в е т: Я прекращаю запирательство, убедившись в безнадежности своего по-

ведения на следствии скрыть свою контрреволюционную деятельность. Я признаю
себя виновный в том, что я являюсь активным участником антисоветской национа-

листической организации церковников, в которую был вовлечен в 1929 году бывшим

председателем церковного совета в селе Жоржовке крупным кулаком ГРЕБЕНЮ-

КОМ Максимом. Я прошу представить мне возможность изложить в своих

показаннях обстоятельство, которое меня привело на путь контрреволюционной борьбы с Со-

ветской властью.

Машинопис. Протокол, очевидно, був заготовлений до допиту.
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Это имеет значение в связи с тем, что к тому времени, когда ГРЕБЕНЮК меня

начал обрабатывать в контрреволюционном духе я был уже соответственным образом
подготовлен и настроен с готовностью принять его предложение об активной борьбе
в контрреволюционном подполье с Сов. властью.

Вопрос: Вам предоставляется возможность рассказать все, что относится к

вашему контрреволюционному перерождению до того, как вы стали активним участ-

ником контрреволюционнои националистической организации церковников. Но вы

должны иметь ввиду, что нас интересует, главным образом, ваша практическая анти-

советская деятельность, связи по ней и в этом смысле ваши показання должны быть

исчерпывающими до конца?
Ответ: Я буду говорить все, что относится непосредственно к моей контр-

революционной деятельности и моих сообщников, ничего не утаивая, а сейчас я буду
излагать обстоятельства моего контрреволюционного перерождения.

Я выходец из семьи крупного собственника. Отец мой имел кожевенный завод в

г. Полтаве, три собственных дома. Я с малых лет воспитанник церкви. Родственник

известного бандита (племянник) Семена ПЕТЛЮРЫ. Брат бой Степан его личный

ад ютант эмигрировал и находится в данное время в Полыпе.

В 1927 г. я попал под влияние епископа КРАМАРЕНКО, проживавшего в г.

Полтаве, который продолжал развивать у меня ненависть по отношению к Советской

власти, прививая церковные националистические убеждения и с этого периода времени
мои взгляды окончательно оформились в контрреволюционном духе.

Под влиянием епископа Крамаренко я стал попом и был направлен в село

Жоржевка, Шишицкого р-на.

Естественно, что моя законченная система контрреволюционных взглядов

находила свое выражение в практической работе как попа Жоржевской церкви и здесь уже я

активно включился в борьбу против Сов. власти.

Я должен прямо заявить, что эти убеждения у меня не менялись до момента

моего ареста.

В селе Жоржовке я близко сошелся с кулаками: ГРЕБЕНЮКОМ Максимом,
ГРЕБЕНЮКОМ Григорием, ВОДЯНЫМ Йваном, КРИВОРУЧКО Григорием и

церковный старостой Степаном фамилию его не помню. Эти лица были резко

враждебно настроены к существующему строю.

В этот период времени в селе отсутствовала антирелигиозная пропаганда и это

еще больше давало мне возможность, при содействии вышеперечисленных лиц,
проводить среди верующих антисоветскую агитацию, использовывая некоторые затрудне-

ния на селе.

Таким образом, я крепко сошелся с этой группой кулаков, а в особенности с

ГРЕБЕНЮКОМ Максимом.

В 1929 году, во время хлебозаготовок, на меня было наложено около 300 пудов

хлеба, но несмотря на то, что у меня была возможность внести это количество хле-

ба без особых затруднений, я же резко в контрреволюционном духе пытался оказать

сопротивление Советской власти, выступив с заявлением «Хлеба государству не

сдавать».

Это подхватили кулаки села, в особенности группа контрреволюционно настро-

енных церковного актива: ГРЕБЕНЮК Максим, ГРЕБЕНЮК Григорий, ВОДЯНЫЙ

Иван и другие.
Особенно это предложение одобрил кулак ГРЕБЕНЮК Максим, который в раз-

говоре со мной по этому поводу заявил: «Это нужно делать организованно и мы

победим». Я спросил, а как же это сделать? Тогда ГРЕБЕНЮК мне ответил, что

«такого мнения весь церковный актив и многие зажиточные крестьяне села Жоржевки
и близь лежащих сел, и что существует контрреволюционная националистическая

повстанческая организапия, способная противопоставить себя Советской власти и

оказать решительное сопротивление ей, в которую входит он, ГРЕБЕНЮК, и предло-

жил мне принять активное участие в борьбе с Советской властью, вступив в органи-

зацию.

Я дал свое согласие.

ГРЕБЕНЮК так формулировал цели и задачи организации:

Для того, чтобы уничтожить Сов. власть необходимо подбирать и сколачивать

вокруг себя надежных людей, в первую очередь, из среды церковного актива и

верующих зажиточных селян. Вести работу в распространении среди верующих слухов
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о скорой гибели Советской власти с помощью интервенции фашистских государств,
освобождению Украины от болыпевиков.

Развивать ненависть селянства в отношении братских республик, доказывать им,

что Украина закабалена Москвой и что в нужный момент необходимо быть готовым

для того, чтобы с приходом немцем и поляков помочь им.

Со всеми этими предложениями и высказываниями ГРЕБЕНЮКА я был согласен.

В о п р о с: Кого вам называл ГРЕБЕНЮК Максим из участников этой

организации?

О т в е т: Как я уже указал, ГРЕБЕНЮК мне назвал себя, своего

родственника ГРЕБЕНЮКА Григория, кулака ВАДЯНОГО Ивана, церковного старосту

Степана, фамилию которого не помню и КРИВОРУЧКО Григория. Называл и других,
но фамилии их я припомнить не могу.

В о п р о с: Какую практическую работу вы провели, как участник антисовет-

ской националистической повстанческой организации?
О т в е т: В селе Жоржовке я неоднократно выступал перед верующими в контр-

революционном духе с предложением вести работу против антирелигиозной

пропаганды и мероприятий партии и правительства в отношении колхозного строительства.

Дальше я работу развернуть не успел, так как через небольшой промежуток

времени была закрыта церковь в селе Жоржовке и я был вынужден переехать в село

Перещепино Ново-Санжарского района.
В село Перещепино в 1930 г. я был переведен на должность попа. По приезду

туда меня сразу же стал обрабатывать в контрреволюционном духе председатель

церковного совета ТРОЯН Йван Аврамович. ТРОЯН знал обо мне, что я сын

крупного собственника г. Полтавы и племянник ПЕТЛЮРЫ. И это, видно, служило осно-

ванием быть со мной откровенным в контрреволюционных суждениях.

Через небольшой промежуток времени я близко сошелся с ТРОЯНОМ, у
которого стал бывать дома.

Дома у ТРОЯНА систематически происходили нелегальные собрания, так

называемой) церковного актива, где под видом обедов и ужинов обсуждались меро-
приятия партии и правительства с контрреволюционных позиций и намечались пути к

борьбе с Советской властью.

Для меня стало совершенно очевидно, что в Перещепино существует тоже контр-

революционная организация аналогичная той, которая была в Жоржовке.
Помню, что на нелегальных совещаниях у ТРОЯНА присутствовали: дьяк ЗА-

ХЛЫСТУН Петр Лаврентьевич, кулак ЕРЕМЕНКО Яков Георгиевич регент
церковного хора, кулак ТЕРТЫШНЫЙ Иван Иванович и другие кулаки села

Перещепино, фамилии которых я не помню.

На этих нелегальных собраниях больше всего обсуждались вопросы борьбы с Сов.

властью, путем дискредитирования мероприятий в отношении колхозного

строительства, налоговой и финансовой политики. Решено было, что каждый на своем участке

будет проводить ту или иную работу, направленную на срыв этих мероприятий
Советской власти. Моя роль в этом, естественно, была из первых, пользуясь положением

служителя религиозного культа.

И в данном случае мне, как участнику этой контрреволюционной организации не

удалось должным образом развернуть свою практическую деятельность в этом

направлений, так как через месяцев 4-е по прибытию в Перещепино все участники,

названные мною, к-р организации в том числе и я, были арестованы.

Находясь под арестом в 1930 г. в связи с моей контрреволюционной деятельностью

по селу Перещепино я от следствия скрыл свою контрреволюционную деятельность,

как по Перещепино, так и по селу Жоржовке, не сказав ничего и об участниках в

первом и во втором случае.

Видимо, желая сохранить меня для контрреволюционной деятельности

участники организации по Перещепино меня не назвали и таким образом я через три ме-

сяца органами ГПУ из под стражи был освобожден, но вернувшись в Перещепино я

был вынужден временно свернуть свою контрреволюционную работу, боясь провала.

Приблизительно через год, я, как тылоополченец, был направлен во Владивосток,

откуда вернулся в 1934 году.

Вернувшись из Владивостока в село Перещепино я опять занял должность попа,

но сразу развернуть контрреволюционную работу не удалось, так как к моему

приїзду в значительной степени была вырвана база контрреволюционного элемента, про-
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шел период ликвидации кулачества, как класса, остались из верующих только старухи.

Бывая в Полтаве я поддерживал связь не регулярно с попами БАКАЛО Федором
и ЛЕБЕДИНСКИМ Николаем, тоже враждебно насторенными в отношении Совет-

ской власти и тут меня постигла неудача, с ними я работу в контрреволюционном духе
начать не смог, так как они были репрессированы.

Приезжая в Полтаву, заходил к своим теткам сестрам ПЕТЛЮРЫ к Марине
Васильевне и Феодосии Васильевне. У них я отводил душу, высказываясь вместе с

ними в контрреволюционном духе. Тетки мои по прежнему враждебно относились к

существующему строю.

Вопрос: Следствие не удовлетворено вашими показаннями. Ваша к-р дея-

тельность не исчерпывается этим, мы располагаем данными, что вы являлись

активним участником националистической повстанческой организации до момента нашего

ареста, кроме того вы ведь переписывались со своим братом адъютантом

ПЕТЛЮРЫ, находящего в Полыпе, от последнего получали указания заниматься шпионской

деятельностью в пользу Польши. Следствие требует рассказать все в этом

отношении до конца?
О т в е т: Я был только в курсе переписки брата, он писал матери, которая

находится в Днепропетровске у моей сестры Зинаиды Ивановны, по мужу ТАНЬКО.
Я обещаю следствию вспомнить все о моей практической деятельности за послед-

нее время, предварительно прошу дать мне возможность подумать и все припомнить.

Вопрос: Хорошо, вам предоставляется эта возможность.

ПРОТОКОЛ ПРЕРВАН.

Записано с моих слов верно, прочитано мной; в чем и расписываюсь:

(СКРЫПНИК)
ДОПРОСИЛ ВРИД НАЧ. 4 ОТДЕЛЕНИЯ IV ОТД.

СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (КУРАЧИК)

УССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1937 г. ноября мес. 16 дня. Я, Оперуполномоченный 2 отд. 4 отд. КВТ Шмигельский

(должн., наимен. органа, фамилия)
допросил в качестве обвиняемой

1. Фамилия Петлюра
2. Имя и отество Феодосия Васильевна

3. Дата рождения 1886

4. Место рождения г. Полтава

5. Местожительство г. Полтава, Загородняя № 20.
6. Нац. и гражд, (подданство) Украинка, СССР.
7. Паспорт 14/ІѴ 37 года, 2 отд. РКМ г. Полтавы, серия ХН IV 678841.

(когда и каким органом выдай, номер, категор. и место прописки)
8. Род занятий без определенных занятий

9. Социальное происхождение. Из мещан. Отец был извозчиком, имел 10 лошадей,

(род занятий родителей и их имущественное

эксплуатировал наемный труд до 3 человек, имел 2 собственных дома.

положение)

Протокол не підписаний.
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10. Социальное положение

а) до революции жили при отце.

б) после революции домовладелец 2-х домов вместе с сестрой
11. Состав семьи одинокая

(близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий)
12. Образование (общее, специальное) Городское начальное училище.

13. Партийность (в прошлом и настоящем) безпартийная.
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким органом и

за что)
а) до революции не подвергался

б) после революции В 1924 году арестовывалась органами ГПУ и вскоре была

освобождена.

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти Не имеет

16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете Нет

17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан, отрядах), когда и в ка-

честве кого Нет

18. Служба в белых и др. к-р армиях (когда, в качестве кого) Нет

19. Участив в бандах, к-р организациях и восстаниях Нет

20. Сведения об общественно-политической деятельности (власноручний підпис)
Петлюра

Показаних обвиняемаго (свидетеля)

Вопрос: Кто Ваши родители и чем они занимались?

Ответ: Отец мой происходит из мещан. До революции он занимался извозом,

имел 8 10 лошадей, 3 человека наемных рабочих. В городе Полтаве имел 2

собственных дома, в которых в данное время я живу совместно со своей сестрой Петлюрой

Мариной Васильевной.

Вопрос: Были ли у Вас братья и где они сейчас находятся?

Ответ: У меня было 4 брата. Два из них померли еще до революции. Третий

брат Александр ушел на военную службу в царскую армию и не возвращался и где

он находится для меня неизвестно, 4 брат Петлюра Симон, бывший министр по

воєнним делам при Центральной Раде, ушел из дома еще в 1918 году, где он

находился я не знала, но впоследствии для меня стало известно, что он убит за границей
во Франции в Париже.

Вопрос: Ваш дом является сборищем антисоветского элемента, среди которого
вы высказывались в контрреволюционном духе.

Ответ: Да, мой дом действительно является сборищем антисоветского

элемента Власенко дочь помещика, Коркишко, монашка и другие. И я высказывалась

в контрреволюционном духе.

Вопрос: Вспоминая своих родственников Скрыпников, вы высказывались в анти-

советском духе по адресу Соввласти и говорили «до чего советская власть довела

народ, издевается над бедными украинцами, просто душит украинцев, не дают им

жить, учиться. Вот например моего племянника Скрыпника Валериана изгнали из

учебного заведення, не дали ему окончить, а также и мою племянницу Зину
Скрыпник.

Ответ: Да, я действительно высказывалась в антисоветском духе по адресу

Соввласти и выше приведенные слова контрреволюционного содержания я говорила.

Вопрос: Говоря о налогах, о страховых платежах, вы заявляли, что Соввласть

дерет кожу с украинцев и вместе с этим вы восхваляли брата Симона Петлюру
говоря «если бы был жив Симон и была самостоятельная республика, нам бы жилось

лучше чем при Советской власти».

Ответ: Такой разговор был и я его полностью подтверждаю, я восхваляла

брата Симона Петлюру и высказывалась в контрреволюционном духе по адресу
Соввласти.

Вопрос: В период продовольственных затруднений на Украине вы говорили
«большевики с Москвой ограбили Украину, довели ее до нищеты, голода и смерти,
и мы подвергаемся этим мученням».
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Ответ: О продовольственных затруднениях я говорила, но в контрреволюционной

духе по адресу Соввласти я не высказывалась.

Вопрос: В 1937 году, когда вам пришлось нести страховку, вы вспоминали

Симона Петлюру и высказывались «брат желал для Украины хорошего и если бы

он был жив, то мы были бы счастливы» и т. д.

Ответ: Да, такой разговор был. Я вспоминала и восхваляла брата Симона

Петлюру и при воспоминании его я высказывалась в антисоветском духе, «что мы теперь

ѵесчастные, пошла б жалеться за налоги, но нет куда итти, везде «жиды».

Протокол прочитай. Записан правильно, в чем и расписываюсь Петлюра
(особистий підпис)

Допросил Оперуполномоченный 2 отд. 4 отд.

Сержант Госбезопасности Шмигельский.

УССР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1937 г. ноября мес. 16 дня. Я, Оперуполномоченный 2 отд. УНКВД Шмигельский

(должность, наимен. органа, фамилия)
допросил в качестве обвиняемой

/. Фамилия Петлюра
2. Имя и отчество Марина Васильевна

3. Дата рождения 1883 г.

4. Место рождения г. Полтава

5. Местожительство г. Полтава, Загородняя № 20.

6. Нац. и гражд, (подданство) Украинка, СССР.

7. Паспорт 11 мая 1936 года 2 отд. РКМ г. Полтавы, серия XII № 505412

(когда и каким органом выдай, номер, категор. и место прописки)
8. Род занятий Без определенный занятий

(место службы и должность)
9. Социальное происхождение Из мещан. Отец был извозчиком, имел 8 10 лошадей,

эксплуатировал наемный труд до 3 человек, имел 2 собственных дома

(род занятий родителей и их имущественное положение)

10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)
а) до революции жила при отце

б) после революции домовладелец 2-х домов вместе с сестрой
11. Состав семьи одинокая

(близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий)
12. Образование (общее, специальное) Городское начальное училище

13. Партийность (в проіилом и настоящем) безпартийная
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким органом

и за что)
а) до революции Не подвергалась

б) после революции В 1924 году арестовывалась органами ГПУ и вскоре была

освобождена

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти Не имеет

16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете Нет

17. Служба в Красной армии (Красн. гвардии, в партизан, отрядах), когда и в

качестве кого Нет

18. Служба в белых и др. к-р армиях (когда, в качестве кого) Нет
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19. Участив в бандах, к-р организациях и восстаниях Нет

20. Сведения об общественно-политической деятельности (особистий підпис

обвинувачуваної)

Показаная обвиняемой

Вопрос: Кто Ваши родители и чем они занимались?

О т в е т: Отец мой происходит из мещан. До революции он занимался извозом,

имел 8 10 лошадей, 3 человек наемных рабочих. В городе Полтаве имел 2 собствен-

ных дома, в которых в данное время я живу совместно со своей сестрой Петлюрой
Феодосией.

Вопрос: Были ли у Вас родные братья и где они сейчас находятся?
О т в е т: У меня было 4 брата. Два из них умерли еще до революции. Третий брат

Александр, якобы, во время ухода петлюровских полков заграницу, ушел заграницу,

куда именно не знаю.

Четвертый брат Симон Петлюра при Центральной Раде был военным минист-

ром, а впоследствии организатор петлюровской армии, которая боролась против
Красной Армии. После разгрома петлюровской армии мой брат Симон Петлюра

эмигрировал заграницу во Францию, где был убит часовым мастером по национальности

еврей.
Вопрос: Ваш дом является сборищем и приютом антисоветского элемента,

среди которого вы проводите контрреволюционную работу. Расскажите следствию

подробно о своей контрреволюционной работе?
О т в е т: Да, действительно в моем доме проживают лица с антисоветским про-

шлым а именно: Власенко Мария Ивановна, дочь помещика, имевшего 300 десятин

земли, Коркишко Надежда Борисовна лет 53, монашка, и некая беженка с г.

Вильно Агафонова Алимпиада Антоновна, но контрреволюционной работы среди них я

не проводила.

Вопрос: После исключения из института ваших родственников Скрыпников,
вы высказали большое сожаление и по адресу Советской власти заявили: «до чего

Советская власть довела украинский народ, мало того, что он несчастный, так ему еще

не дают даже и жить и учиться и т. д.>.

О т в е т: Да действительно, когда мне стало известно об исключении моих

родственников из института, я высказала сожаление, но по адресу Соввласти я ничего

не говорила.

В о п р ос: Вы восхваляли брата Симона Петлюру и говорили, что он желал для

Украины хорошей жизни, он хотел сделать Украину самостоятельной республикой, но

получилось иначе, большевики победили обманом и украинский народ теперь
несчастный. Ведь куда не пойдешь везде «жиды».

О т в е т: Симона Петлюру я не восхваляла и антисоветского высказывания с моей

стороны не было.

Вопрос: Вы являетесь активной церковницей и в связи с закрытием церкви вы

заявили: «большевики как тираны, веру господнюю поругали, не дают свободно

помолиться».

О т в е т: Активной церковницей я не являюсь, и по адресу болыпевиков, в связи

с закрытием церкви, я не высказывалась.

Вопрос: В период продовольственных затруднений на Украине, вы высказали

свои антисоветские настроения и восхваляли Симона Петлюру? Дайте показання.

О т в е т: Антисоветских настроєний я не высказывала, а Симона Петлюру я не

раз восхваляла, доказывала его гениальность.

Вопрос; Вы занимались дискредитацией социалистической промышленности,
ругали Соввласть за дороговизну, за то, что Соввласть грабит украинский народ.
Следствие требует дать показання?

О т в е т: Дискредитацией промышленности я не занималась и Соввласти я не

ругала.

Протокол прочитай, записан правильно, в чем и расписываюсь: Петлюра

(особистий підпис)

Допросил Оперуполномоченный 2 отд. 4 отд.

Сержант Госбезоспасности Шмигельский
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

ЗАСЕДАНИЯ ОСОБОЙ ТРОЙКИ УНКВД ПО ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 19 ноября 1937 г.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

177. Дело № 1097, IV Отд. УГВ Полтавского Обл. УНКВД
по обвинению:

СКРИПНИКА Сильвестра Ивановича, 1906 г. рожд.,

урож. и жителя г. Полтавы, Полтавской обл., украинца, из

крестьян, священник, сын заводчика, г. Полтавы, племянник

Симона Петлюры, в 1930 г. арестовывался органами ГПУ за

принадлежность к к-р организации, до ареста без опреде-
ленных занятий.

По ст. УК УССР

СКРИПНИКА

Сильвестра
Ивановича

РАССТРЕЛЯТЬ

Имущество,

принадлежащее лично

СКРИПНИКУ

конфисковать

В е р н о:

СЕКРЕТАРЬ ТРОЙКИ (підпис)

Справка
След. дело № 58

Скрипник Сильвестр Иванович 1906 года рождения, постановлением Особой

Тройки УНКВД по Полтавской области 17 19 ноября 1937 г., протокол № 4 осужден к

Г АССТРЕ ЛУ.

Приговор приведен в исполкение 19 ноября 1937 г.

СЕКРЕТАРЬ ТРОЙКИ: (підпис)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

ЗАСЕДАНИЯ ОСОБОЙ ТРОЙКИ УНКВД ПО ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 19 ноября 1937 г.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

78. Дело № 1097, IV Отд. УГВ Полтавского Обл. УНКВД
по обвинению:

ПЕТЛЮРЫ Феодосии Васильевны, 1886 г. рожд., урож.

и жительница г. Полтавы, Полтавской обл., из крестьян,

украинка, сестра Симона Петлюры, в 1934 г. арестовывалась

органами ГПУ за принадлежность к к-р организации, до

ареста без определенных занятий.

По ст. 54 10 ч. УССР

ПЕТЛЮРУ Феодо-

сию Васильевну

РАССТРЕЛЯТЬ

Имущество,
принадлежащее лично ПЕТ-

ЛЮРЕ,
конфисковать.

В е р н о:

СЕКРЕТАРЬ ТРОЙКИ (підпис)

Справка
След. дело № 9697

Петлюра Феодосия Васильевна 1886 года рождения, постановлением Особой

Тройки УНКВД по Полтавской области 17 19 ноября 1937 г. протокол № 4 осужден к

РАССТРЕ ЛУ.

Приговор приведен в исполнение 19 ноября 1937 г.

СЕКРЕТАРЬ ТРОЙКИ: (підпис)
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

ЗАСЕДАНИЯ ОСОБОЙ ТРОЙКИ УНКВД ПО ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 19 ноября 1937 г.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

9. Дело № 1097, IV Отд. УГВ Полтавского обл. УНКВД по

обвинению:

ПЕТЛЮРЫ Марины Васильевны, 1889 г. рожд., урож. и

жительницы г. Полтавы, Полтавской обл., из крестьян,

украинка, сестра Симона Петлюры, в 1924 г. арестовывалась
органами ГПУ за принадлежность к к-р организации, до ареста
без определенных занятий.

По ст. 54 10 ч. УК УССР

В е р н о:

СЕКРЕТАРЬ ТРОЙКИ

ПЕТЛЮРУ Марину

Васильевну

РАССТРЕЛЯТЬ

Имущество,
принадлежащее лично

ПЕТЛЮРЕ,
конфисковать.

(підпис)

Архивное дело № 12755 пересмотрено в соответствии с приказом № 00511 и

оставлено для дальнейшего хранения в архиве в основном Фонде как осужден к ВМН

Пересмотрел:
Ст. группы

Согласны:

Зам. нач. УА Управлення (отдела)
КГБ при СМ УССР по Полтавской области

« . . > августа 195 г. Капитан

(підпис)

(Карпенко)
(підпис)

Справка
След. дело № 1097

Петлюра Марина Васильевна 1883 года рождения, постановлением Особой

Тройки УНКВД по Полтавской области от 17 19 ноября 1937 г. протокол № 4

Присужден к РАССТРЕЛУ.

Приговор приведен в исполнение 19 ноября 1937 г.

СЕКРЕТАРЬ ТРОЙКИ: (підпис)

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Полтавской области

314601, г. Полтава,

ул. Луначарского, 9

СПРАВКА

11.05.89 № 13/3054 89

гр-н (ка) Петлюра Феодосия Васильевна, 1886 г.

(фамилия, имя, отчество, дата и год рождения)
домохозяйка

(занимаемая должность до ареста, место работы, полное наименование организации,

учреждения и предприятия)
По Постановлению Особой Тройки УНКВД по Полтавской области

(каким несудебным органом
17 19 ноября 1937 года

привлечен к уголовной ответственности за антисоветскую агитацию по ч. 1 ст. 541®

УК УССР

принято решение, дата и по какой статье УК)
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В соответствии с частью 1 статьи I Указа Президіума Верховного Совета СССР
от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в

отношении жертв репрессий, имевших место в период 30 40-х и начала 50-х годов»

гр-н(ка) Петлюра Ф. В. реабилитирован.

(фамилия, инициалы)

Справка о реабилитации выдана

(дата, степень родства^ фамилия, имя, отчество)
Зам. прокурора
Полтавской области

государственный
советник юстиции 3 класса В. В. Кривобок

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Полтавской области
314601, г. Полтава,
ул. Луначарского, 9

СПРАВКА

11.05.89 № 13/3055^89

Гр-н (ка) Петлюра Марина Васильевна, 1883 г.

(фамилия, имя, отчество, дата и год рождения)
домохозяйка

(занимаемая должность до ареста, место работы, полное наименование организации,

учреждения и предприятия)
По Постановлению Особой Тройки УНКВД по Полтавской области

17 19 ноября 1937 года привлечен к уголовной ответственности за антисоветскую

агитацию по ч. 1 ст. 5410 УК УССР

(каким несудебным органом принято решение, дата и по какой

статье УК)
В соответствии с частью 1 статьи I Указа Президиума Верховного Совета СССР

от 16 января 1989 г. <0 дополнительных мерах по восстановлению справедивости в

отношении жертв репрессий, имевших место в период 30 40-х и начала 50-х годов»

гр-н(ка) Петлюра М. В. реабилитирован.

(фамилия, инициалы)
Справка о реабилитации выдана

(дата, степень родства, фамилия, имя, отчество)
Зам. прокурора
Полтавской области

государственный
советник юстиции 3 класса В. В. Кривобок

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Полтавской области

314601, г. Полтава,

ул. Луначарского, 9

СПРАВКА
Z 1.05.89 № 13/3056 89
Гр-н(ка) Скрипник Сильвестр Иванович, 1906 г.

(фамилия, имя, отчество, дата и год рождения)
приемщик пряжи Полтавской ПТК

(занимаемая должность до ареста, место работы, полное наименование организации,

учреждения и предприятия)
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По Постановлению Особой Тройки УНКВД по Полтавской области

(каким несудебным органом принято решение,

17 19 ноября 1937 года привлечен к уголовной ответственности

за антисоветскую агитацию по ч. 1 ст. 5410 УК УССР.

дата и по какой статье УК)
В соответствии с частью 1 статьи I Указа Президиума Верховного Совета СССР

от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в

отношении жертв репрессий, имевших место в период 30 40-х и начала 50-х годов»

гр-н(ка) Скрипник С. И. реабилитирован.

(фамилия, инициалы)

Справка о реабилитации выдана

(дата, степень родства, фамилия, имя, отчество)
Зам. прокурора
Полтавской области

государственный
советник юстиции 3 класса В. В. Кривобок

Публікація
Володимира ПАЩЕНКА

Нові видання

свідки МИНУЛОГО

Вийшов друком перший збірник наукових праць Центру пам яткознавства

АН України і Українського товариства охорони пам яток історії та культури.

Переднім словом до читачів відкриває його академік АН України П. П.
'Голочко. У збірнику вміщені наукові розвідки з таких актуальних проблем
пам яткознавства, як роль історико-культурної спадщини в національному
відродженні України, про наукову термінологію у пам яткознавстві, про
старовинні карти українських земель, статті про міжнародні документи з питань

збереження культурних надбань людства. Значний науковий інтерес мають

неопубліковані раніше документи з історії охорони пам яток в Україні,
матеріали про пам яткознавчу діяльність М. С. Грушевського та О. М. Цинка-
ловського.

Сподіваємось, що нове видання знайде зацікавленого читача не лише в

Україні, але й за її межами.

Ігор ІВАНОВ
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ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ
< *

Віталій САРЭЕЙ

МИТРОПОЛИТ ЄВГЕНІЙ

(Є. О. Болховітинов)

Коли в один із останніх лютневих днів 1837 р. у Києво-Софійському соборі
ховали митрополита Київського Євгенія, у храмі і навколо нього зібралися
тисячі людей. Митрополита знали практично всі мешканці Києва: як багатий,
так і бідний, як освічений, так і неписьменний, як щиро набожний, так

і байдужий до релігії. Незважаючи на високі церковні посади, що він їх

займав у Росії та Україні упродовж кількох десятків років, митрополит

Євгеній, в миру Євфимій Олексійович Болховітинов (18(29). XII 1767 23.11(7.111)
1837), був широкодоступною людиною, товариською, доброзичливість взагалі

була невід ємною рисою його вдачі. Він любив людей не лише за обов язком
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духовного пастиря. А всі ті, з ким він спілкувався, платили йому такими ж

самими сердечними почуттями.
Ця любов простиралась далеко поза межі церковних відправ. Він охоче

спілкувався з тими, хто мав у цьому потребу, виявляючи увагу і приязнь.

Радо приймав гостей як духовних, так і світських, залюбки їздив на

гостини сам.

Словом, це був життєлюб, але ця риса його вдачі грунтувалася не на

прагненні тілесного задоволення, а насамперед на високих культурно-духовних
запитах. Серед сучасників митрополит Євгеній був знаний не лише як поважний

церковний діяч, а й як авторитетний учений-історик, діяч-просвітитель. «И
поживе лета довольна, труждаяся в делах летописания, как преподобный
Нестор», <Бе светильник горя и светя, а мы радовались в час его светения» 1,
так говорили над труною друзі і послідовники митрополита Євгенія,

характеризуючи його життя як подвижництво.

Є. Болховітинова поховали в соборі святої Софії. Збереглася й частина

книг з його власної книгозбірні, але тепер вони розкидані по різних київських

книгосховищах. У найбільших наукових бібліотеках України і Росії є й окремі
примірники творів Болховітинова, чи надрукованих, чи рукописних. А весь

творчий доробок його досить значний за обсягом і змістом. Належних його

перу книг, брошур, статей спадкоємці налічили: друкованих 66,
рукописних 232. Переважна їх більшість російською мовою, кілька латинських

оригіналів і понад десяток публікацій та рукописів перекладів іноземних

творів (Є. Болховітинов досконало знав латинську, старогрецьку, французьку,

польську мови).
Це була людина рідкісно ерудованою в галузі гуманітарних знань, що

виявлялося в різноманітній тематиці його творів: богословських, філософських,

літературознавчих, етнографічних, мовознавчих, географічних, законознавчих,

природознавчих і навіть музикознавчих. Найбільша частина його творчої
спадщини стосується історії, де Є. Болховітинов випередив своїх попередників:
виробленою методикою дослідження джерел, відкриттям багатьох пам яток

історичного минулого, розшифруванням їх змісту. В Росії і Україні він став

основоположником цілих галузей історичної науки, зокрема слов яно-руської
палеографії, яка навчає читанню стародавніх рукописів, археографії, що

займається питаннями видання письмових та друкованих першоджерел,

дипломатики, що вивчає походження, форму і зміст актових офіційних і приватних

документів. Найфундаментальнішим є вклад Є. Болховітинова у краєзнавство
і пам яткознавство історичні дисципліни, які в наш час переживають друге
своє народження.

Тільки уважне вивчення творчої спадщини Є. Болховітинова допоможе

збагнути цю незвичайну людину. Немаловажна роль у справі зрозуміння
постаті Болховітинова, його оточення, атмосфери часу належить і

величезному його епістолярію листуванню із сотнями людей: видатних, менш відомих

і зовсім незнаних для нашого покоління. И досі лишаються недослідженими

першоджерельні матеріали архівосховищ Москви, Києва, Петербурга та інших

міст, куди доля закидала непосидючого ієрарха. Знайомство з тим, що писав

Є. Болховітинов, і з тим, що писали йому і про нього, породжує спершу

чимало суперечливих суджень. Але це тільки поверхове враження. Бо ж його

життєвий шлях не був благополучним, як постає він з біографічних
публікацій. А таких немало. Здебільшого вони побачили світ у дорадянській
періодиці з нагоди сторіччя від дня народження Є. Болховітинова в кінці 1860-х

років. 125-річний його ювілей у 1892 р. взагалі пройшов не поміченим

громадськістю. 150-річчя, яке припало на буремний 1917-й, ознаменоване лише

випадковою публікацією в журналі «Исторический архив». І лише

225-річчя, яке виповнилося 1992 р., у новонароджених суверенних державах
Росії і Україні було належним чином відзначено.

Щоправда, сухі статистично-фактографічні статті різного роду
енциклопедій приділяли увагу Болховітинову. І в цих статтях, де б вони не були

опубліковані, чи в персоналійних словниках Д. Бантиша-Каменського

(1847) та Г. Геннаді (1876), чи в двох виданнях фундаментальної загальної

енциклопедії Ф. Брокгауза та І. Ефрона, таких же високоавторитетних
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клопедіях товариств «Просвещение» і «Гранат», чи в трьох виданнях

«Большой Советской Энциклопедии», в «Советской исторической энциклопедии»,

чи в біобібліографічному словнику «Славяноведение в дореволюционной Рос-

сии» (1979), як правило, більш-менш докладно висвітлюється наукова
діяльність Є. Болховітинова, а його церковна побіжно, лише задля визначення

віх біографії. Але спільним для всіх цих статей є позитивна й поважна оцінка

особи і творчого доробку митрополита Євгенія.
Загалом те саме можна сказати й про українські енциклопедичні видання,

хоча вони й створені по різні сторони ідеологічних барикад. Маємо на увазі
Енциклопедію українознавства, Радянську енциклопедію історії
України, Українську літературну енциклопедію. Примітизоване
комуністично-тоталітарне мислення виявилося, на жаль, у класовому ярлику «дворянський історик*
щодо Є. Болховітинова та ортодоксально-атеїстичному упереджено-тенденцій-
ному зауваженні: «Частина праць Б. антинаукові (релігійного змісту)»3. Це
визначення, подібних якому немає в жодному іншому енциклопедичному
виданні (в тому числі і в усіх радянських), знаходимо у першему виданні УРЕ,

здійсненому в 1960-ті роки. А в другому виданні 70-х років взагалі не

знайшлося місця для статті про Є. Болховітинова.

Сьогодні увесь болховітиновський творчий доробок надбання народу,
і нехай фахівці розбираються, що в ньому застаріло, а що є справді
нетлінним.

А крім того, змінюються й критерії оцінок в міру культурного і

політичного розвитку суспільства. Ці зміни вже можна простежити хоча б у
ставленні до історичних праць Є. Болховітинова. Одні з повагою констатували, що
Є. Болховітинов утримувався від будь-яких суджень щодо причин і наслідків

описуваних ним подій і посилалися на його переконання, що «сутність історії
полягає в тому, щоб подати буття і діяння наскільки можливо так, як вониг

були, і в такому порядку, як були» 4. Другі наводили інше болховітиновське

висловлювання: «Історія має бути оповіддю, зібранням фактів, без
суб єктивного ставлення до цього зібрання», але сприймали його з чималою часткою»

скепсиса, бо, мовляв, за масою цифр і фактів у працях Є. Болховітинова не

видно ні причин, ні наслідків3. Треті те, в чому їх попередники бачили

недолік тих праць, вважали однією з найбільших їх цінностей: «Як історик він

строго об єктивний, наближається до літописного побутописання» 6. І, може,
саме така оцінка праць Болховітинова найбільше імпонує нашим

сучасникам, бо їм набридли більш або менш докладні авторські розумування і
пояснення щодо описуваного фактичного матеріалу, які становили обов язковий

компонент праць радянських істориків.
Щодо описового стилю праць Болховітинова з історії і його безмежного

захоплення збиранням стародавніх рукописів, то це зумовлено було ще й

загальним станом історичної науки в Росії і Україні на рубежі XVIII XIX ст.

Фактично в цей час історична іЛука переживала період становлення.

Є. Болховітинов, здобувши вищу освіту в московських учбових закладах:

Духовній академії, реформованій із славнозвісної Слов яно-греко-латинської,
та університеті, повернувшись до рідного Воронежа на педагогічні посади

у Духовній семінарії, поринув у дослідницько-збирацьку роботу і продовжував
цим займатися до кінця свого життя. Де тільки міг у старовинних церквах,

монастирях, громадських установах, дворянських садибах розшукував
різного роду старожитності, переважно рукописні документи. Зібрати побільше
таких матеріалів, зробити їх відомими широкій освіченій громадськості черев
наукові публікації цей вид роботи вченого-історика Є. Болховітинов вважав

основним.

Поступово цією благородною гуманістичною і патріотичною роботою
охоплювалося дедалі більше освічених і національно свідомих людей в Росії

і Україні. Фактично ішов процес зародження практичного й теоретичного
пам яткознавства, що мало стати однією з найважливіших галузей культури,

фундаментом історичної науки. Є. Болховітинов один з найперших і

найактивніших стимуляторів і безпосередніх учасників цього процесу.

Скільки цінних архівних письмових джерел було знищено і далі нищилось,,

і Болховітинов докладав усіх зусиль, щоб їх врятувати. Сам він розповідав
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про випадок, що стався з ним. Одного разу він вирішив відвідати старовинний
монастир, де негайно заходилися наводити порядок, щоб належно зустріти
поважного гостя, і вивезли з монастирських приміщень те, що вважали

нікому не потрібним паперовим мотлохом, навантажили таким «мотлохом» цілий
віз і повезли до річки. Цей вантаж зустрів Є. Болховітинов. Придивившись
до того, що збиралися скинути в воду, наказав усе повернути. Там почав

уважно переглядати папери, приречені їх власниками на знищення, і

упевнився, що їм як пам яткам історії ціни немає. Знайшов серед них навіть

рукописи XI ст. 7

Пізніше, не раз згадуючи про цей курйозний випадок, він із сумом

констатував, що зрушень у справі охорони пам яток історії не помічається 8.

Ще більше обурювався Є. Болховітинов перешкодами, які ставили власть

придержащі ідеологічні охоронці царського самодержавства на шляху

друкування історичних пам яток, якщо в них у критичному світлі подавалося минуле

Російської імперії. Ці «погасителі освіти багато чому заважали в освіті» 9,
заявляв він.

З Перших кроків своєї діяльності Є. Болховітинов виступив реформатором
навчальної системи духовних семінарій, у підвалини якої мало хто

наважувався вносити хоч би якісь зміни. А Є. Болховітинов одважився.

Викладаючи протягом 1789 1799 рр. у Воронезькій духовній семінарії
загальну церковну історію, священну герменевтику (тлумачення Святого

Письма), риторику (ораторське мистецтво), він за власною ініціативою

започаткував читання семінаристам загального курсу філософії та спеціального

курсу по вивченню грецьких і латинських старожитностей. Це своє

переконання спробував поширити й друкованим словом, про що свідчать його

найперші публікації, що побачили світ у Москві в 1788 1792 рр.10
А які радикальні перетворення в цьому ж дусі здійснив у Воронезькій

семінарії за десятирічний період праці колишній її учень, а тепер початкуючий
талановитий педагог, який один працював за кількох викладачів! Незважаючи
на величезне навантаження, взявся завідувати ще й бібліотекою, звалив на

себе нелегку ношу префекта (помічника ректора), а згодом виконував і

ректорські обов язки. За вказівками і під керівництвом Є. Болховітинова внесені
були суттєві нововведення у форми навчання семінаристів: постійними і

регулярними стали студентські диспути на різні теми з усіх предметів;
заслуховування в аудиторії заздалегідь написаних російською чи іноземними

(найбільше латинською) мовами наукових рефератів, дисертаційних праць з

наступним їх аналізом учителем і учнями, «щоб тим самим вселити в них навик

доказовіше і скільки можна зрозуміліше висловлюватися»; аналізування
загальновизнаних взірців красномовства «з розбором їх за правилами риторики
і з показом в них найяскравіших місць, не упускаючи притому нічого, що

потрібно для висловлення їх логічного буквального смислу, як-то: роз яснення
старожитностей, історичних, географічних і критичних приміток та ін.» п.

Здібних в іноземних мовах семінаристів Є. Болховітинов спонукав до

перекладацької праці. Під його керівництвом, зокрема, було здійснено

переклади ряду праць французьких філософів-енциклопедистів XVIII ст. та їх

ідейних противників. Безперечно, в цьому неординарному для тогочасних

семінарій навчальному напрямі відбилися наукові інтереси самого Є.

Болховітинова, якими він перейнявся під час навчання у Москві, де він зблизився з

просвітницьким гуртком Миколи Новикова. Останній заохочував своїх молодих

послідовників та однодумців, з одного боку, до найширшого знайомства із
західноєвропейською філософською думкою, з другого до вивчення

стародавніх пам яток вітчизняної історії.
Є. Болховітинов прибув до Москви у 1785 р. і став студентом Духовної

академії. її опікуном був митрополит Платой людина поміркована і
розважлива, стараннями якої студенти одержували широкі знання як з

богословських, так і світських навчальних предметів. Не заперечував він і проти

того, щоб студенти, які того бажають, відвідували б і лекції професорів
університету. Отже, Є. Болховітинов прослухав університетські навчальні курси
з німецької мови, французького красномовства, дослідної фізики і моральної
філософії12.
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Діяльну участь у формуванні наукових інтересів молодого допитливого

провінціала взяв Микола Бантиш-Каменський батько майбутнього
визначного історика України Дмитра Бантиша-Каменського, вихованець Києво-Мо-
гилянської академії. На час першого знайомства з Є. Болховітіновим Д.

Бантиш-Каменський посідав місце директора Московського архіву колегії

закордонних справ, був відомий у колах фахівців-істориків як співупорядник нови-

ковських серій збірників історичних документів «Древняя российская вивлио-

фика» (тобто бібліотека) та «Повествователь древностей российских», які

видавалися упродовж 1773 1776 рр. Знайомство з цими по суті
новаторськими виданнями, подібних яким до цього в російській історіографії не існувало,
справило колосальне враження на молодого Є. Болховітинова.

М. Новикову Є. Болховітинов був вдячний і за те, що той залучив його

до співпраці по реалізації свого грандіозного задуму видання

просвітницької літератури з кращих творів вітчизняних і зарубіжних авторів. Побачили
світ у 1787 1788 рр. замовлені видавцем і запропоновані для опублікування
самим Є. Болховітиновим французькі переклади написаного Фенелоном

популярного збірника біографій античних філософів, твір англійського поета

Екнсайда «Задоволення від здатності уявляти», анонімні оригінали: науково-
пізнавальна брошура «Парнаська історія» та пригодницька повість

«Прекрасна полонянка».

Очевидно, що спілкування з опальним М. Новиковим, якого царські власті

у 90-ті роки XVIII ст. заарештували і проголосили «державним злочинцем»,
а тисячі примірників виданих ним книг спалили 13, залишило сліди у
суспільно-політичних переконаннях Є. Болховітинова. Сам він також міг бути
зачислений царськими властями у підозрілі особи, бо взагалі виділявся із маси

російських ієрархів своїм надто розкованим світоглядом, незвичайним для

панування ортодоксально-догматичного мислення більшості тодішніх пастирів.
Звичайно, Є. Болховітинов негативно ставився до атеїстичної думки

широковідомих французьких просвітителів XVIII ст. Вольтера і Монтескье, до

творів яких загалом виявляв інтерес і знайомився з ними мовою оригіналів.
Проте його заяви на взірець того, що, мовляв, отці церкви нам у фізиці не

вчителі, що не слід у Святому Письмі шукати пояснень фізичних природних
явищ, бо воно лише навчає моральній та благочестивій фізиці1Л, не на жарт

лякали ортодоксально-догматичну більшість його колег з православної
ієрархії і були абсолютно несумісними з вимогами духовної цензури, покликаної
забезпечити непорушність канонічного мислення.

Марно тішив себе Є. Болховітинов переконанням, що пройшли вже «спірні
богословські століття, коли противникам і рот затуляли» 15. Дійсність

протверезила його: чимало його філософських праць так і не були видані. І в

педагогічній роботі прийшов час, коли його відсторонили від розробленого ним

курсу філософії і наполегливо запропонували зайнятися читанням канонічного

курсу богослов я 16.

Не був вільний від цензурних утисків Є. Болховітинов і пізніше, а себе

в такому разі втішав переконанням, що «сувора цензура завжди спричиняє
більше пасквілів письмових», і при цьому додавав афоризм давньоримського
поета й вченого Овідія: nitimur in vetitum17 (те, що забороняється, стає

популярним).
З часом Є. Болховітинов залишає сферу філософського богослов я і

зосереджується на проблемах історичної науки. Він має намір створити
фундаментальну синтетичну працю з історії Росії. Однак скоро приходить до висновку,

що написати таке дослідження в провінції, у відриві від архівів і бібліотек

неможливо, і тому переключається на місцеву краєзнавчу історію. Наслідком
дослідницьких пошуків у воронезьких архівах стала досить солідна праця,
що в наш час набула значення достовірного історичного джерела. Маємо на

увазі «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской
губернии», надруковане у Воронежі 1800 р. і перевидане 1992 р.

З цього часу розробка саме регіональної вітчизняної історії стала
основним напрямом творчої діяльності Болховітинова-історика. Цьому сприяли і його
постійні переїзди з одного службового місця на інше. І де б він не зупинявся,

поринав у таємниці історичного минулого краю.
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З Воронежа у 1800 р. він виїхав назавжди. Причиною стала трагедія у

сімейному житті один за одним ще немовлятами померли троє дітей

Болховітинова, а слідом за ними й молода дружина. Приголомшений важким

ударом долі, він вирішив усе подальше своє життя присвятити Богові.
Прийняв чернецький сан, став архімандритом одного з монастирів під
Петербургом. Правив службу Божу в храмах Петербурга, викладав у Духовній
академії, займався активною діяльністю в Комітеті благодійного товариства.
Використовуючи знання з історії російського законодавства, уклав державний
проект організації громадського піклування про бідних. Потім подав до уряду

обгрунтовану доповідну записку про необхідність реформування справи
духовної освіти 18. Старанність, сумлінність у ставленні до будь-якої справи
зумовили швидке службове сходження Є. Болховітинова. При цьому він дуже
часто міняв місця служби і проживання. Біографам Є. Болховітинова ще
належить з ясувати причини кожного з цих переміщень: чи викликане воно

власним волевиявленням ієрарха, чи це було почесне заслання. Так, у 1804 р.
він залишив столицю і подався на єпископську кафедру до Новгорода,
проте й її через чотири роки залишив і переїхав на таку ж посаду до

Вологди, причому сам попросився у цю глухомань.

Чи не рятувався архієпископ новгородський в даному разі від галасу
недоброзичливців, який могли вони зчинити з нагоди нової Болховітинової

друкованої праці? Вона хоча і вийшла в світ 1808 р. у Москві, але була цілком
присвячена історії Новгородської республіки, яку офіційні ідеологи царизму
оцінювали тільки негативно і взагалі не заохочували до її спеціальної
наукової розробки. Є. Болховітинов вдався до такої форми викладу матеріалу
у формі диспуту, що дав змогу познайомити читачів з двома протилежними
концепціями: тої, що оспівувала демократизм Новгородської республіки, і тої,

що захищала нібито історичну обумовленість і об єктивну справедливість її
знищення російським самодержавством.

Обрана форма диспуту дала змогу авторові подати поряд з

консервативними висловлюваннями й такі архірадикальні: «Слов яни з стародавніх
часів звичні були до вільного республіканського правління; і тому новгородці
в усі часи прагнули таке утримати у себе. Ще до пришестя Рюрика, для

захисту себе від варягів, вони поширили свою республіку союзом з усіма
народами, що їх оточували... внутрішній союз своїх провінцій зміцнювали більше
торговельними між собою зв язками» 19.

На питання, як з «квітучого стану» Новгород дійшов до «занепаду»,

відповідь давалася, можна сказати, узагальнено-суспільствознавча: «Квітучі, і
особливо великі республіки, оточувані монархіями, взагалі довго стояти не

можуть, і дивно навіть, що Новгород міг процвітати майже 600 років»20. Рішуче
відкидалася в ході диспуту думка, ніби падіння Новгородської держави
обумовлене заколотами і бунтами, що породжувалися її вічовим ладом: «Ні:

заколоти в квітучі часи Новгородської республіки бували найчастіше за

збереження вільних прав і здебільшого викорінювали тільки зловживання

урядових властей або хижацтво багачів, але не послаблювали загальної народної
сили» 21.

В книзі з явним співчуттям розкрито механізм загальнонародного вічового

правління, простежена агресивна щодо Новгородської республіки політика

правителів сусідніх держав: великих князів московських і литовських. Окремо
відзначено насильницький акт, що його з повним правом можна було б
назвати однією з перших у російській історії депортацій народу: «Великим

князем переселено з Новгорода велике число найкращих громадян в інші

різні російські міста, а в Новгород ввезені на місця їх нові жителі... Зрештою,
зруйнування і вольності, і слави новгородців довершив уже Грозний цар Іван

Васильович. Тарим-от чином закінчилися могутність і знаменитість Великого

Новгорода 22*.
♦ Про подібні факти Є. Болховітинов писав і в наступній історичній праці «История

княжества Псковского. С присовокуплением плана города Пскова», яку опублікували 1831 р. у друкарні

Києво-Печерської лаври. У складеному автором літопису подій зафіксовано: 1565 р. «цар Іваи

Васильович, підозрюючи дерптських німців у зрадництві, наказав усіх звідти вивести і розіслав

у Владимир, Углич, Кострому і Нижегород»; 1569 р. «Навесні цар Іван Васильович вивів у

Москву з Пскова 500 родин жителів, за переказом деяких, нібито для заселення спустошених

чумою місць».

78 «Київська старовина»



А на звершення цих вільнолюбивих сентенцій раптом вірнопіддані
заклики: забути про причини занепаду Новгорода, зважаючи на «благословенне

правління нинішнього найтурботливішого монарха нашого Олександра», і

втішатися <тим, що стародавню славу Великого Новгорода, з часів Петра
Великого, воскресила нова всеросійська північна столиця з більшою ще
знаменитістю для росіян»23. Що ж, сказали б ми сьогодні на виправдання зовні

явно непослідовної суспільно-політичної позиції Є. Болховітинова: по-перше,
він і не був революційним борцем проти самодержавства в дусі багатьох

міфотворчих героїв радянської історіографії; по-друге, він добре засвоїв
правила, як тепер кажуть, політичної гри, згідно з якими демократичні і критичні
авторські положення супроводжувалися найлояльнішими висловлюваннями

щодо існуючого державного ладу та його найвищих носіїв і охоронців.
А багато з цих висловлювань були просто даниною правилам хорошого

тону, що панували в тодішньому суспільно-політичному житті. їх дотримання
давало змогу Є. Болховітинову оприлюднювати справді демократичні думки.

Наприклад, про мови в Російській імперії. Його не захоплює той факт, що

російська мова витісняє з ужитку народів Російської імперії їх рідні мови.

У Болховітиновських «Исторических разговорах о древностях Великого

Новгорода» читаємо: «Мова вітчизняна легко губиться, коли народ відчуває на собі

сильний вплив іншого якого-небудь народу. Греки й римляни примусили

говорити мовою своєю багато народів, коли своє панування поширили вони на

всі сторони. Проте після, коли й самі поневолені стали іншими народами, то

змішали мову свою з їхніми мовами. Очевидний приклад сьому і нині є у

багатьох сибірських народів, які мало-помалу забувають уже свої мови і

вчаться здебільшого говорити по-російськи» 24.
Є. Болхвітинов обстоював функціонування всіх мов, піклувався про

збереження їх для вселюдського культурного процесу шляхом збирання, охорони
і- публікації стародавніх письмових пам яток різних жанрів. Уже на другий
рік свого перебування у Петербурзі Є. Болховітинов близько зійшовся з

грузинським архієреєм Варлаамом, і той заохотив свого російського приятеля
взятися за написання історії Грузії, допоміг здобути відповідні джерела, взяв

участь у редагуванні рукопису25. На книгу Є. Болховітинова «Историческое

изображение Грузин в политическом, церковном и учебном состоянии с при-

совокуплением описання разных ордынских народов, окружавших Грузию,
и родословных таблиц князей трех грузинских царств: кахетинского, карта-
линского и имеретинского» (Спб., 1802) схвальною рецензією відізвався в

Німеччині один з найавторитетніших знавців історії Росії Август Шлецер.
Незабаром ця праця вийшла в світ німецькою, французькою, англійською мовами.

Буваючи у петербурзьких провінціях, Є. Болховітинов познайомився з

побутом чухонців (карелів), їхньою етнічною культурою, почав вивчати їх

мову26. Переселившись у Вологду, Є. Болховітинов і там знайомиться з

життям неросійського населення. «Усе літо я проїздив східними напівазіатськими
краями своєї єпархії, читаємо в одному з його листів 1808 р. Тисячі дві

верст об їхав річками, а сот п ять сухим шляхом. Доїздив майже до Печори
і проїхав усю Зирянську

*
землю, в якій і по-російськи, крім попів, мало хто

знає»27. У 1815 р. Болховітинова обирають членом Казанського товариства
словесності, якому він пропонує програму етнонаціональних досліджень:
зайнятися насамперед вивченням місцевих мов, залучати до цієї роботи
освічених людей, вивчати походження і етнічні відмінності народностей за написами

старовинних руїн, за фольклорними джерелами: «А скільки ще за Волгою

у степах і під землею не досліджено пам яток східних»28. Переїхавши до
Пскова, Є. Болховітинов продовжує цікавитися науковими працями про
«татарські» (за нинішньою термінологією «тюркські») мови.

Однак найбільше Є. Болховітинов займався давньослов янськими старожит-
ностями, а відтак обов язково виходив на проблеми Київської Русі, а отже,

й України, що її вважав своєю рідною землею, оскільки Воронежчина, де він

народився і провів частину свого життя, географічно, історично і за етнічним

Зирянами називали народ комі. В. С.
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складом населення (особливо у західних і південно-західних регіонах) тяжіла

до України, значною частиною території входила до Слобідсько-Української
губернії, що проіснувала до 1780 р. Виїхавши з Воронежчини, Є. Болховітинов

у листах до земляків порівнював з Україною нові місця Росії, де йому
вдалося побувати, обурювався колонізаторською політикою чиновників,
поміщиків, купців, що наїжджали з російських губерній.

З неослабною увагою Є. Болховітинов стежить за перипетіями навколо

відкриття Харківського університету, мріє потрапити в університет викладачем

богослов я, обурюється тим, що очікують на професорів з чужих країв, а своїх

зневажають.

Сьогоднішнього читача не здивуєш і тим фактом, що Є. Болховітинов,
людина глибоко релігійна, захоплювався релігійно-духовною музикою геніального

українського композитора Дмитра Бортнянського. Але поважний ієрарх
зміг належно оцінити і літературний, суто світський твір «Енеїду» Івана

Котляревського. Є. Болховітинов не просто задовольнявся прочитаним, a й

намагався популяризувати твір. Навіть у російські тексти своїх листів до

земляків Є. Болховітинов вкрапляє україномовні фрагменти. То згадає, як він

«похлипав», розчулений музикою; то вставляє у розповідь соковитий образний
вислів «всі миттю з хати, чуть успіли лахміття позбирати»; українською
мовою описує якесь застілля, де до «чарки пінної горілки... на закуску

приготовлені були оселедці, і лемішка, і буханці з кав яром»; на український лад

«ваш Михайло» називає сина свого друга В. Македонця і один з листів до

нього завершує так: «Да вже ж що буде, то і буде; А буде те, що Біг нам

дасть» 29.

У 1822 р. Є. Болховітинов переїжджає до Києва, Синод жалує йому
звання Митрополита Київського. У немолодої вже людини, а йому вже було за

п ятдесят, ніби відкрилося друге дихання, коли він потрапив у визначний центр

української культури. Тут у бібліотеках Києво-Печерської лаври,
Михайлівського монастиря, Софійського собору Є. Болховітинов виявив цілі завали

старовинних рукописів і книг30. Улюбленій справі розшуку старожитностей
та науковому вивченню їх митрополит Євгеній віддає увесь свій час поза

межами церковних відправ і адміністративної діяльності. Під свою

безпосередню опіку він бере друкарню Києво-Печерської лаври31, і вже на другий
рік його перебування у Києві вона випускає в світ з науковими коментарями
самого митрополита «Сипопсис» пам ятку української історіографії другої
половини XVII ст., вперше надруковану в Києві 1674 р. За рік до смерті
митрополит Євгеній ще раз видав цю книжку, яка в самій Російській імперії
перевидавалася десятки разів як навчальний посібник з вітчизняної історії32.

Пройнята російською великодержавною монархістською ідеологією,

концепція «Синопсису»33 влаштовувала офіційні імперські власті. Болховітинов-

ські ж видання «Синопсису» мали на меті, на нашу думку, показати

неспроможність і суб єктивізм як концепції, так і оцінки фактичного матеріалу.
Свої думки, засновані на багаторічному найретельнішому аналізі змісту
«Синопсису», порівнянні його з іншими джерелами34, видавець виклав у

передмові, примітках і додатках у вигляді хронологічних таблиць років життя або

правління великих і удільних князів руських і литовських, царів та

імператорів російських, королів польських, гетьманів українських, воєвод і каштелянів

київських, татарських ханів.
Він довів, по-перше, що «Синопсис», сповнений «баснословиями», не

заслуговує на довіру як історичне джерело; по-друге, що такою ж необгрунтованою
є пущена кимось у науковий обіг версія, ніби автором «Синопсиса» був Іно-

кентій Гізель (1600 1683) високоавторитетний в Україні церковний і

освітній діяч, вихованець, згодом професор і ректор Києво-Могилянської академії,

архімандрит Києво-Печерської лаври; по-третє, що «Синопсис» є лише стислою

і вкрай суб єктивістською за відбором фактів компіляцією фундаментальної
«Хроніки з літописців стародавніх» Феодосія Софоновича, який 1655 р. змінив
Гізеля на посаді ректора Києво-Могилянської академії і водночас очолював

чернецьку братію Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Київський період життя виявився надзвичайно плідним у науковій

діяльності Є. Болховітинова. У 1825 1826 рр. вийшли в світ дві його
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тальні праці, що не втратили наукової цінності і донині, в наш час вони

набули значення першоджерел. Ідеться про «Описание Киево-Софийского собора и

Киевской иерархии с присовокуплением разных грамот и выписрк, объясняю-

щих оное, также планов и фасадов Константинопольской Софийской церкви и

Ярославова надгробия» та «Описание Киево-Печерской лавры с

присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов Лавры
и обеих пещер». І в цих працях, основними дослідницькими об єктами яких

були архітектурні споруди, автор не забув і пов язаних з ними людей: дав

біографічні відомості про священнослужителів і ченців.

Цей живий інтерес до людей привів Є. Болховітинова до енциклопедичної

діяльності. Він уклав двотомний «Словарь писателей духовного чина», що
побачив світ у 1827 р., вже наступного року був перекладений на німецьку
мову і вийшов у світ у Лейпцігу.

Науковий авторитет Є. Болховітинова зростає, видавці пропонують йому
приступити до видання словника російських світських письменників. Та перший
том побачив світ 1838 р., коли Є. Болховітинова вже не було в живих, а

повністю двотомний «Словарь русских светских писателей, соотечественников и

чужестранцев, писавших о России» надрукували ще пізніше, у 1845 р. Обидва
словники мають першоджерельну вартість, бо тільки в них можна знайти

біографічні відомості про багатьох діячів російської та української культури,
Сьогоднішній читач знайде тут унікальну інформацію про українських
письменників, композиторів, музикантів, математиків, інженерів XVI XIX ст., які

прислужилися своєму народові зробили більший чи менший внесок у

створення вселюдських духовних цінностей.

Заслуговує на художнє і науково-популярне відтворення і біографія самого

митрополита, зокрема київського періоду його життя. Незважаючи на те, що

багато часу проводив вдома за письмовим столом або в архівах у пошуках

історичних джерел, він згуртував навколо себе фахівців і аматорів історичної
науки. Під впливом митрополита Євгенія багато киян починають цікавитись

історичними дослідженнями. За ініціативою і коштом Є. Болховітинова

розпочинаються регуляні і планомірні археологічні розкопки. Відривають рештки
споруд періоду Київської Русі: Десятинної та Ірининської церков, Золотих

воріт35. 1834 р. митрополит Євгеній освячує щойно відкритий Київський

університет 36.

З того часу його перший ректор Михайло Максимович стає близьким

другом митрополита. Вони зустрічаються майже щовечора. М. Максимович писав

Петру Лебединцеву, редактору «Киевских епархиальных ведомостей», брату

першого редактора «Киевской старины» Феофана Лебединцева: «Я мав щастя

користуватися бесідами багатознаючого Євгенія і бачити його любов до

поширення знань. У якій би пам ятці не зчинялася потреба для моїх лекцій:

я знаходив у нього негайно готовий посібник» 37.

Дуже вболівав Є. Болховітинов незадовільним станом охорони й

збереження київських історичних пам яток: нищенням земельних валів,
будівництвом нової Десятинної церкви без урахування фундаменту стародавньої та

ін. 38

Він збирався організувати укладання реєстру урочищ Києва згідно з

монастирськими записами, що полегшило б вивчення стародавніх літописів39.
Особисто ознайомився з валами, залишками фортець, курганами, городищами
у Василькові, Трипіллі, Ржищеві, Черкасах, мріяв охопити археологічними
пошуками і дослідженнями всю Київську губернію. Як заповіт новим

поколінням фахівців археологічної науки може бути сприйнята така його порада:
«Скільки б пояснень додалося до наших літописів, коли б який-небудь досу-
жний мандрівник на готову вже карту Київської губернії наклав усі сії
урочища і покопався б у руїнах» 40. Отже, й тут учений ієрарх випереджав свій
час обстоював як засіб найповнішого відтворення реальної картини
минулого те, що стає науковою нормою сьогодні, тобто поєднання вивчення

письмових пам яток з археологічними і геодезичними дослідженнями.

Поряд із науковим доробком значна частина творчої спадщини Є.

Болховітинова безпосередньо пов язана з його духовно-пастирським життям. Як не

парадоксально, але вона найменша за обсягом серед усього друкованого

до«Київсьиа старовина» 81



робку митрополита. А тому більшість проповідей митрополита Євгенія, що

їх чули його сучасники, не мають змоги прочитати нащадки. І це при тому,

що окремі проповіді його все ж передруковувалися у брошурах (у межах

тих єпархій, якими керував у той чи інший час Є. Болховітинов), розсилалися

священнослужителям.
Та марна справа шукати сьогодні ці брошури навіть у найбільших

книгосховищах Росії чи України, хіба що це буде якийсь щасливий випадок. Якщо

до 1917 р. якісь примірники могли десь і вціліти, то в радянський час всеохоп-

люючий атеїстичний прес понищив і їх. Хіба що у великих державних
наукових бібліотеках знайдеться примірник «Пастырского увещания о прививании

предохранительной коровьей оспы». Ця написана Євгенієм (тоді ще

єпископом вологодським) цілком практичного спрямування брошура масовими

тиражами видавалася тричі: в 1811, 1829 і 1845 рр. 41

За наказом світських властей і Синоду «увещание» розіслали в усі
православні церкви Російської імперії і зобов язали священнослужителів не менше

ніж тричі на рік зачитувати його текст при масовому відвідуванні храмів
віруючими. Це був справжній взірець задушевної, переконливої бесіди, зверненої
до мільйонів віруючих (здебільшого неписьменних). Вона мала перемогти
їх фаталістичне ставлення до нововинайденого наукою, єдино ефективного
засобу лікування віспи щеплення.

Автор, для якого факти завжди були найпереконливішим аргументом
навіть у церковних проповідях, вдається й тут до статистики: до початку

XIX ст., коли ще не застосовувалися масові щеплення віспи, в країнах Європи
щорічно вмирало від цієї хвороби 400 тисяч чоловік; в одній Російській

імперії лише протягом 1807 1808 рр. загинуло майже 310 тисяч.

Священнослужителям рекомендувалося оголошувати привселюдно в церквах імена тих, які

видужали завдяки щепленню, і тих, хто помер од віспенної хвороби. Дітей,
що одужали, під час богослужіння ставили на окремому місці, щоб їх бачили
всі відвідувачі храму.

Сучасники з близького оточення митрополита Євгенія взагалі відзначали,

що піклування про народне здоров я стояло в його різнобічній релігійній
і світській діяльності на першому місці: де тільки траплялася нагода, він

переконував людей, що природним є вживання ліків, відкритих медичною

наукою і досвідом людства, для збереження дарованого Богом здоров я.
І навіть уже в професійній ролі духовного пастиря митрополит Євгеній

молив власть імущих не порушувати Божих заповідей справедливості у
взаєминах з простим людом. Цим високоморальним закликом пройнята

проповідь митрополита, виголошена з амвону Києво-Софійського собору і

адресована новообраним суддям дворянства Київської губернії.
Обидві проповіді увійшли до надрукованої 1834 р. у Києво-Печерській

лаврі книги «Собрание поучительных слов, в разные времена и в разных епар-
хиях проповеданных». Власне, це й є найповніша і, на жаль, єдина збірка
проповідей митрополита Євгенія.

До «Собрания поучительных слов...» включено 150 проповідей
Болховітинова, виголошених з різних нагод: до пам ятних історичних дат та ювілеїв,
у пам ять про святих руської православної церкви, з нагоди свят Господніх
і Богородичних.

У свій час професор Київської духовної академії В. Півницький дійшов
висновку, що митрополит Євгеній, укладаючи збірку своїх проповідей,
насамперед мав на увазі її практичне призначення: «Дати читачеві проповіді
на всі недільні і святкові дні та випадки повного річного кола і тим надати

корисне керівництво простому пастирю церкви, який не може кожного разу

готувати самостійні проповіді... І, певна річ, не один пастир церкви, який

придбав видання Євгеніївих проповідей, сказав йому за них велике

спасибі» 42.

Професор Київської духовної академії Я. Амфітеатров так оцінив
проповіді Євгенія Болховітинова: «Читаючи сії повчання, у деяких з них бачиш,
ніби відчуваєш на дотик дух істинного християнства; бачиш пастиря і

вчителя з ясним і вірним поглядом на предмети віри і моральності, з глибоким

знанням справи проповідництва. Його слова в багатьох місцях красномовні
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і зворушливі; здебільшого дуже повчальні, а головне скрізь такі ясні та

загальнонародні, що найпростіший слухач легко може розуміти їх і
пам ятати зміст» 43.
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Духовний заповіт

митрополита Євгенія

Об имении моем, которое состоит более в книгах, нежели в вещах и день-

гах, завещаю следующее: 1. Указанные книги отдать в консисторию
управляемой мною Епархии. 2. Все рукописные переплетенные книги и дипломы,,

данные мне от ученых обществ, отдать в Библиотеку Софийского собора,
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а Высочайшие Рескрипты в архиерейскую ризницу, где и Рескрипты,
данные предместникам моим, хранятся. 3. Из книг печатных, коих нет в Семина-

рии, отдать в оную, а кои есть в ней, те в библиотеку Киево-Софийского

собора, для соборян. 4. Ландкарты, атласы, эстампы в академическую

библиотеку. 5. Все письменные бумаги и записки непереплетенные отдать нас-

ледникам. 6. Все вещи мои, сколько останутся затем, принадлежат наслед-

никам моим. 7. О деньгах, до сего времени у меня наличных, прилагаю

особое расписание. Каталоги книг моих считать вернейшими составленные

в 1825 году и 1826, с приобретенными после того книгами, в каталог еще не

вписанными, а по прежним каталогам многие книги я уже отдал в семина-

рии: воронежскую, новгородскую, калужскую и псковскую и в академии

казанскую и киевскую. Грешное мое тело прошу погребсти в Сретенском приде-
ле Киево-Софийского собора, за правым клиросом, в стене Софийского
собора.

[...] Книгу Четверо-евангелие профессора Чеботарева, с моими замечания-

ми, отдать в академическую библиотеку. Церковный календарь (М., 1803) с

моими заметками наследникам...

18 февраля 1835 г.

Публікація Євгенії РУКАВІЦИНОЇ

Марина АНДРЕЄВА

«СУД РОЗУМУ»

АНДРІЯ ВИШОВАТОГО

В Україні XVI XVII ст. певний час поряд з іншими існувала релігійна
течія під назвою «соцініанство», що є одним із різновидів реформаційних
течій антитринітаризму (заперечення християнського вчення про триєдиного

Бога). Про історію соцініанства в Україні вперше писав відомий дослідник

Орест Левицький ще у 1882 р.1
Засновник соцініанства італійський вільнодумець Фауст Соцін (1539

1604) довгий час проживав у Польщі, переховуючись від переслідувань
інквізиції. Тут він організував релігійну громаду «збори», що увійшла в історію
під назвою «Польські брати». Соцініани, заперечуючи вчення про Трійцю,

стверджували, що Бог є один, що Ісус Христос звичайна людина, але

зачата Святим Духом, що він приніс людям волю Всевишнього і ствердив її

правдивість своїм життям та смертю, за що дістав божу владу на землі й на

небі. Дух Святий, на думку Соціна, це Божа сила. Відкидали соцініани

догмат, що Ісус Христос своєю смертю спокутував гріхи людства, бо це

позбавляє людину бажання удосконалюватися морально. Людина ж народжується

смертною, але, віруючи в Христа й виконуючи Божу волю, вона може

сподіватися на вічне життя. Людина, говорив Соцін, має свободу волі, яка в неї

залишилася і після гріхопадіння. Тези про першородний гріх соцініани не

визнавали. Відкидали вони й культ святих, шанування образів, церковну
обрядовість і майже всі таїнства.

Відомий звичай соцініан ховати померлих у пустинних місцевостях, часто

на горбах, насипати над їх могилами високі кургани або ставити кам яні
вежі. Як свідчить Орест Левицький, у м. Ляхівці на Волині є немало курганів,
а люди стверджують, що «то все лежать Сенюти», бо у місцевого населення

збереглися згадки про давню шляхетну родину Сенют, що були соцініа-
нами 2.

В пам ять про смерть Христа соцініани дотримувалися обряду причастя,
але не надавали йому духовної сили, зберегли вони й обряд хрещення, але

заперечували, що людина при цьому відроджується духовно. Хрестили вони

лише дорослих, посилаючись на те, що тільки дорослий має розум і може

свідомо прийняти цей акт.
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Загалом соцініани надавали розумові великого значення, як вищому

критерію, вважали, що Бог не вимагає вірити в те, чого розум не може збагнути.
Саме це раціоналістичне положення лежить в основі трактату Андрія Вишо-

ватого «Про релігію, що погоджується з розумом, або про використання

присуду розуму в суперечках як теологічних, так і релігійних».
Онук Фауста Соціна Андрій Вишоватий (1608 1678) був одним із

провідників руху антитринітаріїв, видавець бібліотеки «братів польських» в

Амстердамі, не раз приїжджав в Україну на досить тривалий час. Він отримав

блискучу теологічну та філософську освіту в соцініанській академії Ракова,
а потім навчався в університетах багатьох країн Європи (Франція,
Швейцарія, Голландія). У 1643 р. був призначений церковно-соцініанським синодом

головним пастором соцініанських громад в Україні. Деякий час А.

Вишоватий жив у Шершнях (Київщина) у соцініанина Стефана Войноровського
ловчого Київського воєводства. Тут він зустрічався з товаришем своєї

молодості та супутником закордонних подорожей Юрієм Немиричем. Сам Юрій
Немирич був протектором черняхівського «збору» в київському воєводстві. За
свідченням О. Левицького, відправляючись у свої орельські помістя, Ю.

Немирич запросив до себе Андрія Вишоватого і, переправляючись з ним через

Дніпро, звернувся до нього із такими словами: «Існує легенда, що соіменний

тобі св. апостол Андрій проповідував в цих краях Євангеліє київським та

сусіднім народам. Іди й ти зі мною в ці краї і роби те ж саме» 3.

Невідомо, чи справді А. Вишоватий проповідував у Лівобережній Україні
соцініанське Євангеліє, але в Київщині він залишався недовго: вже в

наступному, 1644 р. його призначають головним пастором на Волинь, де він

проживав до 1649 р., надаючи допомогу існуючим там соцініанським

громадам, котрі саме в цей час потерпали від жорстоких переслідувань з боку
католицького духовенства.

На Волині А. Вишоватий одружився з дочкою берестецького пастора Олек-

сандрою Рупневською, сестра якої була дружиною волинського соцініанина
Адама Гулевича-Воютинського. Весілля відзначали в селі Галичинах, у

будинку Олександра Чаплича одного із соцініанських магнатів на Волині. За

словами Ореста Левицького, на весіллі відбулося щось подібне до вінчання

«за звичайним церковним обрядом», з чого можна дійти висновку, що у со-

цініан існував якийсь особливий обряд вінчання.
У 50-х роках Вишоватий зазнає переслідувань з боку католицької церкви.

У 1660 р. після рішення польського сейму про вигнання з Польщі аріан
Вишоватий переїздить до Амстердама, де в умовах відносної віротерпимості
стає редактором відомої «Бібліотеки польських братів». Тут з-під пера А.
Вишоватого виходить ряд полемічних творів, серед яких і трактат «Про релігію,
що погоджується з розумом...» був найбільш визначним. Цей твір був
написаний в Амстердамі в 1678 р., надруковано там же, вже після смерті автора,
у 1685 р.

Основна теза Вишоватого: розум це єдиний засіб для знаходження
релігійної істини, «внутрішнє око, що служить для розпізнання істини»4. Соці-
ніанський раціоналізм знайшов у цьому трактаті найповніше вираження. Так,
Андрій Вишоватий не заперечував, що Біблія єдине і бездоганне джерело
Одкровення. Але без раціонального підходу неможливо зрозуміти Одкровення,
без розуму не може бути самої віри. «Розум необхідний вірі, бо без розуму не

може прийти визнання чи, власне, віра. Адже ніхто не може вірити нікому і ні

в що без переконання; і взагалі не можна нікому нічого пояснити без

допомоги розуму та інтелекту (змушення його до згоди за допомогою

аргументів і є переконання). Хто твердить, що вірить у щось, чого зовсім не розуміє,
той не знає, що значить вірити, і сам не свідомий того, у що вірить, і

внаслідок цього не вірить, власне, а лише вигадує» 5. Тому, як відзначає далі Андрій
Вишоватий: «Бажати без допомоги розуму зрозуміти істину і захищати її

така ж сама нісенітниця, як і бажати без очей чи, примруживши їх, бачити та

розрізняти кольори, без вух чи, заткнувши їх, чути» 6.

Але сам людський розум, на думку А. Вишоватого, відносно самостійний

і недосконалий. З цього приводу він пише: «Бог найкращий, найвищий
суддя, сперечатись з яким неможливо; але він, як і Син його Однонародже-
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ний, поставлений ним суддею над живими та мертвими, не оголошує своє

особисте рішення сторонам, що сперечаються. Слово Боже залишене в писанні»
не є суддя, а тільки норма, згідно з якою хтось повинен здійснювати суд. Так
само і закон не судить сам, але згідно з законом хтось вершить суд» 7.

Оскільки божественні істини пізнають люди, обтяжені недосконалою

природою та земним життям, то, стверджує автор трактату, саме це пізнання

супроводжує можливість помилки.

А. Вишоватий не визнавав теорії «двоїстої істини», що різко
розмежовувала науку і релігію. Він вважав, що на одних і тих самих методологічних

принципах раціоналізму повинні базуватись як наука, так і релігія. «Якби
хтось сказав, що очі повинні читати тільки людські твори, світські, але не

святі, а вуха повинні слухати слова лише мирські, а не Божі, то його

справедливо вважали б позбавленим розуму, так само як позбавленим розуму
є той, котрий вважає, що розум людський потрібно вживати лише для

пізнання речей природних або людських, а не в справах теологічних та

релігійних» 8.

Людина у творах А. Вишоватого та інших реформаторів поставала як

індивід, особистість, поєднання багатьох здібностей. Реформаційні вчення

відображали зростання ролі і значення окремого індивіда, звеличували будь-
яку працю, якій людина віддається з вищим напруженням сил, розглядали її

як служіння Господу. Заняття теологією так само наближають людину до

Бога, як і праця ремісника чи хлібороба. Михайло Грушевський дає таку

оцінку діяльності протестантського руху в Україні XVI ст.: «В атмосфері
неустанної релігійної полеміки, з котрою спліталися питання про прерогативи
державної влади, про законність та її джерела, про право індивідуального само-

означення, соборності, ієрархії, традиції, ні одна скільки-небудь інтелігентна

й жива людина не могла зіставатись індиферентною. Відлітав безповоротно
віками вихований безоглядний послух, консерватизм, як догмат руського

життя, що «не подобает переступати преділов старих, яже положили отцове

наші»... Не могли минати без вражіння методи дискусії, сміливий критицизм
і навіть нерозбірливість в поборюванні ідейного противника, вироблена в цих

гарячих, повних пориву й захоплення часах» 9.

Розкриваючи людську природу Христа, А. Вишоватий пише: «Особа, що

походить від іншої, не є Богом найвищим. Хто посланий кимось як його

посланець, то не є сам найвищий, незалежний Бог. Хто звертається з

проханням до іншого, то є людина, а не Бог найвищий» 10. А. Вишоватий має на

увазі євангельські свідчення про молитви Ісуса Христа, в яких він звертається
до Бога-Отця. Як відзначає відома дослідниця проблем гуманізму і реформації
в Україні професор В. М. Нічик: «Боротьба антитринітаріїв проти догмату
Трійці та інших споріднених з ним догматів мала вагоме філософське
значення. Розкриваючи людську природу Христа, соцініани, по суті, так само, як

і гуманісти, здійснювали повернення на землю сутнісних сил людини, які були
від неї відчужені, абсолютизовані й обожнені. Наполягаючи на людській

природі Христа, оголошуючи святий дух лише божою здатністю, вони звужували

сферу божественного при розгляді того, що приймалось за первинне при

з ясуванні основних принципів філософії» н.
Спеціальний розділ Вишоватий присвячує проблемі розмежування розуму

та віри і називає його «Відкидання деяких заперечень». Цей розділ, як

вважає автор трактату, спрямований проти тих, хто доводить, що «людський розум
помиляється і стає на хибний шлях. Саме тому розум не можна вважати

вірним критерієм при вирішенні спірних питань». На це А. Вишоватий дає таку
відповідь: «Якби це заперечення мало загальну силу, звідси походило б те,

що немає нічого ні в фізичних, ні в природничих науках, ні в математиці,
ні в науці про мораль, ні в галузі механічній такого, що не можна вважати за

істину, як і за помилку, але завжди в усьому потрібно сумніватись за звичаєм

скептиків чи учнів Піррона. І хоча люди багато в чому помиляються, однак

помиляються все ж не всі, не в усьому і не завжди. Існують деякі
твердження, настільки істинні, що з ними легко погодяться всі люди, якщо тільки вони

самі не позбавлені розуму, не божевільні і не занадто вперті. Зрозуміло,
що це ті твердження, які носять назву загальних істин» 12.
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Характерною особливістю поглядів А. Вишоватого є також пов язане з

впливом ідей французького філософа Рене Декарта наближення його до ідеї,
що формування істинного світогляду можливе на філософських шляхах,

незалежних від безпосереднього коментування Святого Письма. Засвоєні

розумом загальні очевидні істини та загальні поняття є істинними завжди. <Не

може бути, щоб одне й те саме одночасно було і не було, або щоб судження,
які заперечують одне одного, були одночасно істинними» 1 2 * 4 * * 7 8 * 10 11 * 13.

А. Вишоватий велику роль відводив природничим наукам, він говорив про
необхідність черпати знання «із великої книги самої природи». Сам

Вишоватий вивчав Галілея, Кеплера, Кампанеллу, а із сучасних йому філософів
найбільше цінував Гассенді, якого вважав «філософом найпередовішим». Не
дивно, що у своєму трактаті «Про релігію, що погоджується з розумом» А.

Вишоватий стверджує, що основа світу матерія не створена Богом, а

існувала споконвічно. Бог тільки перетворив її згідно із своїми планами.

Представляючи Бога як могутню непізнаванну надсвітову силу, Андрій
Вишоватий разом з іншими реформаторами здійснює його деперсоналізацію. Соцініани
позбавляли Бога людського, представляючи його непізнаванним. Бог теософії
перетворювався у філософський абсолют, якого не знала доба середньовіччя.
Ця деперсоналізація Бога оберталась дедалі більшою персоналізацією
людини. Цьому сприяло і негативне ставлення соцініан до офіційної церкви,

заперечення її ролі посередниці між Богом і людиною. Соцініани хоч і визнавали

церковне керівництво сеньйорів, пресвітерів, єпископів, але вважали їх

роль винятково дисциплінарною: піклуватись про церковний порядок, служити

потребам церкви, особливо потребам бідних. Церковним наставником, на їх

думку, може бути кожний, хто веде моральне життя і має здібності до

учительства.

3 усіх протестантських течій соцініанство було найдемократичнішим, най-

радикальнішим у рішенні суспільних проблем вони, як каже відомий

український учений і політичний діяч Вячеслав Липинський, виступали проти неволі
селян за триста років до ліквідації панщини; заперечували війни,
противились смертним вирокам суду, учили, що зло треба поборювати добром,
боронили свободу віри і досліду 14.

Таким чином, на основі аналізу трактату А. Вишоватого «Про релігію, що

погоджується з розумом» можна дійти висновку, що соцініанство готувало

грунт для філософії Просвітництва в Україні, підносило роль розуму
в пізнанні істин віри, стверджуючи, що розум є вищим критерієм навіть для

релігії («в релігії не може бути нічого, що суперечить розуму»). Не викликає

сумніву, що ідеологія соцініанців з її культом розуму і критичним ставленням

до офіційної церкви залишила слід в українській суспільній думці кінця XVI
першої половини XVII ст.

1
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2 Т а м ж е. С. 208.
2 Т а м же . С. 404.
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Ігор ВЄТРОВ, Микола ВИГОВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНІ ГРОШОВІ ЗНАКИ

УКРАЇНИ

1917 1920 рр.

Останнім часом різко зріс інтерес до історії України, особливо до періоду
1917 1920 рр. Саме в цей складний час проходило відродження нашої

держави в політичному, економічному і культурному плані. Автори хотіли б
зупинитися на такій маловідомій сторінці історії, як поява перших паперових

грошових знаків України періоду 1917 1920 рр.
З утворенням 17 березня 1917 р. у Києві Центральної Ради і

проголошенням 20 листопада Третім Універсалом Української Народної Республіки
(УНР) перед новою владою постало одне з надзвичайно складних завдань

створення своєї власної символіки, знаків суверенітету, грошової системи,,

оскільки, перебуваючи у федеративному зв язку з Росією, Українська
Народна Республіка не одержувала від неї «рубльової» готівки. Надходження в

банки республіки від торгівлі і населення були незначними, бо торговельні
установи і заможна частина населення у цей складний час вважали за краще

тримати готівку вдома. Водночас друк власних грошей мав піднести престиж
України як самостійної держави.

24 жовтня 1917 р. Секретаріатом фінансів УНР було скликано нараду
з директорами державних і приватних банків та кредитних установ, де

розглядалося дуже важливе питання випуск власних грошей і цінних паперів.
Уже 19 грудня 1917 р. Центральною Радою було ухвалено тимчасовий закон

про випуск державних кредитних білетів УНР. Згідно з цим законом:

«1. Кредитові білети випускаються Державним Банком УНР в розмірі,
строго обмеженому дійсними потребами грошового обігу, під забезпечення

тимчасово, до утворення золотого фонду, всім майном Республіки; надрами,

лісами, залізницями і прибутками УНР від монополій після одержання на

відповідну суму зобов язань Державної Скарбниці.
2. Розмір випуску кредитних білетів не повинен ні в якому разі

перебільшити половини річної суми прибутків від монополій.

3. Випуски кредитних білетів можуть проводитися лише законодавчим

шляхом.

4. Кредитні білети випускають в карбованцях, при цьому один

карбованець містить 17,424 долі чистого золота і ділиться на 200 шагів.

5. Українські кредитові білети ходять нарівні з золотою монетою, є

законним платним засобом і обов язкові до прийому в усіх платежах.

6. Російські кредитні білети ходять на попередніх підставах.
7. Розмін і обмін українських кредитних білетів на російські і, навпаки,

російські на українські обов язковий для всіх осіб, місць і установ без

якого-небудь комісійного за розмін і обмін винагород.
8. Обмін українських кредитових білетів одної вартості на іншу, а також

ветхих (старих) білетів на нові проводиться в установах Українського
Державного Банку і Скарбниці.

9. Одночасно з випуском [...] кредитових білетів належить оголосити про

прикмети неплатіжності в разі їх псування.
10. За фальшування українських кредитових білетів винні караються

позбавленням прав і каторгою.
11. Генеральному Секретарю фінансів надається право виробити зразки

кредитних білетів УНР і опис їх оголосити до загальної відомості» Ł

Ще влітку 1917 р. Центральна Рада оголосила конкурс на українські
паперові і «дзвінкі» гроші, в якому взяли участь художники Г. Нарбут,
А. Середа, О. Красовський, Г. Золотов, М. Романовський.
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Перші банкноти та поштові марки України були виготовлені у київській

друкарні В. Кульженка2 за ескізами Георгія Нарбута автора проекту
герба (козак з рушницею і шаблею під тризубом), державної печатки та цілої
низки малюнків для поштових марок. Із 24 видів грошових знаків 12 були
надруковані за ескізами Г. Нарбута3. Художнє оформлення карбованців та

гривен здобули високу оцінку фахівців. У Франції їх ставили як приклад,

зразок виконання державних паперів4, а в Німеччині ними захоплювались

найкваліфікованіші майстри друкарств 5.
Першу емісію становили карбованці.

Державний кредитний білет у 100 карбованців було випущено в обіг 5

січня 1918 р. (23.12.1917) 6, тобто на день раніше, ніж Центральною Радою був
прийнятий закон про обіг кредитних білетів. Ця купюра отримала в народі
назви: «горпинки», через свій орнамент, який традиційно вишивали на

українських жіночих фартухах; «кульженки», за прізвищем власника друкарні, де

їх друкували.
Велика поспішність випуску грошей була викликана їх нестачею. Усього

було надруковано купюр на суму 53 млн. 250 тис. крб. 7

Купюра в 100 крб. знаходилася в обігу до вилучення її урядом гетьмана

П. Скоропадського 24 вересня 1918 р. (Є дві версії щодо вилучення купюри

з обігу: за першою версією тому, що кліше потрапило до рук радянського

наркомату фінансів, а за другою тому, що в малюнок було включено

сатиричні тексти на гетьмана.) Зараз серед колекціонерів-боністів ця купюра

як пам ятка історичних подій в Україні є дуже рідкісною.
В законі про гроші Центральна Рада повідомляла, що нарівні з

карбованцями будуть випущені ще й гривні. Дві гривні дорівнювали одному

карбованцю, а одна гривня становила 100 шагів. Взагалі в межах УНР у 1917

1920 рр. діяли дві грошові системи: разом з національною валютою «ходили»

російські «рублі» царського та Тимчасового урядів, а в межах Західної
України в обігу перебували австро-угорські крони, німецькі марки і «ост-рублі».

Випуск карбованців не вирішив питання «грошового голоду», і тому

Генеральний Секретаріат Центральної Ради надав відділу царського Державного
банку у Києві статусу Українського державного банку, якому була надана

можливість випускати цінні папери, паперові гроші тощо. Цей банк випустив
номінали у 100, 200, 400, 500 і 1000 крб. на високої якості папері з водяними

знаками. Це була друга грошова емісія Центральної Ради.

Інтервенція більшовицьких військ в Україну, які 26 січня (8.02 ) 1918 р.
розгромили війська Центральної Ради, змусила останню відступити спочатку
до Житомира, а потім у Сарни Рівненської обл. Саме в цей час був
підписаний Брест-Литовський мирний договір від (27 січня (9.02) 1918 р.), за яким

більшовицькі війська залишали Україну, а уряд Центральної Ради
повернувся до Києва з австро-німецькими військами.

Після повернення уряд Центральної Ради продовжував самостійну
фінансову політику. Згідно із законом Центральної Ради 1 березня 1918 р. основною

грошовою одиницею ставала гривня, яка містила 8,712 долі чистого золота

і ділилась на 100 шагів. Дві гривні дорівнювали одному карбованцю.
Планувалося також випустити монети різної вартості: золотої 20 гривень (з
портретом Т. Г. Шевченка на аверсі, на реверсі з текстом: «Українська Народна
Республіка», в центрі тризуб); срібної 1 гривна (на аверсі назва

монети, рік випуску, місце випуску (Київ), на реверсі текст: «Українська
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родна Республіка» і тризуб); дрібних мідних вартістю 1, 2, 5, 10 і 20 шагів.
Але до карбування монет справа не дійшла, оскільки в скарбницях України
бракувало золотого запасу.

Міністром фінансів УНР було призначено Христофора Антоновича Бара*
новського. Він не мав спеціальної освіти, але показав себе талановитим
фінансистом як директор Київського кооперативного банку. Не гаючи часу, він

замовив у Берліні друкування гривень номіналом 2, 10, 100, 500, а після заклю-
чення Берестейського миру уряд Центральної Ради домовився друкувати

українські гроші в одній з німецьких державних друкарень. Проте ця справа

затягнулася на довгий час.

ЗО березня 1918 р. вийшов Закон про випуск грошових знаків Скарбниці
на суму 100 млн. крб., вартістю 5, 10, 25 і 50 крб. Уже 6 квітня 1918 р.
населення Києва побачило перші купюри вартістю в 25 крб., а трохи пізніше і в

50 крб. Купюри в 5 і 10 крб. не вийшли. Автором малюнка купюри 25 крб.
був Антон Приходько. Вона була надрукована в Києві в друкарні В. Куль-
женка. Купюру 50 крб. малював Олександр Красовський. В народі вона

отримала назву «лопатка» (від малюнка із зображенням селянина, який сперся на

лопату). Випускалися ці купюри у Києві до 26 березня 1919 р. (під серією
АО). Але коли весною 1919 р. Одесу захопили частини денікінської армії, до
якої потрапили друкарське обладнання та кліше цих купюр, денікінці почали

використовувати кліше в своїх цілях, і український уряд змушений був
оголосити ці купюри недійсними.

Великі труднощі виникли і з дрібними купюрами. В обігу майже не

залишилося розмінних грошей. Тому Центральна Рада 18 квітня 1918 р.
випустила першу партію розмінних грошових знаків шагів. Ці марки-шаги

були віддруковані також в київській друкарні В. Кульженка, вартістю
10, 20, ЗО, 40 та 50 шагів. Малюнки шагів вартістю 10 і 20 належали А. Середі,
решта Г. Нарбуту. На всіх шагах був напис: «Українська Народна
Республіка». На марках в ЗО шагів (аверс) жіноча голова в профіль,
прикрашена вінком. На купюрах у 40 і 50 шагів на аверсі вінки квітів, у центрі
вінка тризуб на першій і орнаментальна цифра 50 на другій. На реверсі
всіх шагів текст: «Ходить нарівні з дзвінкою монетою». Загальний наклад нар-

бутівських марок близько 71,5 млн. одиниць8. Відомо кілька підробок
купюр у 40 шагів і близько двадцяти 50 шагів 9.

Центральна Рада випустила українські паперові гроші на суму
115 626 300 крб.: 1. Купюр у 100 крб. «горпинок» (1918) на суму
53 250 тис. крб. 2. Купюр у 25 і 50 крб. (1918) на суму 58 920 тис. крб.
3. Розмінних марок шагів на суму 3 456 300 крб.10

29 квітня 1918 р. в Києві відбувся З їзд вільних хліборобів, на якому було
обрано гетьманом Павла Скоропадського і проголошена Українська Держава.

Успішно почало працювати Міністерство фінансів на чолі з А. Ржепець-
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ким. Розхитану фінансову систему вдалося на деякий час стабілізувати й

створити державний бюджет. Українська валюта, забезпечена природними
багатствами України, й переважно цукром, стала міцнішою11.

31 травня 1918 р. було введено в обіг паперові гроші, замовлені ще урядом

Центральної Ради в Німеччині.

Ці гроші дістали назву «гривні». Через деякий час в обігу з являються

3,6-процентні облігації внутрішньої позики, які дістали назву «Білет

Державної Скарбниці», вартістю 50, 100, 200 і 1000 гривен. Через те, що купони цих

облігацій розгорталися, як крила аероплана, в народі їх назвали

«аероплани». З самого початку 3,6-процентні білети повинні були виконувати роль
облігацій для внутрішньої позики, а завдяки розповсюдженню серед населення

поповнити каси банків грошовою готівкою. Перші партії цих облігацій

друкувалися в Берліні. Для прискорення доставки облігацій в Україні
використовувались різні шляхи, в тому числі і аероплани. Один із літаків при
виконанні цього завдання втратив орієнтацію і сів на території Румінії, де

румунська влада конфіскувала і гроші, і сам літак. Основна ж маса 3,6-процентних
облігацій потрапила в обіг тільки в лютому 1919 р. при Директорії.

Треба відмітити, що урядом гетьмана П. Скоропадського проводилися
заходи щодо зміцнення української валюти. Так, іще 14 квітня 1918 р.

Секретаріатом фінансів Центральної Ради ставилося питання про припинення ввозу

в Україну російських грошей. Потрібно було проштемпелювати ті російські

«рублі», які знаходилися в обігу в Україні і таким чином провести їх облік

й надати право обігу. Ті ж гроші, що залишалися без штампу, оголошувались

недійсними. Але подальші події не дали змоги Центральній Раді провести цю

операцію. Тільки 14 серпня 1918 р. гетьманський уряд ухвалив закон про
обмеження ввозу в Україну російських грошових знаків, а 4 жовтня 1918 р.
закон про обов язкове штемпелювання Державним банком 5-процентних
короткострокових зобов язань Російської державної Скарбниці.

8 листопада 1918 р. Міністерство фінансів одержало право вилучати з

обігу російські купони, облігації та інші грошові сурогати, які ходили в Україні.
У зв язку з тяжкою економічною і політичною кризою інфляція набувала

катастрофічних розмірів, вартість паперових грошей падала. Гетьманський

уряд приступив до виготовлення купюр великих номіналів 1000 і 2000

гривен. Малюнки цих грошових знаків виконав Іван Мозалевський. Купюри
віддрукували у Берліні, куди послали спеціальну комісію за контролем випуску

гривен. Берлінська друкарня мала надрукувати цих купюр на суму 11,5 млрд.
гривен, але німці випустили значно більше, ніж планувалось.

17 жовтня 1918 р. гетьманські гривні були випущені в обіг, а вже 18

грудня 1918 р. до влади прийшла Директорія УНР, яка одразу приступила до

урегулювання різних проблем, зокрема й фінансових. Прй сформуванні Ради
Народних Міністрів одним із перших рішень у фінансовій політиці була
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станова про обособлення української валюти. При Міністерстві фінансів
утворюється комісія для розгляду цієї справи і створення конкретного плану

грошової реформи. Було заслухано проект грошової реформи, який на

засіданні Ради Міністрів зачитав заступник міністра фінансів В. Мазуренко. Але

проект відхилили. Міністром фінансв обрали Бориса Михайловича Мартоса.
Вн і виклав основи свого плану грошової реформи. Рада Міністрів
затвердила цей план. Згідно із законом, прийнятим 4 січня 1919 р. Радою Міністрів,
було введено нове фінансове регулювання:

«Г. Єдиним законним засобом платежу на території Української Народної
Республіки визнається гривна (або карбованець). 2. Всі гроші чужих держав
позбавляються права бути законним засобом платежу (російські, німецькі,

австро-угорські, румунські). 3. Російські царські і думські гроші по 500 і

1000 «рублів» скасовуються... 4. Російські гроші від 1 до 100 «рублів»
підлягають обміну на українську валюту в короткі строки: від 15 до 31 січня

1919 року по курсу 1 «рубель» 1 карбованець, а від 31 січня по 15 лютого

1919 року за зниженим курсом 1 «рубель» = 75 копійок, після 15 лютого ніякі

російські гроші не приймаються державними установами» 12.

Разом з тим урядом Директорії проводиться іще ряд спеціальних заходів

для створення державного золотого запасу. Було видано Декрет про здачу
золота і срібла населенням до Державного банку. За браком металу в

розпорядження Міністерства фінансів були передані пам ятники російським царям
для того, щоб відлити з них розмінну монету.

Грошова реформа була проведена, на деякий час ціни стабілізувалися,
населення з довірою прийняло нові гроші.

Завдяки обміну грошей до скарбниці надійшли значні суми російських
грошей, а також австрійських, німецьких і румунських. Всі вони пізніше

використовувались в різних фінансових операціях.
Наступ більшовицьких військ змусив уряд Директорії залишити Київ і

переїхати до Вінниці, а потім до Кам янця-Подільського. Але й тут уряд
продовжував випуск українських грошей, спочатку в Тернополі, пізніше в

Станіславі. Тут вперше побачили світ 5-гривневі купюри. Вони були надруковані
без малюнка, чорною фарбою, на папері з водяними знаками.

Ситуація складалася так, що уряд переїхав з Кам янця-Подільського в

Рівне, а потім через Тернопіль знову повернувся до Кам янця-Подільського. В

такому похідному стані було випущено ще грошові знаки номіналом 10, 25, 100 і

250 крб. Але через брак фарби і паперу їх якість знижувалась, оскільки вони

виготовлялись майже кустарним способом. Ці купюри почали отримувати в

народі різні жартівливі назви. Так, 250 крб. називали «канарейками» через
жовту фарбу; 100 крб. «ті, що з китайцем» або «богданівками» чи «гетьман-

ками» (з портретом Б. Хмельницького).
Випуск цих купюр став останнім кроком в самостійній фінансовій політиці

уряду Директорії і попередніх урядів, оскільки невдовзі в усій Україні була
встановлена більшовицька влада.
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Усього в 1917 1920 рр. за період існування Української Народної
Республіки, Гетьманату й Директорії в обіг було випущено 24 види грошових
знаків карбованців, гривен та шагів13. За цей короткий період Україна

прагнула проводити свою незалежну фінансову політику, що евентуально ставило

її в ряд економічно спроможних європейських держав.
Нині вже нікого не треба переконувати в тому, що без власних грошей, без

власної кредитно-фінансової системи не те що нормальний економічний
розвиток, а й просто елементарний вихід із нинішньої кризи неможливий.
Самостійна грошова одиниця це те, що випливає з прагматичних потреб України,
доля якої може розглядатися тільки в контексті економічних зв язків.
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УКРПІНА1 УКРАЇНЦІ

Сергій ЗАРЕМБА

З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ НА КУБАНІ

(20 30-ті роки XX ст.)

Історія національно-культурного життя українців за межами України
вітчизняною історіографією майже не вивчалась. Осібно стоїть проблема
«Українці в діаспорі» (Канада, США, Аргентина, Австралія, Західна Європа). Щодо
українців в Росії, Казахстані, на Кавказі, в Прибалтиці, то, за винятком

декількох розвідок, зроблених у 20 30-ті роки, тема ця також не вивчалася.

Аналогічне табу стояло і над темою «Українці на Кубані».
Російська імперія була однією із найбільш багатонаціональних держав.

Перепис 1897 р. зафіксував у ній діючих 146 мов та говорів Ч Росіяни становили

43,3% усього населення. Усі ці народи мали свої традиції, побут, різний
рівень культурного, економічного розвитку.

Імперія залишила у спадщину суперечливість національних відносин.
Тимчасовий уряд також не вирішив національного питання, хоча й відкинув
застосування грубих методів національного гноблення. Така зміна в політиці
певною мірою сприяла пожвавленню національного життя українців на

Кубані. Зокрема, в 1917 1918 рр. відкриваються українські школи, але з приходом

денікінців справа завмерла. За наказом Денікіна десятки українських вчителів-
козаків було розстріляно. Великоросійський шовінізм вступив у дію. Настала

більшовицька (радянська) влада. Ця влада в галузі національних відносин
намагалася створити спеціальний апарат управління та координації національних
відносин. Так, в системі державногоу правління з явився Народний
комісаріат у справах національностей, створений II Всеросійським з їздом Рад у
жовтні 1917 р.

На початку 1919 р. в Наркомнаці було створено 21 національний комісаріат
і відділи, в тому числі і український (очолював І. Ю. Кулик) ♦.

В 1914 р. І. Ю. Кулик знаходився в еміграції в США, в травні 1917 р. повернувся в

Україну, в 1924 1926 рр. радянський консул в Канаді. Загинув під час війни у вересні 1941 р.
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Народний комісаріат у справах національностей було ліквідовано весною

1924 р. у зв язку з утворенням Союзу РСР і другої палати ЦВК СРСР
Ради Національностей, покликаної бути органом представництва і охорони
національних інтересів всіх народів Радянського Союзу 2.

Уряд радянської України також певну увагу приділяв відродженню
національно-культурного життя українців, що проживали за межами України.
Наприклад, 1 вересня 1925 р. на засіданні Президії ВУЦВК розглядалося
питання «Про освітню роботу серед українського населення Союзних Республік»
та ін. Приймались відповідні рішення, висувалися пропозиції, але до їх

реалізації справа не завжди доходила.

За переписом 1920 р., без урахування автономних республік в Росії

проживало 4 166 352 українці. У першій половині 20-х років з ініціативи місцевого
населення, насамперед учительства, на землях, заселених українцями, багато
шкіл переходять на українську мову навчання. У 1921 р. при Раднацмені
почало діяти Українське Центральне Бюро, яке спрямувало свою діяльність на

відкриття українських шкіл та забезпечення їх підручниками.
У жовтні 1921 р. в станиці Полтавській на Кубані і в станиці Ново-Анненсь-

кій в Поволжі були відкриті українські педтехнікуми. Наступного року
відкриваються українські педтехнікуми в селі Росоші на Воронежчині і в селі Грайво-
роні на Курщині3.

Українське Центральне Бюро започатковує роботу по організації курсів
перепідготовки для вчителів українських шкіл, налагоджує апарат української
інспектури в ряді губерній Росії. Починаючи з 1922 р. спостерігається ріст
мережі українських шкіл. Так, на Кубані в 1922 1923 навчальному році
функціонували 33 українські школи з 69 комплектами, в 1923 1924

відповідно 113 із 199, в 1924 1925 150 шкіл з 317 комплектами, в 1925 1926
150 шкіл із 464, в 1926 1927 рр. 210 шкіл із 710 комплектами. На 1 січня
1927 р. на Кубані діяло 214 українських шкіл4. Безумовно, таке зростання

відбувалося не в усіх регіонах проживання українців, що зумовлювалося

наявністю на місцях українських культурних сил і належною підтримкою з боку
місцевих державних органів.

Досить гостро стояло тоді питання про те, чи викладати в українських
школах українською літературною мовою, чи на місцевому діалекті? Але сотні
українських шкіл практикою своєї роботи стверджували, що правомірне тільки

викладання українською літературною мовою в українських школах Росії. В

кінці 1926 р. Наркомосвіти Росії видав інструктивний лист про принципи та

методи переведення шкіл на рідну мову, де чітко зазначалося, що школа всією

своєю роботою повинна вести дітей від місцевої говірки до

загальнонаціональної літературної мови. Вказувалося, що такою національною мовою для

українського населення Росії є мова України і що вона для українських дітей така

ж рідна, як російська літературна для російських дітей різних губерній. Ця
директива поклала край дебатам навколо «кубанської», «ставропольської»,
«курської» української мови. Українські школи потребували учителів,
підручників, методичних посібників.

У цьому ж, 1926 р. на Кубані було видано українською мовою «Кубанський
буквар». Він став необхідним посібником в усіх українських школах регіону.
Та відсутність зв язку між українськими культурологічними установами,

розпорошеність українських культурних сил, що почасти пояснюється і

географічними умовами розселення українців, негативно позначилися на роботі
українських шкіл Росії. У цьому плані позитивну роль грав український
педагогічний журнал «Новим шляхом», що виходив в Краснодарі в 1927 1930 рр.

Розвиток мережі українських шкіл першого ступеня поставив на чергу дня

питання про організацію українських шкіл підвищеного типу соцвиху (школи
селянської молоді, школи другого ступеня), профосвіти (профтехнічні школи,

технікуми). У 1926 р. українська школа другого ступеня діяла уже в

Краснодарі. Майже в 20-ти російських школах другого ступеня існували українські

групи (Курщина, Воронежчина, Північний Кавказ). У середині 20-х років
почали функціонувати українські відділи при Кубанському та Воронезькому
робфаках (шість груп). З 1923 р. при Кубанському педагогічному інституті
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почав діяти відділ української мови та культури, який готував педагогів для

українських шкіл другого ступеня.

Щодо окремих регіонів, де компактно проживали українці, то за переписом
1920 р. в Кубанському окрузі проживало українців 1 222 140 чол. (55%)»
росіян 998 910 (44,97%) Б.

Українцям належали центральна і західна частини регіону (козаки
колишнього Чорноморського війська, тобто запорозькі козаки), схід займали

росіяни вихідці з Донської, Орловської, Курської, Воронезької губерній (так
звані лінійці і селяни).

За переписом 1926 р. на Північному Кавказі проживало 5 363 000 чол., з

них українців 3 106 852 6. Тобто, українці становили 37,15% загальної
кількості жителів регіону. Цікаві й такі факти: українці становили 21,4% загальної

кількості міського населення і 41% сільського. Росіяни становили 3 841 230

чол. (45,93%), 16,22% інші народи.

В Кубанському окрузі сільського населення налічувалося 1 492 077 чол. Із

них українців 1 059 717, тобто 71%, росіян 432 360, тобто 29%. Відповідно в

Армавірському окрузі: українці 266 556 (34,4%), росіяни 468,283 (60,52%);
в Майкопському окрузі: українці 86 003 (31,35%), росіяни 170 892

(62,91%) Л

У середині 20-х років у тих районах, де більшість становйли українці,
постало питання про повну українізацію. А там, де українці становили меншість,
вводилося діловодство паралельно російською і українською мовами, притому
в таких районах діяли українські школи. Зазначимо, що на Північному Кавказі,
крім росіян, українців, проживали представники інших національностей:

вірмени (176 853 чол.), німці (96 916 чол.), греки (59 957 чол.), євреї (42 539чол.),
татари (19 951 чол.), поляки (19 041 чол.), молдавани (9595 чол.), чеченці
(296 283 чол.), осетини (155 403 чол.), кабардинці (139 690 чол.), інгуші
(72 043 чол.), білоруси (1361 чол.), а також черкеси, ногайці, адигейці,

карачаївці, балкарці, грузини, туркмени та ін.

Отже, якщо в 1926 р. в західній частині Краснодарського краю (Чорномо-
рії) українське населення становило 80 90%, то за переписом 1959 р. всього

4% за рахунок збільшення російського населення. Тобто, до Великої

Вітчизняної війни на Кубані переважало українське населення. Які ж причини
зменшили його кількість тут? Перше репресивний фактор. Після
громадянської війни значна кількість кубанських (запорозьких) козаків,
української інтелігенції була виселена, посаджена в тюрми, розстріляна. Наприклад,
козацька станиця Полтавська (Полтавський курінь Запорозької Січі)
повністю була виселена. Приславши туди на поселення прорадянських людей,

станицю назвали «Красноармейской». До цього фактору слід віднести і

голодомор 1932 1933 рр. як складову частину голодомору в Україні. Вимерлі
українські (козацькі) станиці заселялися переселенцями із Росії.

Другий фактор русифікація. Діловодство, навчання велося і ведеться

російською мовою. Українська мова стала гнаною. Сьогодні на Кубані не

функціонує жодної української школи, відсутні українською мовою література,
періодичні видання. Радіо, телебачення працюють тільки російською мовою.

Третій фактор неточний перепис населення 1959 р. Більшість українців почали

називати себе росіянами. Кубанське населення має певну невизначеність в

терміні «національність». Російська імперія, а потім радянська влада зробили все,

щоб українці Кубані забули, якого вони роду і народу. Якщо раніше вони всі

себе називали «запорожцями», то сьогодні «кубанцями», хоч і зберегли
українську культуру, мову, традиції ведення сільського господарства. Тому і

сьогодні, виконуючи українські народні пісні, Кубанський народний хор
називає їх «кубанськими», записаними в такій-то станиці. Коли народ втрачає

самобутність (мову, культуру, звичаї, традиції, асимілюється тощо), то він

перестає бути нацією. Тоді він втрачає свою національну гідність, самосвідомість,
перестає бути народом-індивідуумом і перетворюється в аморфну масу без

роду, без рідної землі. При цьому слід зазначити, що Україна, хоч і нетривалий
час, але пережила добу демократії в 1917 1918 рр. Кубань же після царської
деспотії зазнала денікінську, а відтак нову пролетарсько-більшовицьку
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ду. Офіційна політика радянського уряду на денаціоналізацію з успіхом уна-
слідувалася від російського царизму.

У 20-х роках XX ст. після розгулу денікінської вакханалії поступово почало

пробуджуватися національно-культурне життя українців Кубані. Зокрема,
питанням українізації Кубані цікавилися в Москві та Києві. Неодноразово для
його вивчення і вирішення на місцях з Москви виїжджали комісії ВЦВК, а

також ЦКК. Так, в одному із своїх висновків така комісія в 1928 р. зазначала:

«До проблеми українізації потрібно підійти не абстрактно, а практично, як до

одного з найбільш могутнього засобу посилення радянізації краю шляхом

втягування мільйонів трудящих мас у річище радянського будівництва. Вірне
вирішення цієї проблеми безпосередньо допоможе врегулювати взаємовідносини

між містом та селом, зміцнить змичку між пролетаріатом і селянством і

остаточно виживе розлад між українською козачою та українською іногородньою
біднотою і середняцтвом» 8.

Але, незважаючи на постанови як партійних, так і радянських органів
влади про українізацію, на практиці це питання здійснювалося вкрай неохоче.

І цьому була причина не тільки в повільності виконання цих постанов, але і в

психології місцевого населення, протягом століть зрусифікованого царизмом.

Зростала небезпека росту великодержавного російського шовінізму як у
відкритій формі, так і в різних проявах. Зрозуміло, що коріння шовінізму сягало

глибини віків. Якщо питання боротьби з великодержавним російським шовінізмом

на території самої України стояло гостро, то можна уявити собі, як проходив
даний процес в українській діаспорі на території всієї імперії.

У березні 1927 р. в Краснодарі відбулася перша окружна нарада

секретарів українських секцій при районних комітетах ВКП(б). Нарада обговорила
найбільш актуальні питання, зв язані з роботою серед українського населення

Кубані (про роботу українських партійних секцій, про політосвітню роботу в

станиці і в місті, про українську пресу на Північному Кавказі, про українську

школу), і намітила основні лінії для подальшої роботи.

Цікаво, що на вказаній нараді були чітко названі причини, що гальмують

процес українізації на Кубані:
а) зневажливе ставлення до української мови, що інколи спостерігається

серед українського населення, як результат довговікової русифікації;
б) недооцінка значення українізації частиною громадських та радянських

організацій, що призводило в минулому до прямих виступів проти української
школи;

в) опір українізації школи з боку частини російського учительства, що

керується груповими інтересами, ще й до того неправильно їх розуміють
(бояться залишитися без роботи);

г) недостатність підготовчої роботи серед населення, що проводилася
силами самих шкіл, без підтримки з боку хат-читалень та громадських
організацій 9.

Часто-густо місцеві органи влади не були обізнані з директивами про

українізацію, які здебільшого осідали в крайових та округових установах. Це

фактично був саботаж частиною радянських державних органів процесу

національно-культурного відродження українців. Тому виникала необхідність їх

пропаганди, донесення до відома широких мас трудящих. ЗО серпня 1927 р. Нарком-
освіти РРФСР видав розпорядження «Про принципи й методи переводу шкіл,

що обслуговують українське і білоруське населення РРФСР, на рідну мову»,

що значно ширше розвивало циркуляр НКО № 2852 від 4 серпня 1927 р. про

українізацію. В розпорядженні зазначалося, що на Північному Кавказі на цей

період діють 746 українських шкіл 10.

За постановою Кубанського окружного виконавчого комітету від 1930 р. для

навчання службовців радапарату на Кубані було організовано 83 гуртки та

курси по вивченню української мови, зокрема у місті Краснодарі ЗО, в

станицях 53. Гуртками та курсами охоплено більше 2,5 тис. чол.11

Керували гуртками та курсами у місті випускники та студенти українського
відділу педінституту, робфаку, учителі, що володіли українською мовою. По

станицях працювали тільки вчителі. Для роботи гуртків окружна комісія в

4 «Київська старовина» № 1 «Київська старовина» 97



справах українізації видала спеціальні програми. Значною перешкодою в

роботі була відсутність відповідних підручників та посібників.

Активізували роботу в царині українізації населення Кубані дитячі
садки, школи, музеї, бібліотеки. Почала відроджуватися українська пісня,

створювався репертуар нових. Так, в 1926 р. в станиці Пашківській було відкрито
перший на Кубані український дитячий майданчик, а наступного року їх було
вже 10. Місцевий композитор Г. Давидовський склав сюїту з 12 українських

пісень, серед них «Бандура», «Кобза». Цього ж року «Червона газета» (Рос-
тов-на-Дону) видала великий плакат багатотисячним тиражем «Життя і

творчість Т. Г. Шевченка» (автор викладач Кубанського робфаку С. Д. Бакла-

женко) 12.

У 1927 р. при науковому відділі Кубанського державного музею було

створено українську етнографічну комісію, яка в цьому ж році розпочала широку

роботу на ниві етнографії: зібрала по українських станицях етнографічний
матеріал (казки, пісні, перекази тощо), який передала до музею.

Масовий перехід шкіл в українських станицях Кубані на українську мову

потребував значної організаційної підготовки. У зв язку з цим в царині
українізації українців за межами України ставилися такі завдання:

переведення на рідну мову політосвітніх установ районів з українським
населенням, що розмовляють рідною мовою, згідно особливого плану;

постачання всіх хат-читалень і бібліотек району українською
літературою, якщо не виключно, то в кількості, яка переважає літературу російською
мовою;

видання українською мовою місцевої газети, передплата й
розповсюдження серед населення в достатній кількості журналів українською мовою;

переведення в школи, що обслуговують українське населення, вчителів-

українців або представників інших народностей, які добре володіють
українською мовою;

організація літніх педагогічних курсів для підготовки цих учителів;
відповідно до необхідної кількості учителів відкрити українські відділи

при педтехнікумах або національні технікуми, а також одно- і дворічні
педкурси;

Центрвидаву та іншим видавництвам налагодити видання підручників
і учбових посібників для місцевих українських шкіл 13.

Крім того, питання про надання українському населенню можливостей

використання їх рідної мови в роботі й діловодстві, ознайомлення з

досягненнями української національної культури (літератури, театру, народної
творчості) було першочерговим завданням. Вести цю роботу мали політосвітпра-
цівники, вчителі, а також лікарі, ветеринари, агрономи, фінінспектори, міліція.
Всі їхні об яви, розпорядження, плакати мали бути виключно українською
мовою.

Ставилося питання на Кубані протягом 1929 р. переведення
діловодства українською мовою місцевих рад і судових органів, а перевиборну
кампанію проводити так, щоб забезпечити висування на відповідальну роботу
осіб, що добре знають побут та мову місцевого населення.

Визнавалося, що будь-які об яви і постанови сільських, станичних рад при

наявності українського населення мусять подаватися російською і

українською мовами. Порушувалося питання і про організацію на Кубані курсів по

вивченню української мови в тих місцевостях, де буде проводитись і вже

проводиться українізація, з обов язковим вивченням української мови

працівниками партійного, радянського апарату та громадських організацій.
Все це були добрі і справедливі наміри, але їх реалізації протидіяли ті самі

радянські органи влади і партійні функціонери. В радянських та громадських

організаціях діловодство велось, як правило, російською мовою, щодо

обслуговування українського населення і проведення українізації, то справа
практично не дістала потрібного вирішення. Ухвалені плани проведення
українізації відповідного перелому на місцях не зробили, в царині українських видань

спостерігався повний занепад, слабо проводилася українізація радянського та

партійного апарату. У зв язку з цим Президія Ради Національностей
ЦВК СРСР 11 лютого 1930 р. прийняла постанову, в якій зазначалося, що
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обхідно в найближчий час створити в центрі Північно-Кавказького краю і

округах з українським населенням вогнища культури: театри, бібліотеки,
літературні об єднання письменників-українців, створити українські секції при вищих

і середніх школах краю.
Розглядалося питання і про активізацію діяльності хат-читалень, народних

будинків, клубів, роботи преси. За цією постановою дозволялося притягувати до

судової відповідальності, звільняти з роботи тих осіб, які злісно не

виконували завдань українізації.
Відповідну постанову 20 лютого 1930 р. прийняла Президія ВЦВК. В ній,

зокрема, наголошувалось, що слабо розвивається видавнича справа на

національних мовах, ішлося про гостру нестачу видань з питань поточної політики,

букварів, сільськогосподарської літератури, а також незадовільне
обслуговування національних районів газетами рідною мовою. Було також

запропоновано Наркомосу РРФСР передати український журнал «Новим шляхом»

крайовим організаціям, що й було незабаром зроблено. Це фактично і призвело

до закриття україномовного журналу «Новим шляхом», який місцеві партійні
та державні органи успішно саботували.

В доповнення до цих постанов Президія Північно-Кавказького крайового
виконавчого комітету видала ще дві (квітень-травень) 1930 р. В них ставилися

конкретні завдання перед місцевими органами влади краю у справі
поліпшення українізації українського населення, а також зазначалося, що крайові газети

«Молот», «Колхозная правда», «Красное знамя», окружні, за винятком «Червоної
газети», зовсім не висвітлюють питань українізації й національно-культурного
відродження. Всі крайові відділи, управління і громадські організації
зобов язані були виділити персонально відповідальних осіб за проведення в життя

постанов президії крайвиконкомів про українізацію. Рекомендувалося також

рішуче вести боротьбу з проявами великодержавного шовінізму, не зупиняючись

перед звільненням з роботи і притягненням до відповідальності осіб, що
перешкоджають проведенню українізації. Незабаром була видана ще обов язкова

постанова про вивчення працівниками апарату української мови в тих районах,
які українізуються. Порушувалося клопотання перед Президією
Ради Національностей про видання в центрі керівних матеріалів, а також

фільмів українською мовою та забезпечення ними Північного Кавказу. 6 грудня
1930 р. Крайова рада народної освіти постановила повністю українізувати
Кубанський педінститут і Кубанський медінститут. Зокрема, передбачалося набір
студентів на 1931 1932 навчальний рік провести за рахунок українців (80%),
взяти курс на повну українізацію робфаку тощо.

Україна по можливості намагалась не стояти осторонь національних

процесів на Кубані. Так, секція мистецтва НКП республіки організувала на

Північний Кавказ поїздку кількох художніх колективів, пересувних виставок,
лекцій. Сюди для вивчення питань українізації приїжджав у 1930 р. М.

Скрипник. Після цієї поїздки Колегія Наркому освіти України 16 жовтня 1930 р.

прийняла постанову, в якій зазначалося, що на Північний Кавказ з України
буде відправлено 100 чоловік вчителів для шкіл першого ступеня і 25 чоловік

для шкіл другого ступеня. Незабаром 10 вчених, письменників, відомих
педагогів України було направлено на Північний Кавказ. В 1931 р. у вищі учбові
заклади України було прийнято 100 кубанців-українців.

Окремо необхідно сказати про вчительство Кубані, оскільки ця проблема
тут мала свою специфіку. Після встановлення радянської влади на Кубані
(березень 1920 р.) край в наявності мав значну кількість вчителів. Більшість

із них належали до козацького стану і мали певний дореволюційний
педагогічний стаж. В українських станицях та хуторах учителі-козаки не змогли

зразу визнати радянську владу. Давалася тут взнаки і їх станова приналежність,
і їх діяльність в період громадянської війни. В той же час частина старого
учительства поступово повірила в добрі наміри більшовицької пропаганди та

нової держави. Один з перших указів Кубано-Чорноморського ревкому по

народній освіті (березень 1920 р.) дозволяв бажаючим учителям, із бувших
офіцерів, співпрацювати з радянською владою. їм рекомендувалося вступати на

спеціальні курси, після чого гарантувалася робота.
В цьому плані інтерес становить рішення Президії ВЦВК РРФСР від 15
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липня 1920 р. про вчителів бувших членів Кубанської ради: «Вчителів
членів ради направити в розпорядження Наркомосу для проходження

педагогічних курсів згідно їх клопотання» 14.

Як відомо, 9 травня 1921 р. В. І. Ленін підписав постанову Раднаркому про
повернення до своєї праці спеціалістів освіти. На Кубань повернулося багато

вчителів-українців. Вони внесли вагомий вклад у здійснення культурної
революції. Але з 20-х років значна увага приділяється політичній підготовці
учительства, росте кількість марксистських гуртків, будинків працівників освіти,
масових конференцій, які насильно нав язували учительству марксизм. Освіта
ставала одним із інструментів впровадження ідеології більшовизму.

У вересні 1920 р. в Краснодарі було відкрито Інститут народної освіти

(пізніше переіменований в педінститут), який мав словесно-історичний,

природничо-математичний, педагогічний і позашкільний факультети. В інституті існували
групи з українською мовою навчання, зокрема, на педагогічному та

позашкільному факультетах. Діяльність в той час Краснодарського інституту в плані

вірного вирішення національних проблем високо оцінив А. В. Луначарський 19

вересня 1924 р. на одному із засідань Великого Раднаркому15.
Уже в 1922 р. на Кубані було сім педагогічних технікумів, шість

довготривалих курсів. Один із технікумів був український. Технікум готував учителів
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для українських шкіл. Адже питання учительства стояло досить гостро, хоч

деякі вчителі-українці, що викладали російською мовою в дореволюційний період,
перейшли на українську мову викладання. В цьому плані необхідно назвати

передовий досвід завідуючого дитячою трудовою колонією імені III

Інтернаціоналу в станиці Слов янській К. В. Тарнопольського 16.
В колонії були діти-сироти різних національностей, але переважно

українці та росіяни. К. В. Тарнопольський враховував у своїй роботі цю особливість,
сам викладав двома мовами. Фактично він створив на Кубані взірцеву колонію,
тому заслужено тоді його вважали соратником А. Макаренка.

Цікавий досвід ще одного вчителя, кубанського українця П. Колотинського.
Останній мав значний досвід педагогічної роботи на Кубані в дореволюційний
період, коли ним в школах проводилася низка соціологічних досліджень.
Продовжував він цю роботу і в 20-х роках 17.

Учительство Кубані пройшло складний шлях еволюції від невизнання

радянської влади до співробітництва з нею. Особливістю Кубані було й те, що

процент грамотності в українських станицях був значно вищий, ніж в інших
районах Росії. Адже ліквідація неграмотності в той період була одним із

найважливіших завдань нового суспільного ладу. Завдання це було важке. Щоб
навчити грамоти десятки мільйонів жителів країни, необхідно було знайти
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ні шляхи вирішення проблеми, залучити до цієї справи широку національну
громадськість, виділити значні кошти. Даний процес на Кубані пройшов
значно швидше. Зазначимо, що Кубань в 20 30-х роках мала значний відсоток

представників інтелігенції вчителів, лікарів, літераторів, письменників, вчених.

Більшість з них активно включились у процес українського національного
культурного відродження.

Учений-краєзнавець з Кубані Б. Лунін в журналі «Східний світ»

опублікував досить цінний бібліографічний покажчик літератури, куди включені

видання і з питань національно-культурного життя українців ча Кубані 18. До
речі, Г. Кокиєв, Б. Лунін, а також відомий в 20 30-х роках кубанський

вчений, українець за походженням Б. Городецький входили до складу Північно-

Кавказької експедиції Державної академії історії матеріальної культури, яка

проводила значну роботу в цей період по вивченню історії, економіки,
географії Кубані.

Б. Городецький був одним із керівників Товариства шанувальників
вивчення Кубанської області. Він є автором низки краєзнавчих праць. Серед них

певну вартість для нас становить праця, присвячена періодиці Кубані, адже

саме в місцевих виданнях найбільш повно відображене національне життя

мешканців краю 19.

Досить важливим є й питання налагодження видань місцевих газет україн-
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ською мовою. Зазначимо, що на Кубані українські газети почали виходити ще
в період громадянської війни. Б. Городецький у своїй брошурі «Периодика
Кубанско-Черноморского края» (Краснодар, 1927) називає шість українських
газет, які виходили з 1917 р. («Кубанська зоря», «Нове життя», «Чорномор-
щина», «Чорноморець», «Чорноморська Рада», «Чорноморський українець»).

За радянської доби налагодити видання українських газет довго не

вдавалося. Тільки в 1931 р. в м. Темрюк (Краснодарський край) почала виходити

російською і українською мовами газета «Червоний таманець». В 1932 р. вона

виходила тільки українською мовою, а в 1933 р. припинила своє існування.
В 1928 1932 рр. в Ростові-на-Дону виходила українською мовою для

малописьменних «Червона газета», що мала двотижневий додаток українською
мовою та ілюстрований журнал «Глобус». Усього один рік (1932) в селі Камінь-
Риболов у Приморському краї виходила українською та російською мовами

газета «Ханкайський ударник».
Великою популярністю користувалися в українського населення журнали

українською мовою, але їх видавалось мало. Так, в 1927 1930 рр. в Краснода-
рі виходив журнал українською мовою «Новим шляхом», в 1930 р. ще один
журнал «Ленінським шляхом».

Багато видань українською мовою присилали на Кубань з різних міст
України та Росії. Так, у 1926 р. Кубань отримала 15 тис. примірників українських
книжок. У 1927 р. видано українською мовою буквар «Нове село» для лікпунк-
тів Росії, в 1928 р. читанку «Нове село» для шкіл. В 1928 р. з друку вийшли
буквар «Живі звуки», читанка «Новим шляхом» для другого року навчання.
В 1929 р. вийшла читанка для третього року навчання «Новим шляхом»,
математика для другого року навчання, лекції для самонавчання, «Українська
мова», «Курс арифметики» тощо. Проте з 1933 р. вже не видавалося жодної
книги українською мовою у видавництвах Росії.

Ті, хто стояв біля джерел національно-культурного відродження
українського народу на Кубані, зазнали репресій.

Не тільки українське учительство Кубані, але й українські письменники,
поети цього регіону. Так, на сьогодні зовсім не досліджена діяльність української
секції Кубанської асоціації пролетарських письменників, більшість яких були
репресовані в 30-х роках. В Краснодарі нещодавно відкрито Літературний
музей Кубані, і його експонатами мають стати особисті (сфабриковані КДБ)
справи Г. Концевича, Я. Жарко, В. Потапенка, Г. Доброскока, С. Єрастова,
Є. Розумієнка та ін., їх твори (опубліковані і рукописні), власні речі. Цікаво
прослідкувати творчу долю тих українських письменників і поетів, яких доля
закинула з України на Кубань (Дмитро Ніченко (Чуб), Пилип Капельгород-
ський, Василь Мова-Лиманський та ін.) *.

Осібно стоїть питання і про вивчення суспільно-політичного життя серед
українців Кубані в 20 30-х роках XX ст. Наприклад, цікавою особою з

цього погляду є уже згадуваний С. І. Єрастов. В рукописному відділі
Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України зберігається низка

його рукописних праць («Спомини кубанського українця», «Мої спогади про
український рух на Кубанщині», «Спогади про учасників революційного
руху на Кубані в 20-ті роки XX ст.

20
та ін.).

У 1992 р. представники українського козацтва побували на Кубані
(в серпні 1922 р. здійснено культурологічній! кінний похід українського
козацтва по Кубані), де ознайомилися з багатьма пам ятниками, у тому числі
і з стародруками Межигірського монастиря.

В бібліотеках Краснодару і Краснодарському крайовому державному архіві
збереглося 8 книг із відомого козацького Межигірського монастиря біля
Києва. Історія цього монастиря тісно переплітається з історією запорозького ко-

заціва. Тут був козацький шпиталь, на кладовищі якого поховано багато

ви* Майже не дослідженою є тема про творчі зв язки діячів України і Кубані до 1917 р. Це
стосується Т. Шевченка, М. Костомарова, С. Петлюри та ін. Як відомо, останній 1902 1904 рр.
на Кубані вивчав і збирав архівні, етнографічні матеріали для Ф. А. Щербини, який написав
і опублікував фундаментальну працю з історії кубанського козацтва. Цікаво дослідити, де
познайомився С. Петлюра із вчителем станині Смоленської К. Я. Безкровним правнуком
кубанського отамана ьезкревного, що прибув із Січі полковником.
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датних козацьких полководців. Але за радянської доби партійні керівники
України облюбували це місце і зробили свою заміську резиденцію. Жили тут
Постишев, Косіор, Хрущов, Щербицький та ін.

І до сьогодні живі легенди про знамениту бібліотеку Межигірського
монастиря. Але монастир зруйновано, доля бібліотеки невідома. Ми вдячні

запорозьким козакам, які 200 років тому, переселяючись на Кубань, забрали з

собою багато книг із цієї бібліотеки. Сьогодні їх збереглося всього вісім.

Серед них «Євангеліє», яке «купив Євстафій Гоголь, полковник... і придав єї до

храму року 1661 апреля дня третього», «Октоіх, сиречь осмогласник»,

виданий у Москві, є львівські видання.

В Краснодарському державному історико-краєзнавчому музеї-заповіднику

зберігається «Євангеліє» 1759 р., яке було видано в Москві і також

належало Межигірському монастирю. 1786 р. після закриття монастиря «Євангеліє»

переправили в Петербург. Тільки в 1798 1799 рр. військовий отаман

Котляревський привіз його на Кубань. Цікавий напис на цій книзі: «Сиє свет Еван-

гелие дал Вхкладом в войсковую Сечевую Запор. Покрова пресвятой
Богородиця церков куреня Кущевского, знатной товарищ, войсковой судья Петр Йван.
Калнышевский 1763 г. месяца октября 1 дня, индикта М, которая с серебром и

с камениям с позолотою ценою в 1025 рублей». Отже, ця книга була
подарована останнім кошовим Запорозької Січі П. І. Калнишевським.

Окрім цього, а чи не зіграв позитивну роль в долі «Євангелія» Калнишевсь-
кого І. П. Котляревський, адже саме в 1796 1808 рр. він перебував на

військовій службі, в 1812 р. сформував Полтавський козацький полк?! Тобто,

це теж одна із сторінок в історії культурних зв язків Кубані та України, яка

ще потребує детального вивчення.

Сьогодні є надія, що в кінці XX ст. українці Кубані заживуть повноцінним
національно-культурним життям і з гідністю будуть говорити: «Ми є

українці, нащадки славних запорожців», а не «сибіряки», «ставропольці»,
«кубанці» та інші представники національно-регіональних та інших штучних утворень.
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Віктор ЧУМАЧЕНКО

ПОЕТ І ОТАМАН
Про дружбу Т. Шевченка та Я. Кухаренка

Зацікавленість чорноморськими (кубанськими) козаками виникла у

Т. Г. Шевченка на межі ЗО 40-х років, коли він познайомився з нарисом
Г. Ф. Квітки-Основ яненка «Головатий» Ч Образ запорозького патріарха, який

повів чорноморців у незнані кубанські землі, схвилював поета. У відгуку на

публікацію Г. Квітки-Основ яненка він писав:

...Наш завзятий Головатий

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як Господа слово...2

Згодом товариші по Академії мистецтв з числа пансіонерів Чорноморського
козачого війська живописець Павло Шамрай, брати-архітектори Іван і Єли-

сей Черники
*
зацікавили поета розповідями про Нову Січ, про дух

запорозької старовини, що панував на Кубані. А пізньої осені 1840 р. у Петербурзі
раптом з явився справжній запорожець. Один із столичних часописів того часу

так охарактеризував екзотичні манери заїжджого козака-офіцера: «Чистий

запорожець а голова!.. І, Господи, що за розумна та начитана!., постав

йому який хоч дзиглик або сохву не сяде, а так і нарохтить

по-запорізькому на піл; а як говоре! як почне про Сагайдачного, про Січ, про

Наливайка, так спозаранку і до темної ночі слухаєш і не наслухаєшся...»
3 Це був

майбутній отаман Чорноморського козачого війська Яків Герасимович
Кухаренко **. На той час він уже написав «Исторические записки о войске Черно-
морском» і комедійну драму «Чорноморський побит», що оповідають про
перші роки життя на «дарованій» Катериною II кубанській землі. Щоб їх

надрукувати і завести нові знайомства, Кухаренко відвідує літературні салони та

редакції журналів. Особливо йому зраділи студенти-земляки в Академії

мистецтв, яким він за службовим обов язком і душевною прихильністю надавав

дійову допомогу. Хлопці розважили дорогого гостя. Вони знали його як людину

письменну, пам ятали, що він пристрасно захоплюється усім українським, то

й влаштували зустріч-знайомство з Тарасом Шевченком. У колишьному
кріпакові великий Карл Брюллов передбачив непересічного художника. А нині

пішла слава й про його поезії. Знайомство з Кобзарем і його віршами вразило

* Шамрай Павло Афанасійович (1822 ?) стипендіат Чорноморського козачого війська в

Академії мистецтв, згадується в листах Т. Г. Шевченка до Я. Г. Кухаренка. Чериик Іван

Денисович (1811 1874), Черник Єлісей Денисович (1818 1871) стипендіати Чорноморського козачого

війська в Академії мистецтв по класу архітектури. На їхній петербурзькій квартирі відбулося

знайомство Шевченка з Кухаренком. Згодом в одному з листів до Шевченка Яків Герасимович

повідомив, що саме у братів Чсрників він намагався уточнити адресу Кобзаря.
♦♦ Кухаренко Яків Герасимович (1800 1862) український письменник і етнограф, генерал-

майор, наказний отаман Чорноморського козачого війська. Автор «Исторических записок о

Войске Черноморскомъ, драми «Чорноморський побит», етнографічних нарисів «Козак Мамай»,

«Вороний кінь», «Пластуни», «Вівці і чабани в Чорноморії», а також незакінченої бурлескної
поеми «Харко, запорозький кошовий». Листувався з М. Костомаровим, І. Срезневським, П. Кулі-

шем, М. Щепкіним та іншими видатними представниками української культури. На пропозицію

харківських романтиків організував на Кубані запис фольклору, збір матеріалів для
українського словника. Займав відповідальні посади в Чорноморському козачому війську, у 1835 1855 рр.

виконував обов язки наказного отамана, досяг чину генерал-майора. На адміністративних

посадах багато зробив для розвитку народної освіти і культури.
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Кухаренка. Так зародилася дружба, яка з честю витримала усі перипетії
драматичної долі.

Яким же був вечір їхньої першої зустрічі? На це питання я відповів би

так: перша зустріч, очевидно, була чимось схожа на другу, друга на третю.
Ось як про цю третю, уявну зустріч мріяв у вересні 1842 р. Тарас Шевченко:

«Як приїдете, бо я таки вас зимою сподіваюся, а весело б було, матері його

ковінька. Кіндрат каже, що з хати не виходили б, все б сиділи та балакали,

та галушки б та всяку всячину варили, та співали б, та танцювали» 4.

Великий майстер «жартівливих листів», Кухаренко тонко відчуває
запропоновану Шевченком інтонацію, чутливо підтримуючи цікавість до запорозьких

козаків. Це видно з такого листа на Кубань: «Як будете ви мені розказувать

про вареники та проче, то я вас так вилаю, як батька рідного не лаяв. Бо

проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тільки що

очі заплющу, вареник так тобі і лізе в очі, перехрестишся, заплющишся, а він

знову. Хоч «Да воскреснет» читай, таке лихо. А вдруге, чом ви мені не

присилаєте костюма для Головатого?.. Я зроблю рисунок і пошлю в Париж літо-

графіровать... Я думаю його нарисовать, що він стоїть суми [ий] коло Зимнього

дворца, позаду Нева, а за Невою крепость, де конав Павло Полуботок.
Поміркуйте самі, як це лучше зробить, бо мені й самому дуже хочеться кликнуть
на світ Головатого, на Україну я не надіюсь, там чортма людей, німці

прокляті більш нічого» (кінець лютого 1843 р.).
По листах можна простежити, як на зіткненні двох почуттів

незадоволеністю духовною та громадсько-політичною атмосферою в Україні і віри, що

десь у далекій Чорноморії потомки запорожців зберігають дух нації,

народжується і зміцнюється прагнення Шевченка побувати в тих краях. «Був я

уторік на Україні. Був у Межигорського Спаса. І на Хортиці, і скрізь був, і

все плакав, сплюндрували нашу Україну катової віри німота з москалями, щоб

вони переказилися... Я на те літо буду у Таганрозі, напиши, будь ласка, як

там найти шлях до тебе, от набалакаємось!» (26 листопада 1844 р.).
Через півроку Шевченко нагадує про своє прохання і весною 1845 р.

отримує докладну інструкцію про те, як доїхати на Кубань.
«Курінний товаришу! Брате! Тарасе Григоровичу! Із Таганрога дві дороги

на нашу Вкраїну, пише йому Кухаренко, перша: прямо через море
байдаками на Єйську косу (як вже писав тобі); друга на Ростов і Кущовку
(140 верст). Од Ростова до Кущовки приїдеш на ізвощикові, а з Кущовки
курінний отаман Моргун, до якого ти прямо їдь, домчить тебе до мене чим

знатиме, бо йому вже сказано. Коли ж їхатимеш на Єйську косу, то питай пана

Литевського * той тебе прийме і домчить до мене. Моя резиденція в

Уманській, а якщо тут мене не застанеш, то питай мого отютанта (бо тут мій штаб),
то і будет там, де і я» (25 травня 1845 р.).

Але вони не зустрілись, а в 1846 р. їхнє листування припинилось аж на

вісім років. Що ж сталося?

1846 рік етапний у житті Шевченка. Він зближується з одним із

організаторів таємного Кирило-Мефодіївського братства, істориком М. І.
Костомаровим. Поет вступає до товариства і приєднується до його революційного
крила, очолюваного М. Гулаком. Ставши на шлях активної боротьби і розуміючи,
чим це, найвірогідніше, закінчиться, Тарас Григорович свідомо припиняє
зв язки з Кухаренком, щоб оберегти свого багатодітного друга від небезпеки.
Навіть у конспіративному листі до нього у квітні 1854 р. він не може сказати

усю правду і, скориставшись першим квітням, вигадує історію про те, як у
1846 р. він почув (і повірив у неї) звістку про смерть свого «щирого
кошового».

Чи зрозумів Кухаренко справжню сутність мовчання свого товариша, чи ні

невідомо. Однак на лист переслідуваного поета відповів, додавши до листа

25 карбованців «на магарич».
Лист Я. Г. Кухаренка з 25-карбованцевою «писанкою» створив, за словами

* Литевсъкий Петро Іванович (1803 1859) писар канцелярії отамана Чорноморського

козачого пінська, з Шевченком познайомився весною 1843 р.» коли з депутатами війська був

відряджений до Петербурга для вручення імператору «всеподданнейшей> подяки за дароване війську

«Положение».
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Я. Т. Кухаренко

Тараса Григоровича, у душі його «великий празник» надійшов саме ъоді,
коли поет отримав звістку про швидке звільнення. Поновлене листування
навіює йому думку їхати із заслання через Астрахань, щоб «хоч на старість
подивитися, що то таке, та славна Чорноморія» (22 квітня 1857 р.).
Чорноморський отаман, позбавлений на той час усіх своїх посад, відгукується 7 серпня:

«Визволяйся, друже, та приїзди на нашу козацьку Україну. Я тепер не маю

нікуди далеко їхати і буду дома або в городі, або в хуторі (50 верст од

города). Якщо будете їхати трактом Ростовським, то шлях якраз повз

хутір мій, і дзвоники чуть у хату, і поштарів як гукають; то заїдь у хутір,
може, мене там надибаєш, а якщо ні, не буду в хуторі, то скажи, щоб подали
на віз тобі чарку горілки та глек молока, випий і запий та й поспішай до

мене в город».
Ця інструкція не застала Шевченка в Новопетрівському укріпленні, бо

2 серпня він уже відплив на риболовецькому човні до Астрахані, звідки шлях

мав простертися у Петербург. Так поїздка на Кубань залишилася для поета

недосяжною мрією.
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До кінця своїх днів сумував Тарас Григорович без щирого спілкування із
своїм кошовим товаришем. «Мій єдиний друже», «кошовий товариш»,

«добрий і щирий кошовий» таких слів Шевченко прагнув уникати, і все ж вони

адресовані Кухаренкові. Адже він один з небагатьох знехтував небезпекою,

підтримуючи зв язок з опальним поетом, ризикуючи кар єрою, сімейним

благополуччям, своїм майбутнім.
У квітні 1861 р. до Катеринодара докотилася сумна звістка. Яків

Герасимович отримав листа і прочитав:

«Високоповажний Пане,
Якове Герасимовичу!
Великий і славний на весь світ Кобзар наш Тарас уклався спати до

страшного суду. Поховали ми його вчора з великою шанобою. Над домовиною його

в Академічній церкві говорили ми речі поважні, хвалячи його подвиги

славетні і дякуючи йому за добру науку. Перше всіх сказав своє слово я і таки

так, як оце до Вас пишу, за мною Білозерський, а за ним Костомаров, тії-то,
бачте, козарлюги, що вкупі з ним бідували та бідуючі душі свої гартували,
а потім іще багато було всяких речей і в церкві, й на могилках. Увесь

університет проводжав його домовину, лавровими вінками вкриту. Студенти не

дали її коням везти, а самі несли аж до самісінької ями. Тут мертвих возять

закривши, а ми свого Тараса провезли откритого. Багато людей усякого чину
йшло за його домовиною, а було б удесятеро більше, коли б дурна поліція
дозволила напечатати в газетах, що вмер Шевченко, а то більша частина

города й досі не знає. Писав би до Вас багато, та сльози очі заливають. Ми

вже зібрали тут тисячі зо дві цілкових, щоб перевезти Тараса на Вкраїну і

що-небудь добре вчинити на вічну йому пам ять школу яку або що. Може,
хто і у Вас найдеться охочий до сього доброго діла, то нехай висилає свою

частину Михайлу Матвієвичу Лазаревському в С.-Петербург на Вас. Остр., в

5 лін., д. Вороніна. Так-то ми тепер із Вами, чорноморцями, осиротіли! Може,
й через сотню літ не з явиться такий Кобзар на Вкраїні.

Бувайте ж здорові, козаки-панове-браття, та не забувайте нас, українців.

Щирим серцем до Вас прихильний
П. Куліш.

1861, февр. 28.
С.-Петербург» 5.

Пантелеймон Куліш не випадково звертається до загалу чорноморців, а не

до одного лише Кухаренка. Наприкінці 50-х років у будинку відставного

отамана вже склався невеликий гурток творчої молоді, з якого вийшла

більшість представників другої генерації кубанських українських письменників.

Здійснилася не раз висловлювана Яковом Герасимовичем мрія про
виховання літературної зміни. Про реакцію молодих катеринодарців на смерть
Т. Г. Шевченка «Основа» повідомила у червні 1861 рр.:

«Пройшла чутка й на Чорноморії, як ви там, в Петербурзі, ховали нашого,

навіки-вічні славного Тараса. Читали й ми в «Основі» речі, що ви, спасибі вам,

говорили біля труни його...

Довелось і нам прочитати, що люде й у Московщині збирають поміж себе

і^роші, щоб зробити що на пам ять Тарасові; а ми б то й сидітимем, мов се

діло чуже, або що?.. Ні! А ну лиш, бідолашне козацтво, хапайся за «Наталку
Полтавку», та заграємо на тіятрі, та заспіваємо: от і зберемо грошенят хоч

трохи... Гроші, що зібрали... посилаємо од щирого серця! Робіть з ними, що

хочете на пам ять Тараса Шевченка...» 6

Незадовго до своєї смерті Шевченко пророче передбачав трагічну долю

свого товариша. У 1858 р., очікуючи листа зі Кубані, він писав: «Думав уже,
нехай Бог милує, чи не занапастив ти де-небудь своєї доброї голови на тому

іродовому Кавказі».
Численні документи допомагають відновити події, що передували трагічній

загибелі отамана. 17 вересня 1862 р. група вивідувачів з непокірних горців на

чолі з єгерухаєвцем Берзеком Караудовим, що базувалися неподалік від Май-
копського укріплення, вирушили на пошуки здобичі.

19 вересня з Катеринодара назустріч своїй долі виїхав Кухаренко. Шлях
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вів у Ставрополь, куди його, начальника закубанських загонів, викликав

командуючий. Окрім поштаря Андрія Воробйова та козака-слуги з ним був
лише зять, капітан кінно-ракетної батареї Г. В. йогансон.

Того ж дня біля восьмої години вечора ватага горців переправилася на

правий берег Кубані, щоб зустріти кого-небудь для пограбування. У цей час

екіпаж Кухаренка, залишивши позаду Казанську станицю, швидко наближався

до скасованого поста Романовського. Коли вже почався підйом і попереду
ось-ось мали з явитися вогні станиці Кавказької, шляхи мисливців і їхньої

жертви перетнулися. Місяць, що раптом з явився, освітив вершників, які
наближалися. «Хто їде?» вигукнув розтривожений генерал. «Азіати!»

крикнув хтось із нападників. Кухаренко вихопив револьвер системи «Кольт», але

він дав осічку. Поки генерал вдруге зводив курок, ворожа куля розсікла руку,

друга пробила одяг і поранила в стегно. Налякані пострілами коні винесли

екіпаж на виоране поле й зупинилися. Генерал, відкинувши револьвер,
вискочив з екіпажа і вихопив шаблю. Горці наскочили, зарубали кучера і повалили

Кухаренка на землю. А тоді пов язаних полонених посадили на розпряжених
поштових коней і швидко повезли далі від дороги. Ні в Казанській, ні в

Кавказькій станицях пострілів не почули і не вдарили на сполох. Загін зупинився
на галявині дубняка, щоб приготуватися до важкого переходу. Біля ожереду
на цій першій стоянці потім було знайдено труп слуги, хомути і всякі

дрібниці, які заважали швидко відступати. Далі дорога йшла лісом, потім

очеретами. Верст через вісім переправилися на лівий берег Кубані, а потім

пустилися галопом, щоб до світанку відійти якомога далі...

Вранці 20 вересня на Казанську поштову станцію прибув поручик Сіверсь-
кого драгунського полку Грабовський. Він повідомив у станичному управлінні
урядникові Пахомову про знайдений ним на узбіччі дороги пограбований
екіпаж і вбитого кучера. По відірваному генеральському погону визначили, що

нещастя трапилося з Кухаренком. Діяти слід було, не гаючись. Загули дзвони,

тричі вистрілила гармата, кур єри галопом понесли тривожну звістку.
На пошуки були підняті гарнізони п яти станиць, але безрезультатно...
Г. В. Йогансон у відчаї писав:

«27 вересня 1862 року

Шановний пане Федоре Васильовичу!
Не знаючи Вас особисто, звертаюся до Вас за пропозицією надіслати Вам

старшину Хожухова, аби Вас цим повідомити, що Яків Герасимович
Кухаренко учора, тобто 26 числа вересня 1862 року, у полоні у горців заснув вічним

сном. Одне з його останніх бажань було бути похованим у рідній землі. Горці
за викуп останків генерала і за викуп мій, гвардії артилерії штаб-капітана

Йогансона, вимагають 6000 (шість тисяч крб.) срібл., загрожуючи у

противному разі викинуть останки генерала на вулицю, а мене відправити до убихів.
Про все це мною написано з доданим листом на ім я Степана Яковича

Кухаренка. Був також у мене Магомет Упчешохов, котрий Вам розповість усі
подробиці.

З щирою повагою залишаюся покірний Ваш слуга
Г. Йогансон.

Пробачте, що пишу так погано, бо дуже хворий, утомився душею і тілом.
Лист до С. Я. Кухаренка прошу відправити по можливості скоріше далі

через посланця чи кур єра.
Мені ж надішліть відповідь, на що очікувати... Моя порада: віддати їм

швидше ці гроші, оскільки тіло починає швидко розкладатися» 7.

Вістка про полон і смерть прославленого чорноморського отамана

поширилася у черкеських аулах, викликала паломництво убихів та шапсугів до

останнього пристанища їхнього недавнього ворога. Про те ж, як було сприйняте
повідомлення в чорноморській столиці, розповів у віршах «слобідський
українець Дмитренко-Бут». Вірші його стали народною піснею і не раз потім

передруковувались в українських пісенниках:
У п ятницю на базарі ...Взяли... полонили...

Всі заговорили, Кухаренка, та ще й з зятем

Що черкеси Кухаренка В кайдани забили!..
Взяли-полонили!.. Затужили чорноморці:
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«Ой, Боже наш, Боже!..

Ой, хто тепер у пригоді
Нам бідним поможе?! 8

Дізнавшись про полон батька і зятя, Степан Кухаренко негайно поспішив

до Майкопа у супроводі двох відданих йому молодих султанів. Він збирався
сам сісти заложником замість хворого батька, але вже не застав його живиі$.
Переговори виявилися непростою справою. У сім ї покійного не було
необхідних грошей. Як не парадоксально, але Я. Г. Кухаренко, який займав у
війську найвищі пости, так і не домігся навіть на старість маєтності, що відповідала

б його званню. Ким-ким, а казнокрадом і хабарником він ніколи не був. В

результаті запеклих суперечок, що доходили до погроз розрубати на шматки

тіло покійного, домовились про обмін полоненими, запропонований як викуп

командуючим військами Кубанських земель. Крім того, Кухаренко та його

друзі віддали викрадачам свою коштовну зброю, а ще один із горців, друг
Степана, сам став заложником, а інший віддав у заставу сім ю селян. Нарешті
жалібний кортеж рушив у дорогу. Біля кожної станиці його зустрічали і

супроводжували натовпи людей, козачки голосили, витирали гіркі сльози сиві

ветерани. По всіх церквах на їхньому шляху служили панахиду. Кубань

прощалася з людиною легендарною, великим патріотом, справжнім знавцем

козацької старовини.

Вранці 4 жовтня скорботна процесія вступила в Катеринодар. Козацька
столиця зустріла її мокрим снігом і ранніми холодами. Домовину встановили у

військовій соборній церкві, а 6 жовтня о першій годині дня Кухаренка
поховали на катеринодарському позаміському кладовищі з усіма військовими
почестями. Виконали його останню волю поховання у землі рідної Кубані.

3 великою скорботою зустріла звістку про смерть чорноморського отамана

українська громада Петербурга. 10 листопада у церкві Введення столичні друзі
Якова Герасимовича влаштували панахиду. її відправив протоієрей П. Ф. Мен-

чиць, що добре знав Кухаренка. На поминках, які потім відбулися, виступив
один із петербурзьких приятелів загиблого 3. Ф. Недоборовський: «Сьогодні,
щирі й милі браття-українці, довелось нам поминати славного потомка

запорозького війська, батька-кошового Якова Кухаренка... він старався, щоб росла
і ширилась народна мова і правдива любов до України між молоддю...

Поважали ми його й за те ще, що не було в нього пихи панської, що він

дивився на кожного як на рівного і обходився з кожним по-братерськи, як слід

вірному потомкові козака-запорожця. Бачили ми його веселий сміх, бачили і
його дорогі сльози, ніколи ми їх не забудемо, і дай, Боже, щоб у всіх у нас

готові були такі теплі сльози.

Одного вечора, виряджаючи Якова Герасимовича відсіля у Чорноморію,
один з земляків наших читав йому дещо з «Кобзаря» і як дійшов до того

місця, де Шевченко промовля:

О, друже мій добрий, друже незабутній,
Живою душою в Україні витай!..

у хороброго козака Кухаренка, що не раз йому й смерть у вічі заглядала, та

він її не лякався, полилися гарячі сльози, і він не зміг зупинити їх. Чого-чого

не получа тоді щира козацька душа його?.. Нехай же святиться пам ять його

межи земляками!» 9

1 Головатый. Материал для истории Малороссии // Отечественные записки. Спб., 1839. Кн. X.

С. 1 29.

2 Шевченко Т. Г. До Основ яненка // Повне зібрання творів:У 6 т. К-. 1963 T. 1. С. 407.

*
Тихорський М. До пана Основ яненко // Маяк. Спб., 1843. № 19/20. С. 40.

4
До нас дійшло 12 листів Шевченка І 7 листів Кухаренка з їхнього листування. Тут і далі

вони цитуються за виданнями: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 6 т. К.» 1963 1964.

T. 6; Листи до T. Г. Шевченка. 1840 1861. К., 1962. Далі посилання на це видання у тексті із

зазначенням дати написання листа.
5 Лист уперше надруковано у статті І. Айзенштока «Замітки й матеріали про Шевченка>

(Україна. 1923. № 8. С. 230).

Значення Шевченка. Проводи тіла його в Україну // Основа. 1862. С. 27.

7
Центральний державний військовий архів Росії. Ф. 147/9. Оп. 3. Од. зб. 639. Арк. 12.

Дмитренко-Бут Д. У п ятницю на базарі... // Основа. 1862. № 9. < 8.

Панахида по Я- Г. Кухаренку в С.-Петербурзі // Основа. 1862. М 10. С. 126 127.
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Борис ФРОЛОВ

РЕЛІКВІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ІСТОРІЇ

Нескінченний людський потік тече по залах Краснодарського історичного
музею. І майже всі затримуються біля старовинних бронзових гармат, що стоять

у залі, присвяченому історії Кубані XVIII XIX ст. Ці гармати мають гідну
подиву долю. Вони цікаві і своєю віковою давністю, і високою майстерністю
виконання інженерного та художнього, і легендами, пов язаними з історією
України. Багато що можуть повідати нам ці славні свідки військової історії...

Щоб виразніше уявити собі предмет нашої оповіді, подамо короткий опис

однієї із гармат. Вона складається з трьох конусів, що звужуються до дула,
розділених між собою фігурними східчастими поясками фризами. Дульна
частина закінчується потовщенням. У середній розміщені дві фігурні скоби («де-
лофіни») у вигляді стилізованих птахів з орлиними головами. Запальний

отвір знаходиться в особливій раковині, привареній до тарелі казенної частини.

На поверхні дульної частини у лавровому вінку, розміщеному на плечах двох

ангелів, вказано рік відливки «1753 году октября 1». Нижче зображений
штандарт, він лежить на двох перехрещених стрілах. У штандарті знаходиться

нагрудна кіраса, пронизана двома стрілами. Казенна частина гармати

прикрашена великим щитом із зображенням в середині державного герба
Російської імперії, увінчаного графською короною.

Щит тримають два козаки в кунтушах, широких шароварах, у високих

чоботях. Козаки однією рукою тримають щит, а в другій у правого козака

лук, у лівого спис. У обох за плечима сагайдаки зі стрілами. По обидва
боки щита розміщені трофеї знамена, бунчуки, мечі, бердиші, труби, булави.
На стрічці, що облямовує півколом нижню частину щита, девіз, написаний
латинськими літерами: «Славу поширювати подвигами». З усіх боків щит

оточує напис, виконаний гражданським шрифтом: «Ея Императорского Величества

Малыя России, обеих сторон Днепра и войск Запорожских гетман, действи-

тельный камергер, Санкт-Петербургской Академии наук президент, Лейб-Гвар-
дии Измайловского полку подполковник і российских орденов Св. Апостола

Андрея и Святаго Александра Невского, такого ж Польскаго Белаго Орла и

Голштинскаго Св. Анны кавалер, Российские Империи граф Кирило Григорье-
вич Разумовский, и при нем заправлення генеральною артиллериею обознаго

войскового генерального Семена Васильевича господина Кочубея». Вага

гармати 260 кг, довжина 143 см, діаметр каналу ствола 80 мм.

Інші гармати відрізняються від описаної лише незначними деталями.

Написи, гетьманські герби і титули, орденські знаки і орнаменти дають

підставу думати, що гармати ці знаходились у полках гетьмана України. Всі вони

були відлиті в середині XVIII ст., очевидно, в Глухівському та Ізюмському
полкових округах війська Малоросійського, отже, в Україні, в стародавніх
містах Глухові та Ізюмі.

Як же потрапили ці гармати на Кубань? На жаль, документальних даних

щодо цього не збереглося. І лише завдяки давнім переказам, збереженим
одним із перших істориків чорноморського козацтва генерал-майором І. Д.

Полком, ми можемо реконструювати їхню подальшу долю \ У 1764 р. була
скасована посада гетьмана України. Очевидно, саме тоді і передав К. Розумовський
гармати до Війська Запорозького, оскільки здавна була усталена практика

отримання запорозькими козаками різних військових припасів від гетьмана.

Тепер уже на валах Запорозької Січі продовжили свою службу гетьманські
гармати. Влучність їхнього вогню випробував на собі турецький весловий флот,
що намагався знищити Січ. Похмуро і мовчазно дивились жерла цих гармат
на російські війська, що оточили Січ у 1775 р. Запорожці вирішили не

ставати до бою з єдиновірними братами і підкорились указу імператриці про
скасування Січі. При цьому частина козаків пішла в Туреччину. Не маючи

можливості забрати з собою ці важкі гармати, вони затопили їх.
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Запорозький корабель
Козацькі клейноди

...Минали роки. Гармати затягувало мулом і піском, пішли з життя люди,

які знали їх таємницю. Так би і згинули вони безслідно, якби не зміна

історичної кон юнктури. У 1787 р. спалахнула чергова російсько-турецька війна,
і з українських козаків було сформовано «військо вірних козаків

запорозьких», незабаром назване Чорноморським козачим військом. Ось тоді залишки

січової артилерії, що зберігалися під спудом дніпровських вод, знову
з явилися на світ. Уже тоді ці гармати вважалися реліквією війська і зберігались
у кошового атамана. Ці «спадкові» гармати і стали початком чорноморської
козачої артилерії. Наступний внесок зробив сам Г. О. Потьомкін. Серед інших

військових клейнодів він передав Чорноморському війську чотири гармати із

зображенням імператорського герба 9. Вони і були зараховані до козачих

реліквій. Ці гармати під час переходу Чорноморського війська з Дністра на

Кубань залишили на деякий час при Слободзейському коші або на Березані, де

зберігались інші важливі військові речі. І лише на початку XIX ст. за

отамана Бурсака їх доставили в Катеринодар.
Протягом російсько-турецької війни козацька артилерія постійно

збільшувалась кількісно як за рахунок гармат, що одержували від держави, так і за

рахунок окремих гармат, відбитих у ворога. Так, у травні 1788 р. військо

прийняло від Херсонської артилерійської команди чотири трифунтові гармати і

чотири гармати з відомства морської артилерії3. У 1789 р. відав артилерією
Ф. Бакир. 7 червня 1789 р. він рапортував військовому судді Антону
Головатому: «У віданні моєму знаходиться трифунтових гармат мідних 21, чавунних

Козацька зброя
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10, однофунтових з половиною 6, вісімнадцятифунтових гармат 22, двадцяти-

фунтових гармат 3» 4.
У 1791 р. в Чорноморському війську було вже не менше 97 гармат (із них

65 у флотилії) 5. Але будь-які цифри про кількість гармат на сьогодні відносні.
Гармати виходили з ладу, їх знищував ворог, вони тонули разом з кораблями.
Але в будь-якому випадку висновок однозначний: Чорноморське козацьке
військо володіло досить численною артилерією, що являла собою грізну бойову
силу, створену в Україні.

Під час переселення козаків з України на Кубань більша частина

військової артилерії прибула з весловою флотилією, іще якась їх кількість була
доставлена полками сухопутним шляхом або перевезена на транспортних суднах.
За період 1792 1794 рр. на Кубань було доставлено 114 гармат 6, 64 з них

знаходились спочатку в військовому арсеналі. Потім їх розподіляють у важливіші
частини кордонної лінії, і до 1804 р. в арсеналі залишається тільки 21

гармата. Поступово по всіх укріплених пунктах було розподілено понад 100 гармат,

а з 20 мідних три- і шестифунтових була сформована пересувна польова

артилерія. Коли ж у 1802 р. в Чорноморському війську було сформовано 20
полків, то кожний одержав по дві гармати у кінному складі.

Отаман Захарій Чепіга не дозволив відправляти гетьманські гармати
морським шляхом. Вони прибули на Кубань сушею разом з кінним військом. При
встановленні лінії кордону на Кубані вони біля 20 років застосовувалися в

кінно-артилерійських батареях. З 1814 р. почалося створення у війську окремих

артилерійських частин 7. Були сформовані одна кінна і одна піша

артилерійські півроти шестизбройового складу. В наступному році атаман Бурсак порушив
клопотання про те, щоб прислали для цих частин гармати нового калібру.
І на початку 1816 р. з Брянського арсеналу було доставлено 12 легких

польових гармат8 (одноріг «брянського лиття», який прийшов на зміну
старовинним гарматам, також представлений у експозиції музею). А гетьманські

гармати перейшли тепер на службу гарнізонну. Ми схильні думати, що несли

вони цю службу в Катеринодарській фортеці.
Десь у середині століття гармати, що застаріли з технічного боку,

остаточно втратили своє службове значення. їм було визначено нове

місцеперебування у військовому арсеналі. В 1853 р. в ньому налічувалось 42 мідні

«абсолютно непридатні» гармати. Спочатку всі застарілі гармати були призначені
Артилерійським департаментом на продаж. Але наказний отамана генерал-

майор Кухаренко зумів відстояти військові реліквії. Він пояснив, що ці

гармати є власністю війська, що частина їх це спадщина Січі, а деякі з них

подарував війську Потьомкін. «Чому ж тепер Артилерійське відомство

запропонувало для продажу гармату військову?» Докази отамана були визнані

об єктивними, і старовинні гармати залишили війську 9.

Згодом доля знову розкидала ці вікопомні гармати. Одна з них була
встановлена на останньому не знесеному бастіоні Катеринодарської фортеці, своїм
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пострілом вона сповіщала жителям міста, що наступав полудень. Три інших

стояли перед палацом наказного отамана (після революції 1917 р. будинок

міськради). Три гармати стояли біля пам ятника Катерині II.

Зараз вони знову разом. На жаль, не всі. Багато що знищує час, але й

люди докладають до цього рук. Хочеться вірити, що нинішнє і наступне

покоління вже не захоче втрачати нічого із здобутків своєї культури. Історія народу,
як і мозаїчна картина, складається з мільйонів шматочків, і відсутність хоча

б одного з них порушує цілісність сприйняття. Хотілось би, щоб історія
козацьких гармат, звичайно, неповна, місцями гіпотетична, вийшла із забуття і

поповнила б арсенал нашої національної спадщини.

1 Кубанские областные ведомости. 1872. № 33.

2 Кубанский сборник. Екатеринодар, 1912. Т. 17. С. 437.
8 Державний архів Краснодарського краю (ДАКК). Ф. 249. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 90.
4
Т а м ж е. Спр. 45. Арк. 25.
Там же.

6
ДАКК. Ф. 250. Оп. 2. Спр. 692.

7 Короленко ГІ. П. Черноморцы. СПб., 1874. С. 79.
8 Кубанский сборник. Екатеринодар, 1908. Т. 13. С. 66.

ДАКК. Ф. 254. Оп. 1. Спр. 886.

Євген ПЕТРЕНКО

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО I КУБАНЬ

25 серпня 1792 р. перша група запорозького козацтва (на той час

Чорноморського війська) переселилася на Кубань, започаткувала тим самим

процес, що продовжувався 72 роки і закінчився у 1864 р. переселенням з

України на Кубань Азовського козачого війська.

Зупинімося детальніше на чинниках, що викликали хвилі переселення

українського козацтва на Кубань протягом такого тривалого часу.

Основоположною рушійною силою цього процесу стала колонізаторська,
загарбницька політика російського царизму в Україні протягом кількох

століть. Природно, успіх такої політики був би неможливий без ліквідації

українського козацтва, що за своєю природою було антиподом імперії. Саме

тому Петро І і його спадкоємці більш як 150 років вели активну політику,
спрямовану на знищення козацтва.

У 1775 р. було ліквідовано Запорозьку Січ. 28 червня 1783 р. з являється

указ про перетворення лівобережних козачих полків у регулярні частини

російської армії. Але коли почалася російсько-турецька війна 1787 1791 рр.,
Катерина II змушена була створити «військо вірних козаків» із

колишніх запорожців, і козаки у війні з Туреччиною «дали незрівнянно
більше того, ніж очікувалось» Однак, використавши «військо вірних
козаків* у війні з Туреччиною, російський уряд, як і раніше, не був зацікавлений
у зміцненні чорноморського (колишнього запорозького) козацтва на землях

південної Украни, він терпів його доти, доки позиції Росії на південних

рубежах не зміцніли.
Після закінчення у 1791 р. російсько-турецької війни запорожці

«получили повеление» переселитися з-за Бугу на Таманський півострів. Земель,
виділених Чорноморському війську, було явно недостатньо для розселення,

навіть у їх тодішньому складі. За рішенням військової ради суддя Антон
Головатий з кількома товаришами як депутати прибули до Катерини II з

проханням «об отдаче ему во владение земель на Тамани, с окрестностями
оной», а околиці ці становили територію у ЗО разів більшу, ніж увесь
Таманський півострів 2-3.

Катерина II видала два укази (від ЗО червня і 1 липня 1792 р.), за якими

Чорноморському війську передавились «у вічне володіння Фанагорійський
півострів і земля на правому боці Кубані» 4.
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З іншик причин переселення українських козаків на Кубань у 1792

1793 рр. s очевидністю вимальовується іще й така ситуація: «Розселяючи
чорноморських козаків на Кубані, уряд бажав цим самим забезпечити

російські кордони від нападу войовничих черкеських племен, замінивши козаками

регулярні військові частини, що там перебували, які важко переносили повне

нестатків життя в безлюдному краї» 5.
Отже, українські козаки, покинувши квітучі землі в Україні, потрапили

в дуже скрутне становище; важкі умови життя на Кубані пояснювались і

тим, що у той час клімат у прикубанському краї, покритому болотами, був
згубний: зайшлий люд гинув від кубанської пропасниці 6.

Таким чином, «пожалувание милостивой монархини» обернулося вигодою

насамперед для Російської імперії, а не для козацтва, змушеного обживаті

малярійний і неспокійний у воєнному відношенні край. Усе це зрозуміли
донські козаки, які відбували службу на Кавказі. Як тільки донські полки

дізнались про наміри уряду, то заявили протест, «побросав свои посты, начали

массами уходить за Дон» 7. Українські ж козаки змушені були під кулями
горців захищати інтереси Російської імперії.

Переселяючи десятки тисяч українських козаків із їх споконвічних земель

на Кубань, імператриця сподівалася «на фактичне вимирання козацької
вольності. Під час колонізації цієї території гинула 7б частина

переселенців» 8. У той час коли українські козаки заселяли цей невигідний для життя

край, на просторах південної України осідали серби, німці, болгари, євреї,
греки та інші народи.

До нового масового переселення українських козаків на Кубань
російське самодержавство вдалося у 1809 1811 рр. Крім уже названих

причин, були й інші, що спричинили це явище.

Ось що писав з цього приводу М. Стороженко: «Переселення
малоросійських козаків у інші губернії, що заохочувалось урядом і навіть,
правильніше сказати, що виникло за його ініціативою, зменшуючи чисельність
козацького стану, активно сприяло його, так би мовити, становому
знеособлюванню... Переселяючи українських козаків на Кубань, російське самодержавство,
крім колонізації нових земель, переслідувало мету «асиміляції

малоросійських козаків з іншими податними станами... тодішньої Малоросії» 9.

Отже, йдеться про політику, що мала на меті зменшення в Україні
чисельності козачого стану як потенційної сили, здатної утворити ядро
національно-визвольного руху.

Далі М. Стороженко продовжує: «Уряд був зацікавлений у той час у
полегшенні способів переселення малоросійських козаків і казенних селян у

Новоросію і Чорноморію частково через недостатню кількість землі у козаків,
а переважно з метою заселення пустельних просторів людьми, що змогли б

чинити опір в разі потреби будь-яким ворожим нападам»10.

Те саме пише і Ф. Щербина: «Бурсак (військовий атаман Чорноморського
козацького війська. Є. 77.) просив генерала Рішельє (Херсонський
губернатор. Є. П.) виклопотати дозвіл на переселення в Чорномор я з

внутрішніх губерній «казенних поселян», що потребували вільної землі, якої було
багато у чорноморців»11. А поряд з цим Чорноморське козаче військо мало

потребу в людях для відбування військової повинності на лінії кордону
та для освоєння степових просторів Прикубання.

Міністр внутрішніх справ князь Куракін, інформований про те, що

Чорноморське військо «таємно» приймало різного роду втікачів, що воно «по

необхідности поступало на сию непозволительность», вирішив паралізувати
це зло переселенням у Чорномор я козаків із малоросійських губерній.
Козаки ці «вели уже колись рід життя», близький до чорноморців, і саме їх

було призначено до переселення на Кубань12.
Зважаючи на це, генерал-майор, начальник головного штабу Другої армії

граф Кисельов «вважав за необхідне збільшити населення Чорномор я і тим

самим зміцнити його економіку і посилити боєздатність»13.

Однією з причин, що викликала переселення кількох десятків тисяч

українських козаків із центральних губерній України в Чорномор я, було
прагнення царського уряду «вислати з Малоросії найбільш вільнолюбний
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елемент, що розчарувався в своїх сподіваннях» 14. А сподівались українські
козаки, що після швидкого сформування ними своїх полків у 1812 р. їм

будуть повернуті колишні права і вольності. Напруження всіх сил у
формуванні великої кількості козачих полків без будь-якої підтримки з боку
уряду помітно відбилося на добробуті українського козацтва. Крім того,

було збільшено подушну подать, ціну на кримську сіль, проведено великі

набори до армії. Все це викликало незадоволення серед козацтва в Україні.
Повстання в Польші в 1830 р. змусило уряд Росії піти на формування з

українських козаків восьми кінних полків, що породило серед козацтва нові

надії. Але після придушення повстання в Польші з метою «якомога більше

розрядити вільнолюбивий елемент, що мріяв про відновлення старовинних
вольностей і повернення козаків у їх колишній войовничий стан, ЗО вересня
1832 р. надійшло височайше підтвердження положення про переселення

малоросійських козаків разом із однодворцями та іншими казенними

поселенцями для вступу до кавказьких козачих лінійних військ і полків»15. У

1831 р. було видано два укази. Перший, від 18 лютого 1831 р., дозволяв
козакам продавати або заставляти їхні землі, другий, від 21 лютого 1831 р.,

фактично підтверджував право козаків, які переселилися в Анапу,
продавати власну землю 16.

У 1833 р. «для точного обчислення податків та урегулювання виконання

військової повинності» призначено було перепис. У Петербурзі добре
розуміли, що перепис може викликати незадоволення козацтва, і от, щоб усунути

з Малоросії цей неспокійний елемент, дозволялось указом від 12

жовтня 1833 р.17 «відставним солдатам із малоросійських козаків переселятися з

сім ями в Кавказьку область, причому, щоб спонукати їх до цього, їм

обіцяно було [...] пільги»18.

Треба зазначити, що наслідком усіх цих переселень українців на Кавказ
стали значні «дівочі набори».

М. Стороженко в своїй книзі «До історії малоросійських козаків у кінці
XVIII і на початку XIX століття» наводить розповідь однієї старої жінки,
що стосувалась 1832 1834 років: «Тоді наказано було в державних
маєтках Полтавської і Чернігівської губерній набрати 500 дівчат і доставити

етапом на Кавказ; розпорядження це було виконано, і дівчат перевінчали
з козаками, два полки яких було відряджено з малоросійських губерній
після участі в придушенні польського повстання на Кавказ і поселено там

станицями»19.
Щось схоже практикувалось на Кубані і пізніше. У Закубанні в 70

80-х роках минулого століття, іще мало освоєному, відчувалась значна

недостача робочих рук. Із України направлялися туди на роботу дівчата,
частина яких, вийшовши заміж, залишались у закубанських станицях на

постійне проживання.

Нестача робочих рук і неможливість в результаті освоювати цей край
зумовили у 1848 1849 рр. іще одне масове переселення українських
козаків і селян у Чорномор я. А крім того, неврожай, епідемії, постійні воєнні

дії призводили до високої смертності серед населення Чорномор я.
Перехід на нові місця проживання та ще й на неосвоєні землі взагалі

був нелегким, а багато з тих, хто переїжджав, були зубожілими козаками

центральних губерній України. «Багато переселенців були настільки бідні,

що їм ні на що було знятися з місця і рушити до Чорномор я, не було ні

худоби, ані засобів для купівлі її»20.
Але ситуація не дуже змінювалась на краще: як і раніше, не вистачало

людей, щоб освоювати землю і захищати її. І в 1862 1866 рр. козаки

Азовського війська ідуть в Закубання і селяться там 21
не з власної волі, а,

безперечно, за вказівкою царату.
Після відміни кріпосного права в Росії міграція українських козаків і

селян на Кубань продовжувалась, але тепер уже стихійно.

Постає питання: яка ж кількість людей переселилася на Кубань?
Одержавши дозвіл від Катерини II, чорноморці вирішили перехід на

Кубань здійснити чотирма партіями, двома шляхами морем на суднах і

сухим шляхом на конях та підводах.
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Перша партія чорноморців у кількості 3847 піших козаків під
командуванням військового полковника Сави Білого на 51 човні з артилерією
відправилася морським шляхом, і 25 серпня 1792 р. вони пристали до берегів
Таманського півострова.

Слідом за флотилією полковник Кордовський з двома пішими полками і

частиною родин козаків прибув сухим шляхом через Крим на Кубань до

старого Темрюка.
2 вересня 1792 р. виступив на Кубань і кошовий отаман Чепіга з

кіннотою, піхотою і військовим обозом і, пройшовши через Херсонську і

Таврійську губернії, обігнувши Азовське море, через Катеринославську губернію і

землі Війська Донського підійшов у кінці жовтня з півночі до річки Єя

кордону своїх земель, де і зупинився на зимівлю.

Нарешті, 18 березня 1793 р. вирушила в путь перша колона сімейних

козаків останньої великої партії Чорноморського війська, що переселялися

з-за Бугу на нові землі. 15 липня виступив з рештою війська військовий

суддя Головатий і, пройшовши від Дністра через Крим на Фанагорію, через
місяць, 15 серпня 1793 р., прибув на Тамань.

Після закінчення російсько-турецької війни багато козаків-одинаків

«сіроми» різбрелися на заробітки і під час переселення на Кубань жили

далеко від військових поселень.

Саме тому віце-адмірал де Рибас доручив полковому осавулу Черненку

зібрати всіх одинаків. На заклик Черненка прибуло майже 700

чорноморських козаків. Після виконання ними портових робіт в Одесі їх відправили
на Кубань. Це була остання значна група українських (чорноморських)
козаків на першому етапі переселення.

Таким чином, протягом 1792 1793 рр. з-за Бугу на Кубань
переселилося колишніх запорожців і тих, хто пристав до них, 12 65 осіб чоловічої

статі і 5562 жіночої, усього 18 171 особа обох статей22. Пізніше надійшло
іще 7000 сімейних і безсімейних козаків. Отже, загальна кількість першої
хвилі переселенців на Кубань в особі чорноморців становила більше 25 000

чоловік обох статей.

Чорноморське військо, прибувши на Кубань, розташувалось у 38 куренях
з такими самими назвами, що існували в Запорожжі.

За період від першого переселення 1792 1793 рр. до другого у
1809 1811 рр. продовжувався приплив населення на нещодавно освоєні

прикубанські землі передусім з України і південних губерній Росії. Це
переселення проходило в двох формах: одинаками, родинами, середніми і

великими (по кількасот осіб) партіями з відома місцевих властей, а також у

формі стихійних чи організованих втеч.

«У 1801 р. в Чорномор ї було всього два міста, 42 селища, або курені,
ЗО церков, 2763 двори з 23 474 душі чоловічої статі і 9135 душ жіночої статі.

На кожний населений пункт, отже, припадало 65 дворів, рахуючи в тому

числі два міста, і 740 душ обох статей населення, а жіноча стать становила

тільки 28%, або трохи більше чверті всіх жителів»23. Таким чином, у 1801 р.
на Чорномор ї проживало 32 609 осіб обох статей.

За період з 1801 по 1809 р. на Кубань організовано з відома властей

поодинці, групами і цілими військовими формуваннями переселилося понад
5000 українських козаків і селян24.

Пожалування Чорноморському війську земель на Кубані і переселення
колишніх запорожців на нові землі викликало у внутрішніх губерніях
України нову хвилю втеч селян від поміщиків у «Чорноморську Січ». «Часом втеча

селян на територію Чорноморського війська набувала організованого
переселення. Причому певну участь в організації втечі кріпаків брали самі

чорноморські козаки»25.
Чорноморці приходили у внутрішні губернії України, підмовляли селян

до втечі, нерідко вручали їм заготовлені заздалегідь паспорти на

переселення, самі супроводжували втікачів, показували їм дорогу.
Основними губерніями України, з яких переселялися селяни, були

Полтавська і Чернігівська. Так, у 1809 р. «прибуло на Кубань із Полтавської і

Чернігівської губерній 20 груп у кількості 11 128 д[уш] чол[овічної] і 9782
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д[уші] жіночої статі... Наступного 1810 р. з тих самих губерній у Чорномор я
перейшло ще 24 групи в складі 7237 д[уш] чол[овічої] статі і 6144 д[уші]
жіночої».

Протягом трьох років із Полтавської і Чернігівської губерній перейшло
на Кубань 53 групи, 19 722 душі чоловічої і 17 125 душ жіночої статі, усього
36 847 душ. За три роки в Чорномор я прийшло 41 534 душі обох статей.

Оскільки у війська не було достатніх засобів для розмежування земель
і упорядкування нових куренів, вирішено було розмістити переселенців у
старих куренях, розташованих переважно у північній і центральних частинах

Чорномор я.
За період з 1812 по 1820 р. з України в Чорномор я переселилось

небагато людей, найчастіше це були невеликі групи козаків, селян, міщан і

навіть дворян або одинаки-запорожці, яким пощастило втекти з Туреччини.
У 1820 р. знову постало питання про переселення з Полтавської і

Чернігівської губерній 25 000 козаків.

Перша група переселенців прибула у Чорномор я ЗО серпня 1821 р., а з

ЗО серпня по 23 грудня 1821 р. прибуло 5300 родин, усього ЗО 358 осіб обох

статей. У наступному 1822 р. 17 061, у 1823 179, у 1824 476, у
1825 р. 318 осіб обох статей.

Таким чином, протягом п яти років у Чорномор я перейшло з України
8623 родини: 25 627 душ чоловічої статі, 22 765 душ жіночої, а всього

48 392 душі обох статей26.

Процес переселення то затихав, то знову активізувався «височайше

затвердженим положенням про переселення малоросійських козаків». І тисячі

козаків з родинами покидали віками обжиті місця і подавались на Кубань.
У 1848 1849 рр. під час четвертого масового переселення українських

козаків і селян у Чорномор я, коли «государ імператор 24 січня наказав:

направити на Кавказ із Малоросії 2000 родин охочих людей, які б
побажали переселитися у Чорноморське військо, і розташувати їх у Чорномор ї за

розсудом головнокомандуючого»27, із Харківської, Чернігівської і
Полтавської губерній у Чорномор я прибуло 12 009 осіб. У 1849 р. переселилося
270 родин (2218 осіб).

Отже, в 1848 1849 рр. із України в Чорномор я переселено 14 218 осіб.

Під час останнього масового переселення українських козаків на Кубань
1863 1866 рр. сюди було переселено й Азовське козаче військо, яке

налічувало понад 1000 родин.

Отже, російське самодержавство за 74 роки з 1792 по 1866 р.
переселило на Кубань близько 150 000 козаків. Переселення це проводилось не

лише для освоєння і захисту земель на Кубані, але й з метою поступової
ліквідації українського козацтва як основної сили національно-визвольного

руху, охоронця ідей і традицій свободи і демократії в Україні.
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Олександр ПОНОМАРІВ

ІСТОРІЯ в СЛОВАХ

У лексичному складі української мови помітне місце посідають слова

грецького походження. Більшість із них належить до розряду інтернаціона-
лізмів, тобто таких, що вживаються в багатьох неблизькоспоріднених мовах,

поширені в сфері науки, культури, політики, зберігають близькість звучання й

тотожність значення. Наприклад, астрономія, гороскоп, математика, наяда,

фотографія й под. Інші характерні в основному для слов янських мов. Як

правило, це лексика, пов язана з обрядами християнського культу. Крім того,

є ціла група грецизмів, що вживаються лише в українській мові (левада,
халепа тощо).

Помітний прошарок лексики грецького походження становлять особові

імена, які прийшли до нас із прийняттям християнства. ОЛЕКСІЙ та

ОЛЕКСАНДР зводяться до гр. Alexios і Alexandros. У нашій мові обидва імені

зазнали фонетико-морфологічних видозмін: перший звук а, якого не буває на

початку українських слів (крім вигуків), замінено на о; грецьке
закінчення os відкинуто. Від Олексій походять суто українські фонетичні варіанти:
Олелько, Олеиіко; від Олександр, що має й жіночу видозміну Олександра
(гр. Alexandra) Олесь, Лесь, Олелько, Олеся, Леся та ще дуже багато

зменшено-пестливих утворень. При зіставленні імен Олексій та Олександр
неважко побачити, що вони мають спільну частину олекс, пов язану з гр. аіехо

«захищаю, обороняю». У словниках імен та в інших виданнях Олексій

перекладають «захисник, оборонець» (правильно), а Олександр «мужній
оборонець, захисник людей» (не зовсім точно, бо гр. Alexandros буквально
означає «той, що захищає від чоловіків»). Кого захищає? Від яких чоловіків?

Тут треба згадати, що Алёксандрос було друге ім я Париса сина

троянського царя Пріама. Незадовго до народження цієї дитини Пріамовій
дружині Гекабі наснилося, ніби вона народила вогонь, що спалив Трою. Оракул
провістив, що в неї народиться син, який знищить рідне місто. Коли хлопчик

з явився на світ, батьки наказали кинути його на горі їді звірам. Однак малюк

не загинув, його вигодувала своїм молоком ведмедиця. Пастух Агелай узяв
його до свого дому, назвав Парисом і виховав як сина. Юнак відзначався

розумом та відвагою. Він сміливо боронив отари від розбійників, за що дістав
наймення Алёксандрос (аіехо «захищаю» та апег, род. відм. andros
«чоловік»), тобто «той, що захищає отари від чоловіків (розбійників)». Хоч

красень Парне згодом таки згубив Трою (пригадаймо яблуко розбрату,
викрадення прекрасної Олени, Троянську війну), його друге ім я вийшло далеко
за межі Еллади, набувши поширення в різних народів світу.

(продовження в наступних числах)
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НА ДОПОМОГУ вчитаю ІСТОРІЇ

Анатолій ОСТРОВЕРХОВ, Сергій ОХОТНИКОВ

ТАЄМНИЦІ ОСТРОВА АХІЛЛА

Сліпець-рапсод Гомер у своїй поемі «Іліада» розповідає про події, що

відбувалися в XII в. до н. е. Тоді між греками та жителями малоазійського міста Трої

виникла війна. Приводом до неї послужило віроломне викрадення сином

троянського царя Пріама Парісом дружини спартанського царя Менелая Єлени

Прекрасної. Бажаючи помститися троянцям за цю ганьбу, елліни, зібравши велике

військо, рушили на кораблях до Трої. Війна продовжувалася десять років. Серед

греків, які брали у ній участь, було багато відомих героїв Еллади. Один із най-

популярніших Ахілл, син Пелея царя Фессалії (область у Греції) та морської
богині Фетіди. Руку та серце красуні-богині пропонували великі олімпійці, серед них

Посейдон і навіть сам Зевс. Але волхви напророчили, що коли володар Олімпу

ожениться на Фетіді, то її син буде сильнішим за батька. Зважаючи на долю свого

батька Кроноса, Громовержець вирішив видати богиню за Пелея. Від цього шлюбу
і народився Ахілл. Але Мойри, богині долі, передрекли, що син Пелея та Фетіди

здійснить багато подвигів, стане уславленим і загине у розквіті літ.

Фетіда намагалася зробити свого сина безсмертним вона скупала його у водах

ріки Стікс, що оточувала підземне царство Аіда. З того часу Ахілл не боявся ніякої

зброї. Але в нього залишилося одне вразливе місце п'ятка, бо за неї тримала

його мати, коли занурювала у води священної ріки. (Звідси й вираз «Ахіллесова

п'ята».)

Під час Троянської війни Ахілл здійснив багато подвигів. Але на десятий рік
війни він гине від стріл Паріса, спрямованих рукою Аполлона, одна із стріл влучає

йому в п'ятку. Сімнадцять днів та ночей оплакували Ахілла ахейці та Фетіда. За

однією з легенд, мати, не бажаючи, щоб тіло сина спалили на вогнищі, викрала
його і поховала на острові, який Посейдон підняв для цього з морських глибин.

Спочатку елліни вважали, що цей острів знаходиться десь у безкраїх просторах

Океану. Але вже в післягомерівських легендах, що виникли в епоху Великої

грецької колонізації (VI!І ѴІ ст. до н. е.), місце поховання героя конкретизується. У

міфах розповідається, як богиня віднесла тіло Ахілла на Понг Евксінський (Чорне

море). Там на острові Левка (Білому) герой продовжував своє життя. Острів цей

у минулому називався островом Ахілла, зараз Зміїним. Знаходиться він на

північному заході Чорного моря за 40 км від гирла Дунаю, належить Україні.

...Історія острова поповнювалася все новими легендами та міфами. Про цей
екзотичний куточок на Понті писали античні автори, про нього згадують перипли

тогочасні морські лоції. Вперше про острів Левка згадує поет VII ст. до н. е.

Арктін Мілетський у поемі «Ефіопіда»: «І після цього (смерті Ахілла), пише автор,

Фетіда, викравши із вогнища тіло сина, переносить його на Білий острів».
Ахіллу присвячує епітафію Арістотель у своєму творі «Пеплос»:

Над Ахіллом, якому поклоняються на Білому острові,
Сама богиня Фетіда, нащадка Пелея, Ахілла,
Понтійський цей острів святий в лоні своєму береже.

Деякі перипли лаконічно і точно описують географічне положення острова. В одному
з них, так званому периплі Псевдо-Скімна, повідомляється щодо острова Ахілла:

«На ньому водиться багато водоплавних птахів, а сам він являє величне видовище

для приїжджаючих. З нього не можна бачити ніякої землі, хоча берег лежить від
нього тільки за 400 стадій (одна стадія приблизно 175 м), як свідчить Деметрій».
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Відомий /мандрівник Пазсаній (II ст. н. е.) у своєму творі «Опис Еллади» пише:

«Є в Евксінському Понті напроти гирла Істра (Дунаю) присвячений Ахіллу острів,
який називається Білим і який має окіл 20 стадій; він весь покритий густим лісом

і наповнений дикими та свійськіми тваринами; на ньому знаходиться храм Ахілла з

його статуєю».

Досить цікавою є записана цим автором легенда про те, що вперше на Білому
острові побував кротонець Леонім. Коли його було поранено, він прибув у

Дельфи відомий давньогрецький храм. Піфія, жриця Аполлона, порадила йому їхати

лікуватися на острів Левку. Леонім послухався цієї поради і повернувся здоровим.
Він розповідав, що бачив там Ахілла та його друзів, а також кохану героя Єлену
Прекрасну, яка жила на острові разом з Ахіллом.

Про зустріч моряків з Ахіллом повідомляє Максим Тірський відомий
римський софіст та філософ: «Ахілл проживає на острові, який лежить напроти Істра
в Понтійському морі; там є храм і вівтарі Ахілла; добровільно туди ніхто не

наближається, а тільки для офірування, і, виконавши його, повертається на корабель.
Моряки часто бачили юнака з білявим волоссям, в обладунку, а обладунок,
говорять, золотий; інші ж не бачили, але чули, як він співав пеани; треті ж і бачили,

і чули. Траплялося також, що деякі невільно засинали на острові; такого Ахілл

піднімає, веде в намет і пригощає; при цьому Патрокл розливає вино, сам Ахілл грає

на кіфарі. Розповідають, що були присутні також і Фетіда, і ряд інших божеств».

Одним із тих, хто особисто бачив острів Ахілла і потім докладно описав його,

був відомий римський історик та географ Флавій Арріан. У своєму периплі він

пише: «Майже напроти цього гирла (Голого гирла Істру)... лежить острів, що його

одні називають островом Ахілла, інші Бігом Ахілла, а треті, за кольором,

Білим. Існує легенда, що його підняла із дна моря Фетіда для свого сина і що на

ньому живе Ахілл. На острові є храм Ахілла зі статуєю стародавньої роботи. Людей

на острові немає; на ньому пасеться тільки небагато кіз; їх, говорять, присвячують

Ахіллу всі, хто пристає сюди. Є у храмі багато інших подарунків келихи,

обручки, дорогоцінне каміння, а також написи, одні на латинській, інші на грецькій мові,
складені різними метрами в похвалу Ахілла... Багато птахів гніздиться на острові

чайки, нирки, морські гави в незліченній кількості. Ці птахи чистять храм Ахілла:

кожного ранку летять вони до моря, потім, замочивши крила, швидко летять вони

з моря в храм і окропляють його».

Існують різні розповіді тих, хто побував на острові, деякі приїжджають сюди

спеціально, привозять з собою на кораблях офірованих тварин, деяких із них

приносять в жертву, інших відпускають живими в честь Ахілла; інші причалюють сюди

через бурю; ці у самого бога просять офірної тварини, звертаючись до оракула

із питанням: чи слід принести в жертву ту тварину, яку вони самі вибрали на паші,
і при цьому кладуть достатню, на їх думку, платню. Якщо відповідь оракула (в храмі
є оракул) буде негативною, вони збільшують платню...

Багато цікавих легенд та реальних фактів про острів зібрав у своїй праці

«Розповіді про героїв» Філострат-Молодший (кінець III ст. до н. е.). Він, наприклад,

повідомляє, що на острові після смерті поселилася і душа Єлени Прекрасної. Тут

«вперше побачилися й обнялися Ахілл та Єлена, і тут же відсвяткували їх весілля

сам Посейдон і Амфітріта, всі нереїди та боги, покровителі рік, що впадають в Мео-

тиду (Азовське море) та Понт. Людям, які плавають по широкому простору моря, не

забороняється вступати на цей острів (адже він лежить як гостинний притулок для

кораблів), але будувати на ньому житло заборонено всім мореплавцям, а також

еллінам та зарварам, які живуть по берегах Понту. Ті, хто пристав сюди, по

закінченні офірування, після заходу сонця мають повернутися на кораблі, не ночуючи на

землі, і якщо подує попутній вітер, то відправлятися в путь, а якщо ні, то,
прив'язавши корабель, спати на ньому, тому що в цей час, говорять, Ахілл та Єлена

бенкетують, співають, оспівують своє взаємне кохання».

Щодо міфу про Єлену та Ахілла, як розповідають стародавні автори, то в храмі,
побудованому жителями Ольвії, на одній із стін знаходилося живописне зображення
Ахілла та Єлени в момент їх з'єднання Мойрами.

Досить цікавим є той уривок у Філострата, де він розповідає про допомогу

Ахілла мореплавцям: «Якщо хто пристане до північного або до південного боку
острова і починає підніматися вітер, несприятливий для стоянки, то Ахілл

повідомляє про це і наказує заховатися од вітру, перемінивши місце стоянки. Багато
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Північно-Західне Причорномор я
в античну епоху. Карта-схема

з тих, хто від'їжджає з Понту, приходять до мене з такими розповідями і, клянуся
Зевсом, запевняють, що при вигляді цього острова вони, всі ті, кого носить по

безмежних морях, обнімаються і ллють сльози радості, а приставши до острова,

вітають землю, ідуть до храму, щоб помолитися і принести офіру Ахіллу».

Цікава і розповідь про напад на острів амазонок. «Якось моряків та корабелів,
які возили товари із Понта в Геллеспонт (Босфор та Дарданелли), занесло на

багатьох кораблях до лівого берега моря, де, за розповідями, жили ті жінки (амазонки);
вони захопили їх у полон, деякий час тримали зв'язаними, годували біля ясел,
маючи намір перевезти за річку й продати скіфам-людоїдам. Але якійсь із амазонок

стало шкода одного вродливого юнака, вони покохали один одного. Амазонка

ублагала царицю, яка доводилася їй сестрою, не продавати чужинців. Таким чином вони

були визволені, почали жити серед амазонок, говорити їхньою мовою. Якось,

розповідаючи про бурю та про морські пригоди, вони згадали про храм, оскільки

незадовго перед цим приставали до острова, і описали його багатства». Амазонки

вирішили скористатися можливістю збагачення, наказали чужинцям будувати
кораблі, на яких можна було б перевозити коней. І весною на 50-ти кораблях
відпливли від гирла Термідонта

*
і пристали до острова. Далі автор описує, як усе

довкола обернулось проти нападників сокири падали їм на голови, коні під

грізним поглядом Ахілла поскидали з себе амазонок, топтали їх, мов дикі звірі. Врешті,

оскаженівши, вони кинулись у морські хвилі і загинули. Сильний вітер і хвилі

знищили кораблі амазонок...

Усе це міфи... Але вони певною мірою відбивають реальний стан справ на

Чорному морі, де процвітало морське піратство. Чутки про незліченні скарби храму
Ахілла на Білому острові привертали увагу морських розбійників. Про один із таких

нападів розповідає знайдений на острові Левка напис на фрагменті мармурової
плити. Він присвячений невідомій особі (ім'я не збереглося), яка врятувала острів від

пограбування. Оскільки острів знаходився під протекцією Ольвії, то ольвіополіти

і увіковічнили пам'ять про цього героя. Ось переклад частини тексту: «Еллінів, які
захопили острів для грабежу, перебив, і тих, хто був з ними, вигнав з острова, і

прибувши в місто (Ольвію), зробив багато важливих послуг народу ольвіополітів, і за

це народ за життя нагородив подарунком, і після смерті поховав за державний

кошт».

Мабуть, спроби пограбувати храм Ахілла були досить частими. Тому його жреці

й створювали подібні міфи, намагаючись нагадати флібустьєрам античності про

неминучу розплату за святотатство. З іншого боку, переказ, записаний Філостратом,

наповнений великою кількістю реальних подробиць. Серед них опис берегів

остро* Річка на південному узбережжі Понту, де, за легендами, проживали амазонки.
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ва, а також загибель флоту амазонок. Цей міф могли створити лише люди, які

справді бували на Білому острові і неодноразово бачили морські битви.

Крім того, на острові Зміїному знайдено велику кількість бронзових
наконечників стріл. Вони могли належати як піратам, що нападали на храм, так і

служителям храму, які оборонялися. До військового спорядження, знайденого на острові,
належать також залізна сокира та бронзова бутероль від ножен меча, прикрашена

орнаментом у звіриному стилі.

Віддаленість острова від материка, його безлюдність використовувалися часом

і з іншою метою. Так, римський поет Публій Овідій Назон, висланий Августом в місто

Томіс (на місці сучасної Констанци в Румунії), повідомляє, що в І ст. н. е. цар

Понтійської держави вислав на Левку царя племені амастрійців (проживало на

південному узбережжі Чорного моря) Ленея. Останній і помер тут.

Це далеко не всі свідчення стародавніх авторів та епіграфічних джерел про

невеликий острів на Евксінському Понті. А які ж археологічні реалії Левки? Чи

підтверджують вони повідомлення античних авторів? Не можна однозначно

відповісти на це питання.

Після приєднання в кінці XVIII ст. Північного Причорномор'я до Російської

імперії виникає великий інтерес до його античних старожитностей. В коло наукових

зацікавлень потрапляє і острів Ахілла, який в наш час значиться на географічних картах

під назвою «Зміїний». Вперше на Зміїному побував у 1823 р. російський морський

офіцер М. І. Крітський. Цікавою є доля цього офіцера-вченого. Виходець з острова

Кріт (звідси і прізвіще), він потрапляє на службу в Чорноморський
військово-морський флот, де дослужився до звання контрадмірала, очолював гідрографічну
службу флоту. Вийшов у відставку в 1832 р., з тих пір сліди його губляться. Це був
високоосвічений чоловік, який прислужився археології, і значною мірою. Адже

йому досить часто першому доводилося бачити археологічні об'єкти, недоступні
вченим. Він ретельно все фіксував, збирав знахідки і передавав їх спеціалістам.

Потрапивши на Зміїний острів, Крітський побачив там у південно-західній частині

розвалини античного храму збережений фундамент із великих вапнякових блоків,
частини стін. Скрізь лежали мармурові карнизи, капітелі, бази та барабани каннелю-

рованих колон. Офіцер склав детальний план острова, показав, де знаходилися

залишки храму. Цей план пізніше використав Ьдин із перших дослідників остроова

академік Г. Келер. У 1828 р. він надрукував велику статтю, де використав матеріали

Крітського.

Вигляд острова Левка в античну епоху (реконструкція авторів)
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У 1837 р. на острові почали споруджувати маяк. Ця акція й стала причиною

загибелі унікального археологічного комплексу. Будівництво очолювали люди, які

не мали елементарного уявлення про археологію. Залишки камінних будівель

розібрали, блоки використали для нового будівництва. Вчені втрутилися, але досить

пізно. У 1839 р. на прохання Одеського товариства старожитностей на Зміїному

були зібрані барабани колон, карнизи та капітелі від храму. Усе це було вивезене

в м. Сулін (Румунія) для відправки до Одеси. Але до музею старожитностей ці

знахідки не потрапили.

У тому ж таки 1839 р. новоросійський генерал-губернатор Федоров видає

розпорядження, згідно з яким чиновники карантинної служби, впровадженої на острові,
мали займатися «розкопками» і знайдені речі передавати в музей. В результаті на

Зміїному знайшли кілька сотень стародавніх монет, більше 50 гем, багато

графіті написів, прокреслених гострим предметом по кераміці, посудин та інших

речей. І все це не було належним чином зареєстровано та описано.

У 1840 р. на острові побував закоханий в античність ізмаїльський купець грек

Сідері. Кілька камінних плит з написами, гем, більше ста монет та бронзову

статуетку богині Афродіти, знайдені на острові, він передав до Одеського товариства

історії та старожитностей.

20 травня 1841 р. Одеське товариство історії та старожитностей направило на

Зміїний експедицію на чолі з М. М. Мурзакевичем секретарем товариства і

головним охоронцем музею. В складі експедиції були художник К. Басолі та професор
Рішельєвського ліцею А. Д. Нордман. Останній мав вивчати рослинний та тваринний
світ острова. Тут він налічив біля тридцяти видів однолітніх рослин, дерева на

Зміїному в той час зовсім не росли.

Мурзакевич побачив страшну картину недавньо вчиненого вандалізму. На

місці святилища лежали вивернуті із фундаменту камінні брили. Досліднику все ж

вдалося розшукати в цьому хаосі фрагменти блоків та карнизів. Пізніше він писав:

«Скільки я міг помітити, то він (храм) був побудований із щільного білого
вапнякового каменю, здобутого на місці...»

М. М. Мурзакевич намагався з'ясувати причини виникнення ряду міфів: «Так,

наприклад, шум від найсильніших поривів моря, змішуючись з виттям та свистом

вітру, особливо під час бурі, еллінам міг здаватися... криком невидимого героя,

який в силу прихильності до мореплавців вказує їх місце, де можна сховатися під
захист високих підвітряних берегів. Те ж саме виття вітру, який продирався крізь

порушені скелі, хлюпання хвиль, то лютих, то завмираючих, могло сприйнятися за

невдоволення володаря, який не любив мати свідків своїх буйних нічних забав».

Експедиція доставила в Одесу унікальну колекцію старожитностей: графіті на

скалках від дорогих розписних ваз, геми, монети та ін. Якийсь Главк подарував

герою дзбанок у вигляді кедрової шишки, на якій продряпав: «Главк, син Посідея,

мене присвятив Ахіллу, землі Левки володарю». Досить широко відомим у

археологів та мистецтвознавців став фрагмент червонофігурної вази, розписаної, як

виявилося, грецькими майстрами Епіктетом та Нікосфеном. На келиху зображено
трьох греків, які п'ють вино. їх голови прикрашені вінками з плющу.

Колекцію монет зі Зміїного, зібрану в Одеському археологічному музеї
АН України, дослідили відомий український нумізмат, професор Одеського

університету П. Й. Каришковський та доцент того ж університету С. А. Булатович. Роботи

цих учених дозволили з'ясувати, які кораблі побували в гавані цього острова.

Географія центрів, де карбувалися монети, принесені в офіру Ахіллу, досить різноманітна:
Пантікапей столиця Боспорського царства, Фанагорія на Таманському півострові,
Феодосія та Херсонес в Криму, Ольвія, Тіра, Істрія, Томіс, Каллатіс, Одессос,
Аполлонія, Візантій, Діонісополь, Гераклея Понтійська, Фессалоніки, Корінф, Клазомени,
Афіни, Кізик, Амісос, Фасос, Лесбос, Хіос, Родос, монети фракійських,
македонських, єгипетських царів та карбування імператорського Риму...

Серед іншого археологічного матеріалу, знайденого на острові в минулому

столітті, особливе значення для характеристики культа Ахілла на Білому острові мають

знахідки гем та обручок з різними зображеннями. Особливо важливим у цьому

плані виявився звіт начальника карантинного посту капітана Ситникова, датований
1844-м роком. Офіцер додав до звіту відбитки 52 гем, обручок та печаток. Деякі
з оригіналів вдалося знайти у фондах Одеського археологічного музею.

Зображення на гемах з Білого острова розподіляються на три основні групи.
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Смерть Ахілла. Зображення на грецькій чорнофігурній вазі

Перша це зображення богів та героїв; друга зооморфні зображення; третя
символи та алегоричні сцени.

До першої групи належать зображення Зевса-Юпітера-Серапіса на троні,

Юпітера-Доліхена, Гермеса, Ніки-Вікторії в різних варіантах, Артеміди, Фортуни, Ісіди-

Фортуни, Деметри. Унікальною є гема з зображенням статуї Нерона-Геліоса.
Можливо, це відображення оригіналу, який стояв у Золотому палаці в Римі. На іншому

відбитку зображено героя римської міфології Фаустула, який доїть козу.

У Другій групі переважають зображення орлів на вівтарях в оточенні

військових значків з вінками у дзьобі або зображення гірського козла (егагра), лева, зайця,

журавля, дельфіна, метелика, краба, козерога, скорпіона. Деякі з них поєднуються

із зображеннями місяця (олень). Не виключено, що деякі з цих гем знаки

легіонів, що перебували на острові. Інші, можливо, пов'язані з хтонічними культами.

На одній з гем відображено знак Ахеменідів зірку та півмісяць. Подібні геми

датуються другою половиною І ст. н. е. Така знахідка може свідчити, що острів
знаходився в орбіті впливу Понтійської держави.

На одній із гем бачимо досить складну алегоричну композицію лань,

приречену до офіри.
Близькі за стилем виконання та композицією геми знайдено в місцях

розташування римських гарнізонів, особливо в Центральній та Південній Європі. Вони

виконані в традиціях так званої провінціально-римської школи гліптики, датуються
II III ст. н. е.

Тут доцільно згадати про міфи та легенди, які розповідають про кохання

Ахілла та Іфігенії. Найдавніші з них згадує ще Гомер.

...Вперше побачив Ахілл Іфігенію напередодні походу на Трою і покохав її.

Як відомо, дівчину перенесла Артеміда на береги Понту, в Тавріду. Там вона стала

жрицею в храмі своєї спасительки. На далекій півночі дівчина знову зустрілася
з Ахіллом. Північнопричорноморські міфи, що виникли після Великої грецької

колонізації, по-різному розповідають про їхню подальшу долю. За однією з них, Іфіге-
нія дала клятву ніколи не виходити заміж і тому не могла відповісти герою

взаємністю. Закоханий Ахілл одного разу погнався за нею. І той простір, який він пробіг,
доганяючи дівчину, греки назвали Ахілловим Бігом (сучасна Тендрівська коса). Ось

як звучить ця легенда в Евстафія Солунського відомого візантійського історика
та церковного письменника: «Цей Біг здолав еллінський герой Ахілл, переслідуючи

доньку Агамемнона Іфігенію, викрадену із Авліди в Скіфію, коли Артеміда
підмінила її ланню для офіри».

Трохи інша версія у «Метаморфозах» Нікандра Колофонського (II ст. до н. е.):
«Після того, як минув деякий час, вона (Артеміда) перенесла Іфігенію на так званий

Білий острів, шляхом перетворень зробила її вічним і безсмертним божеством
і замість Іфігенії назвала Орхілоєю; вона стала співжителькою Ахілла».

На знайденій гемі зображено найбільш важливі моменти в історії кохання Ахілла

та Іфігенії: жертвоприношення дівчини, заміна її на вівтарі на лань,

перенесення на північні береги Чорного моря і, нарешті, шлюбний союз між Ахіллом та

Іфігенією.
У ході розкопок, що провадилися на Зміїному в 40-х роках XIX ст., були

відкриті також стародавні поховання. Це ніби не відповідає повідомленням античних

авторів, які повсякчас стверджували, що на цьому острові постійно люди не

жили. Мабуть, стародавні коментатори не брали до уваги служителів храму та
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бів, а саме Тм, очевидно, і належать відкриті поховання. На жаль, ніякої, навіть

примітивної документації про розкопки некрополя не збереглося.
У 1856 р. за Паризьким мирним договором острів перейшов до Румунії, і лише

в 1945 р. його було повернуто Україні. Румунські археологи майже не проводили

на Зміїному розкопок. У 1964 р. Московський університет організував сюди невелику

експедицію, яку очолила Н. В. П'ятишева. Була зібрана колекція предметів, що

дозволила більше дізнатись про острів Ахілла. У 1968 р. на Білому острові
побувала С. А. Булатович. Але роботи цих невеличких експедицій не відповіли, та і не

могли відповісти в повній мірі на цілий ряд складних питань, що стосувалися

античного та середньовічного періодів історії острова...
У кінці 80-их на початку 90-х років пошуковий клуб «Арго» та група акваланги-

стів організували експедицію на острів. Наукову частину програми виконували

автори цього нарису. Фінансувало роботи Одеське відділення Українського
товариства охорони пам'яток історії та культури.

Але повернемося до першої експедиції.
...Розкопи вирішили закласти в північно-східній частині острова, де в окремих

місцях простежувався культурний шар. Мабуть, в античні часи тут знаходився бот-

рос сюди викидали культові предмети, що вийшли з ужитку. За існуючими
правилами храмове майно заборонялося розкидати будь-де. Ботроси для стародавніх
людей також вважалися священними і мали магічну силу.

Перший шурф заклали прямо над прірвою. Було зібрано прекрасну колекцію

розписної кераміки, яка датується другою чвертю серединою VI ст. до н. е. Тут же

знайдені і фрагменти чорнофігурних кіліків посудин для пиття, які датуються

останньою чвертю того ж століття.

При розкопках на священному «п'ятачку» була знайдена бойова залізна

сокира, яку за аналогами вдалося датувати VI ст. до н. е. В зв'язку з тим, що зброю
цю знайдено у місці, де приносили дарунки Ахіллу, і майже всі речі мають

сакральний зміст, довелося і нам згадати про семантику сокири в стародавніх суспільствах.
Ось що, наприклад, розповідає одна із легенд про походження скіфів

у викладі Геродота. Колись на їх землі, яка була безлюдною, народилася перша

людина по імені Таргітай. Батьком був Зевс, матір'ю дочка ріки Борисфена
(Дніпра). У Таргітая було три сина: Ліпоксай, Арпоксай та Колоксай. Тоді впали

з неба золоті подарунки: плуг, ярмо, сокира та чаша. Подарунки дісталися

молодшому брату. Старші брати зрозуміли знамення і передали владу та царство

молодшому брату.
Відомий французький дослідник Жан Дюмезіль у своїй книзі «Скіфи і нарти»

писав, що ці предмети, що їх зберігали верховні правителі скіфів, символізували
три функції, що становили один із основних принципів індоіранців. Чаша символ

культу і свят, сокира зброї, плуг та ярмо землеробства. Чаша символізувала

жрецький стан, сокира військовий, плуг та ярмо безпосередніх виробників.
Сокири-скіпетри виступали у індоіранців символами влади. їх власниками були

начальники різних рангів. Такі скіпетри інколи зустрічають у скіфських курганах,
їх зображення бачимо на ольвійських «борисфенах» та монетах м. Керкенітіди

(в Криму). Вони символізували легітимність влади окремих правителей (часто

божественних) у цих містах. Ахілл же був володарем Білого острова. Алкей

лесбоський поет кінця VII ст. до н. е. називав Ахілла «володарем землі скіфської»,
розуміючи все Північне Причорномор'я. А. Раєвський вбачав певну близькість між

скіфським Колоксаєм та еллінським Ахіллом. У світлі цих даних бойову сокиру,

знайдену на Левці, можна розглядати як символ влади Ахілла-Колоксая не тільки

над Левкою, а й у широкому плані над північними берегами Чорного моря.

У зв'язку з унікальною знахідкою слід нагадати і про те, що «залізо», тобто

бойові сокири, фігурують як почесні подарунки переможцям на поховальних іграх
на честь Патрокла. Не виключено, що подібні змагання греки проводили й на Білому
острові. А окрім того, Ахілл вважався засновником спортивних свят Ольвійської

держави ахіллей, він був покровителем військових видів спорту, отже, і воїнів.

...Другий розкоп приніс археологам фрагменти амфорної тари, черепиці.
Особливо цікавими виявилися фрагменти архітектурної терракоти це деталі прикрас будов

громадського призначення. Всі вони розписані червоною, чорною та білою

фарбами. Більшість зразків датується ще VI ст. до н. е. Вважається, що такі вироби,
виконані з цеглисто-червоної глини, походять з Мілета. В Північному Причорно-
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мор'ї вони поки що відомі в Ольвії. Це свідчить, що храм на острові був відомий
уже в VI ст. до н. е. Не виключено, що будувати його допомагав

Мілет метрополія Ольвії.

На керамічних уламках черепиці повсюдно зустрічалися зображення невеликих

змійок, прокреслених якимось гострим предметом. Деякі з них мали велику

кількість ніжок. Іноді їх супроводжували написи у вигляді окремих букв та буквоспо-
лучень: А, АХІ, АХІЛ, АХІЛЛЕ. Подібні мотиви зустрічаються в Ольвії та деяких

довколишніх сільських поселеннях.

На турецьких картах XVI ст. острів називався Ілан-Адасі, що в перекладі означає

Зміїний. Подібно звучить його назва і на новогрецькій Фідонісі (фідос змій,
насос острів). Сучасні знавці топонімики вважають, що на острові іще
донедавна водилося багато нешкідливих для людей реліктових чорних морських змій

вужів породи coluber hudrys. На жаль, ми жодної з них не зустріли. Ми
поцікавилися у старожилів, чи бачили вони змій? Один із них, подумавши, відповів:
«У минулому році солдатик одну вбив...»

Отож, чи не закріпилася в назві острова пам'ять про Ахілла покровителя

Понту, одним із атрибутів якого була змія?

Про те, як міг виглядати цей змій в уявленні стародавніх греків, можна судити

по зображенню Змія-глюкона, скульптуру якого було знайдено в «похованні»

культових скульптур, знайдених в 1962 р. в м. Констанці (античний Томіс). Як вважають

деякі вчені, ці скульптури були вивезені в скрутний для Левки час в Томіс і там

перезаховані. Скульптура виконана із високоякісного мармуру і відтворює
фантастичну істоту з тулубом змії, мордою вівці, хвостом та людськими вухами. Про

поклоніння на Білому острові Ахіллу у вигляді змія свідчить і знахідка там каблучки
з зображенням велетенського змія на фоні храму.

Перебираючи биту кераміку, ми знайшли фрагменти й римської черепиці
з клеймами V Македонського легіону та дунайської Флавієвої флотилії classic

Flavia Moesia. Як відомо, в перші століття нашої ери Північне та Західне

Причорномор'я потрапило в сферу впливу Римської імперії. У багатьох античних містах

базувалися підрозділи, що в різний час складалися із загонів І Італійського, V

Македонського, XI Клавдієвого та інших легіонів, а також різних з'єднань флоту.
Іудейський цар Агріппа (53 100) стверджував, що причорноморські племена

«тримаються в покорі трьома тисячами легіонерів, і сорок вісім військових кораблів
повністю присмирили раніше неприступне і суворе море».

Про перебування на острові Ахілла римського гарнізону свідчать і деякі геми,
знайдені там, насамперед печатки із зображеннями орлів. У зв'язку з тим, що

кожний легіон мав свою емблему, в деяких випадках по гемах можна дізнатися,
який легіон або, вірніше, його підрозділ стояв у тому чи іншому місці. Так, орел,
який стоїть на кулі і тримає у дзьобі вінок, був емблемою І Італійського легіону.
На іншому відбитку поряд з орлом бачимо п'ять великих крапок. Можна здогадатися,

що печатка належала одному з командирів V Македонського легіону. Підрозділи

легіону з'явилися на нижньому Дунаї десь в 115 р.

Таким чином, острів Ахілла в античні часи мав велике стратегічне значення.

Важливу роль відіграв острів і в боротьбі з піратством, що набуло в перші століття
нової ери загрозливих масштабів.

Знайдено на острові і предмети, що їх використовували в іграх. Досить цікавими
виявилися знайдені серед кераміки зразки стародавніх шашок. Одна з них,

виготовлена зі слонової кістки, має вигляд кружечка розміром з п'ятикопієчну монету.
На одній із сторін була вирізьблена голова Медузи-Горгони. Виявлено також щось

на зразок сучасного доміно.

Закладаючи шурф поблизу колишнього храму, ми майже не сподівалися на

успіх. Адже тут свого часу працювала Н. В. П'ятишева. Але вже в перші хвилини

роботи нас чекала приємна несподіванка. Було оконтурено блок-кут, виготовлений із
високоякісного мармуру, без сумніву, фрагмент руїн храму Ахілла. Про це

свідчить і вибита на одній із сторін архітектурної деталі буква «Л». Так античні каменярі
помічали блоки, призначені для відправки на далекий понтійський острів. Як

визначив С. Д. Крижицький, знайдений блок, очевидно, фрагмент дверного прорізу.
Дали результати і пошуки наших підводників, які знайшли на 15-метровій

глибині уламок мармурової плити облицьовки вівтаря чи колони із зображенням
фрагмента крила грифона. А в Північній бухті, приблизно за 200 м від берега, на
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глибині 14 15 м було виявлено цілі амфорно-черепичні поля, чимало свинцевих та

камінних античних якорів, а також велику кількість залізних галерних якорів часів

середньовіччя (ця колекція зберігається в Одеському археологічному музеї).
Геологи допомогли пролити світло на одну із загадок острова Зміїного про

наявність на острові печер. Про них ми чули неодноразово і від прикордонників,
які живуть на острові. Ці легенди передаються із покоління в покоління,
обростаючи подробицями. Так, наприклад, Н. В. П'ятишева, характеризуючи південно-західну
частину острова, пише: «В багатьох місцях цієї частини острова під кам'янистим

грунтом вчувається порожнина, що дозволяє думати про наявність карстових печер.

Можливо, що в Ахіллові часи ці печери використовувалися як тайники-скарбниці,
куди при наближенні морських піратів жреці ховали статуї богів та коштовності».

Щодо карстових печер, то, зважаючи на особливості геологічної будови острова,

складеного із кварцитів, на їх наявність в глибинах Зміїного розраховувати не

доводиться. Адже карстові порожнини утворюються тільки у вапнякових породах. Але

це зовсім не виключає наявності на Фідонісі глибоких розщелин. Дві з них також

описала Н. В. П'ятишева: «Під стрімкими береговими скелями південно-східної
низинної частини острова, на так званому Зміїному пляжі є дві великі і досить
глибокі (не менше 35 40 м) розщелини, які доходять до води і в яких є входи до

печер, що з ними сполучаються. Наші аквалангисти спускалися в розщелини, але не

змогли детально їх дослідити через великий морський прибій».
Що не вдалося зробити тоді, здійснили наші підводники та геологи. Але

дослідження печер сенсаційних результатів не дало. Храмових багатств там не виявили.

Було відкрито й інші гроти, настільки маленькі, що в них навряд щоб хтось міг

сховатися. Можна думати, що входи до печер знаходилися нижче сучасного рівня

моря. Адже в античний час рівень Чорного моря був на 6 11 м нижчим

сучасного.

Закінчуючи огляд старожитностей Зміїного острова, хочемо згадати про один

цікавий епізод. Цим самітним островом у свій час зацікавився відомий англійський

письменник Джеймс Олдрідж. Він стає місцем дії роману «Полонений чужої
країни». Герой роману Руперт Ройс, представник династії корабелів та власників суден,

зацікавившись античними старожитностями, просить організувати поїздку на острів
Ахілла.

Чи був сам Олдрідж на Білому острові? З впевненістю сказати не можна.

Письменник як очевидець описує острів, якщо на нього дивитися з моря. Він зазначає,

що на острові нема людей. Роман написано наприкінці 40 на початку 50-х років,
коли на Зміїному справді ніхто постійно не жив. Але чому ж художник промовчав

про наявність маяка, побудованого ще в минулому столітті?..

Такими є основні легенди та реальні факти про загадковий острів у гирлі Дунаю,
про життя на ньому одного з найбільш відомих героїв грецької міфології, який

перетворився у свідомості північнопричорноморських еллінів у бога володаря

всього Понту та Причорноморського краю.
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Дзвіниця церкви у селі Верхня Рожанка Сколівського району.
1877.




