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З 300-м ЧИСЛОМ 
«КИЇВСЬКОЇ СТАРОВИНИ!»

Серед наукових періодичних видань України кінця XIX — 
поч. XX ст. особливе місце посідала «Київська старовина». Засно
ваний як друкований орган Історичного товариства Нестора-лїто- 
писця, журнал став важливим чинником >країнського духовного 
відродження.

За чверть століття існуваня (1882—1906) часопис видруку
вав на своїх сторінках багато матеріалів і досліджень з найшир- 
шого кола гуманітарних і суспільних проблем. Тут публікувались 
праці з історії і археології, етнографії і фольклору, мовознавства 
і літературознавства. Велика увага приділялась археографічним 
знахідкам, біографіям Видатних діячів української держави, нау
ки, культури. За визначенням сучасників «Київська старовина» 
була справжньою енциклопедією українського народознавства.

Фундаторами і авторами журналу були В. Б. Антонович, 
Д. І. Баталій, М. С. Грушевський, П. Т. Житецький, М. І. Косто
маров, В. Г. Короленко, Ф. Г. Лебединцев, О. О. Потебня, 
І. Я. Франко, Д. І. Яворницький і багато інших видатних вітчиз
няних учених і літераторів.

1992 р. відбулося друге відродження «Київської старорини». 
Новий журнал має стати продовженням свого знаменитого попе
редника, успадкувавши від нього кращі традиції. Схвальні відгу
ки на перші номери засвідчують правильність обраного редакцій
ною колегією шляху.

З нагоди виходу чергового (трьохсотого з часу заснування)1 
номеру бажаю колективу авторів і видавців «Київської старовини» 
подальших творчих звершень. Хай ваш оновлений часопис як
найкраще прислужиться справі духовного відродження нації.

Борис ПАТОН 
Президент Академії наук України
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
. 4ДЬ » «_____________ ' ________ •

Петро ТОЛОЧНО

РУСЬ—МАЛА РУСЬ-РУСЬКИЙ НАРОД 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ-ХУІІ с т .

Впродовж другої половини XIII — XVII ст. визначилася поземельна гео
графічна структура колишнього територіального ядра Київської Русі: Волинь, 
Поділля, Червона Русь (Галичина), Сіверія, Запорож жя, Полісся, Україна. 
Політично ці землі увійшли до складу Литви і Польщі як окремі напївавто- 
номні князівства — Київське, Чернігово-Сіверське, Галицько-Волинське. П ізні
ше вони були трансформовані у воєводства — Руське, Брацлавське, Київське, 
Чернігівське — і централізовані в політичній системі Речі Посполитої. У часи 
національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, а потім 
у  часи Гетьманщини виникла власна політико-адміністративна структура ко
зацької держави — полкова, яка в силу історичних обставин співіснувала із 
структурами Польщі та Росії.

Незважаючи на мозаїчну строкатість картини історичного розвитку земель 
Південної Русі другої половини X III—XVII ст., в його основі лежали певні 
стабільні структуротворчі засади, успадковані від Київської Русі. Серед них, 
насамперед, уявлення про територіальну цілісність країни, яке не зникало 
навіть за  умов фактичного розчленування її між сильними сусідами. Х арак
терно, що це уявлення усвідомлювалось не лише власною інтелектуальною 

. елітою, зокрема козацькою старшиною, а й правителями сусідніх держав. Д ру
гим важливим, можливо, навіть головним чинником інтеграційних процесів 
було почуття етнічної єдності народу, який усвідомлював себе правонаступни
ком киеворуської історичної спадщини і, незважаючи на всі випробування 
долі, зберіг власну назву і назву своєї країни — Русь.

Отже, у цій статті головна увага буде зосереджена не на доведенні оче
видного історичного явища — збереження давньої етнічної назви в межах ко
лишньої Південної Русі в другій половині X III — XVII ст., а на дослідженні 
його місця і ролі в процесі національного і політичного відродження, 
аналізі вживання терміну «Русь» стосовно країни, народу, віри, мови, а також 
еволюції його значення і певної модифікації форми, тобто дослідимо появу і 
побутування терміну «М ала Русь», або «Мала Росія».

Розпочнемо із з ’ясування ситуації, що мала місце в перші століття після 
розгрому Київської Русі монголо-татарами. Аналіз нечисленних літописних по
відомлень свідчить, що в цей час стабільним залиш алося уявлення про тери
торіальну і навіть адміністративно-політичну цілісність. Південної Русі. 
У 1249 р. ярлик на володіння Києвом і підвладною йому землею одержав у 
Золотій Орді князь Олександр Ярославович Невський. «Сартак Батеевич, царь 
Татарскій даде К іевг и Рускую землю Александру Ярославичу Кіевскому» К 
У Лаврентіевському літописі говориться, що Олександр отримав в уділ «всю 
Русьскую землю» 2, щоправда, без уточнення територіального змісту цього по
няття. Наступного року до ставки татарських ханів прибув Данило Романо
вич. Із детального опису цих відвідин Галицько-Волинським літописом дові
дуємося, що для сучасників Данило виступав не просто галицько-волинським 
князем, а володарем «Руської землі». «Данилови Романовичю князю бнвшу 
велику, обладавшу Рускою землею, Києвом и Володимером и Галичем». Б ід 
каючись про поневіряння князя в ханській ставці, літописець зауважив:

Київська старовина З



«О злая честь Татарская! Его ж  отець бе царь в Руской земля» 3. В обох ви
падках йдеться, очевидно, про Південну Русь із землями Київською, Чернігів
ською, Волинською і Галицькою.

У другій половині XIII ст. «Руська земля» виступає як конкретне геогра
фічне і політичне поняття, аналогічне назвам сусідніх земель: Литовська, Угор* 
ська, Лядська, Чешська. У 1262 р. аДнило Галицький, зустрівшись з поль
ським князем Болеславом, «положиша ряд межи собою о землю Рускую и 
Лядську» 4. Про Русь як країну говориться в літописній статті 1284 р., де 
йдется про страшний мор худоби. «Тое же зимьі не токмо и во одиной Роуси 
бнсть гневь Божий, моромь, но и в Ляхохь и в Тарарехь» 5.

Д о 20-х років XIV ст. більшість південних і західноруських земель опини
лася в складі Великого князівства Литовського, в результаті чого воно стало 
називатися ще й Руським. Галичина поступово потрапляла в залежність до 
Польщі. З і сходу значний тиск чинили татари. Літописи, повідомляючи* про 
військові напади сусідів, в усіх випадках говорять, що вони чинились на 
Руську землю. У 1340 р. польський король Казимир «собрався и пойде на 
Русь: вопервьіхь прійде, месяца априля, подь Лвовт? и обляже его»6. Під 1399р. 
літописи повідомляють про військовий похід Тамерлана на Русь. «В лето 
6907 Тамерлань царь татарскій, пойде на Рускую землю, изьійде же противу 
его Витольть со всею силою своєю... и снійдеся с Тамерланом на реце 
Ворскла» 7.

Привілей короля Владислава від 1409 р. засвідчує, що до складу князів
ства Литовського ввійшли «от своей воли княжества Рускія» 8.

У 1433 р. київський князь Свидригайло запросив на допомогу татар для 
походу проти Литви і Польщі. Ті прийшли, але, довідавшись про велику силу 
литовсько-польських загонів, не пішли на них, «токмо землю его (Свидригай-* 
ла.— Г1. Т.) Рускую поплениша около Києва и Чернигова»0.

У літописному записі про смерть останнього київського князя Сімеона 
Олельковича (1470) говориться, що він «превознесеся во всей Руси, якож е 
великих киевских князей древних честно имя его» 10.

Наведені літописні повідомлення не лише засвідчують збереження давньої 
історичної назви «Русь» за південноруським регіоном, але, по суті, окреслюють 
межі пізньосередньовічної Русі. Н а заході вона включала землі Львівщини, на 
сході — Київщину і Чернігівщину. Більш чітке уявлення про територіальний 
обшир Русі XV ст. дає літописна стаття 1415 р., в якій йдеться про обрання 
київського митрополита. «Князь великий Витовгь умьісливь по своєму хоте- 
нию собрал епископьі Роускни во области его живущих Феодосия Полоцькни 
Гречинь, Исакеи Черниговскии, Деонисеи Луцький, Харитонь Володимерьскии, 
Еуфимеи Туровский» и . З а  виключенням Галичини, це, фактично, вся Півден-» 
на і Західна Русь. У багатьох літописних статтях перераховані вище землі 
XV ст. згадуються під збірною назвою «вся Руская земля», яка є не просто 
географічним поняттям, але й, до певної міри, етнополітичною структурою, 
складовою частиною Великого князівства Литовського і Руського. Під 1431 р. 
західноруський літописець відзначав, що «Витовт бяше же ему дрьж ащ е ве* 
ликое княжение Литовское и Роуское, иньш многи земли, спроста реку вся 
Роусская земля» 12.

«Руська земля» як одна з головних частин Польщі згадується в грамоті 
короля Сигізмунда Августа 1569 р. Галичина близько середини XIV ст. 
увійшла до складу Польщі, але також залиш алася Руссю. У договорі поль
ського короля Казимира з Литвою колишні Південна і Західна Русь були 
поділені на сфери впливу. Землі, які відійшли до Польщі, називалися «Русь, 
яка слухається короля», а землі, які опинились у складі Литви, одержали 
назву «Русь, яка слухається Литви». Згодом у писемних джерелах з’явилися 
поняття «Польська Русь» і «Литовська Русь».

П ісля Люблінської унії 1569 р. політична влада над усіма пївденнорусь* 
кими землями фактично опинилася в руках польського уряду. Незважаючи на 
засилля польських панів і пов’язану з цим полонізацію краю, на рівні на* 
родної свідомості і в міждержавних стосунках він лишається Руською землею, 
Руссю.

З кінця XVI — на початку XVII ст. назва «Русь» стала, по суті, одним
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з важливих символів національного відродження, нерозривного зв’язку з 
киеворуським періодом історії. Певно, саме з цих мотивів автор Густинського 
літопису, доведеного до 1597 р., неодмінно вживав традиційний термін «Русь» 
в усіх його можливих значеннях стосовно пізньосередньовічних часів. Розпо
відь про проникнення католицизму має заголовок: «О уній, како почася 
вь  Руской земле». У повідомленні про приїзд вселенського константинополь
ського патріарха Ієремії говориться, що він «пріеха вь нашу землю Рускую». 
Митрополита Київського Михайла Рогозу «избраша Русь». Єпископи Кирило 
Луцький і Потій Володимирський, за висловом літописця, «всякого зла изо- 
бретатели», вручили римському папі грамоти «именем всей Руси», що спричи
нило «мятеж велик в Руси» 13.

Особливо велика заслуга в збереженні давніх традицій належ ала право
славній церкві. Усі київські митрополити ревно зберігали свій давній титул 
«всія Русі». Так було до часів Брестської унії 1596 р., так стало і після 
відновлення Київської православної митрополії в 1620 р. Митрополити Ми
хайло Рогоза, Іов Борецький, Ісая Копинський, Петро Могила неодмінно іме
нувалися і «всія Россії». Характерним у цьому плані є акт обрання митропо
литом Київським Петра Могили. «Мьі, сановники и рицарство, и все духовен
ство, обьіватели корони польской и великого княжества литовского, люди 
народа русского, релйгии греческой... участвуя все сообща, по древним правам 
и обичаям, в избрании общего пастиря нашего, митрополита всея Руси» 14.

Слідом за церквою аналогічним ставленням до назви країни відзначала
ся і гетьманська влада. П. Конашевич-Сагайдачний у листі до польського ко
роля Сигізмунда III, надісланому у березні 1622 р., називає свою країйу 
Руссю. «Особливе Уния, за милостивим Вашего найяснейшего королевського 
Величества позволением, теперь з Руси через святейшего Феофана патриарху 
Иерусалимского знесенная, аби впредь в той же Руси никогда не отновля- 
лась». У літописі Самоїла Величка у цьому зверненні гетьмана П. Сагайдач
ного вжитий термін «вся Русь» 15. Іван Виговський в листі до короля Яна К а- 
зимира називав козацьку держ аву також Руссю. «Я, як вірний підданий 
Вашої королівської величності, буду старатися всю Русь принести до ніг 
Вашої королівської величності» 10.

У Гадяцькому договорі 1658 р. І. Виговського з польськими комісарами 
С. Бенєвським і А. Заблажевським Руська земля виступає фактично в якості 
офіційної назви козацької держави. Окремим пунктом обумовлено титул геть
мана, який, напевно, за наполяганням самого І. Виговського зв’язувався з на
звою країни. «Гетьману іменуватись «Гетьманом Руським і першим воєводств 
Київського, Браславського і Чернігівського сенатором». В іншому пункті цьо
го документу говориться про «Руські Запорозькі війська» 17. Йдеться, по 
суті, про юридичне закріплення повного титулу гетьманів, який вони фактично 
мали з останньої чверті XVI ст. У Привілеї Стефана Баторія від 19 квітня 
1579 р. фігурує термін «гетьман Руський». Д ля козацьких гетьманів це ви
значення рівнозначне визнанню їхньої якщо не реальної влади над усією 
Південною і Західною Руссю, то, принаймні, права на таке володіння, успад
кованого від великокнязівських часів. Не випадково Богдан Хмельницький 
називав себе князем руським, «единовласникомь и самодержавцемь Рускимь», 
а свою державу — князівством, межі якої сягали Львова, Холма і Галича. Т а
кий титул був наданий йому єрусалимським патріархом Паісієм, який, на
звавши Богдана князем (сіиса) Русі, порівнював його з Костянтином Вели
ким 18. Тут напрошується очевидна паралель з Володимиром Святославичем, 
якого давньоруські літописці вваж али другим Костянтином. Пізніше титул 
«князя Малоросійської України» мав Юрій Хмельницький.

Як свідчать західні письмові джерела, термін «Русь» фігурував в пізньо- 
середньовічний час не на рівні звичайної історичної рефлексії, а як назва 
конкретної країни. Не випадково Велике князівство Литовське, по включенні 
до нього руських земель, одержало додаткову назву «і Руського». Це знайшло 
своє відображення в титулі литовських князів і польських королів. При коро
нації короля Казимира в 1460 р. він одержав титул «Король польський і ве
ликий князь литовський і руський». Цей титул польські королі утримували 
до XVII ст. включно.
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Відомий мандрівник XVI ст. Сигізмунд Герберштейн у своїй праці «Запи
ски про Московию» писав, що «Руссіею володіють нині три державці, більша 
її частина належить (великому) князю московському, другим є великий князь 
литовський, третій — король польський, який нині володіє як Польщею, так 
і Литвою» 19.

. Папський нунцій у Польщі О. Поссевіно в листі з Відня до кардинала ді 
Комо від ІЗ червня 1583 р. повідомляв: «Піду на Русь, щоб переговорити 
з владиками, тобто руськими єпископами» 20.

У структурі зовнішнього відомства при польському королівському дворі в 
XVI ст. існувала «коронна канцелярія з Руських справ». Шведський король 
Карл XII у своїх прокламаціях, згідно Г. Кониському, називав «землю сию 
козацкую или Рускую».

Після Переяславського акту 1654 р. в документах і на сторінках історич
них творів набирає великого поширення термін «М ала Русь». Вважається, що 
пріоритет в його творенні належить московським офіційним колам, які таким 
чином означили землі, що ввійшли до складу Московської держави. Це зро
зуміло і логічно. Адже Московська держ ава також була Руссю. З часів Іва
на III (1479) ЇЇ князі і царі носили титул «всія Русі», і тому, щоб відзначити 
в титулі нові володіння і також  руські, потрібно було дати їм якусь нову 
назву. Такою стала назва «М ала Русь». Колишня назва «вся Русь» транс
формувалась у «Велику Росію», а повний титул московського царя Олексія 
Михайловича став писатись: «цар і великий князь всія Великої і М алої 
Росії».

Таке розуміння походження назви «Мала Русь» дещо спрощене і не в 
усьому відповідає історичним джерелам. Свого часу М. М. К арамзін вважав, 
що ця назва має іноземне походження; її дали греки в XV ст. начебто віді
рваним від Росії областям 21. Він вказував, що вперше вона зустрічається в 
грамоті князя Володимиро-Волинського Ю рія II у 1335 р. Д . М. Бантиш- 
Каменський по суті повторив сказане М. М. Карамзіним без будь-якої спроби 
розширити коло джерел. Історики XIX ст., які цікавились походженням тер
міну «М ала Русь», посилаються на титул Ю рія Львовича (1301— 1316) — 
« п а іи з  О их К и зз іе  М іпогіз» . Аналогічний титул мав Юрій II Трайденович.

Судячи з наявних джерел, назви «Велика Русь» і «Мала Русь» справді 
з ’явилися на початку XIV ст. і були дані греками. Про них говориться в гра
моті Царгородського патріархату, за  якою в 1303 р. утворювалася окрема 
Галицька митрополія. У ній Малою Руссю названа територія Галицько-Во
линського князівства 22.

У 1347 р. імперацорською буллою Івана VI Катакузена Галицька митрополія 
ліквідовувалася. «Відтепер,— говориться в грамоті,— святі єпископства М алої 
Русі, званої Волинню, а саме галицьке, володимирське, холмське, перемишль
ське, луцьке і турівське мусять підлягати наново святій митрополії Києва 
і цілої Р у с і» 23. Лист імператора до волинського князя Лю барта пояснює 
причину ліквідації Галицької православної митрополії. «Ти знаєш, що відко
ли руський народ пізнав Бога та через святе хрещення просвітився, через 
звичай та закон було усталено, щоб в цілій Русі, як у Великій так і в Малій, 
був тільки один митрополит у Києві та щоб він висвячував усіх єпископів на 
всі єпископства»24.

З а  браком ідентичних джерел XV — XVI ст. не знаємо, як широко вж и
валися назви «Мала Русь» і «Велика Русь». Можна лише припускати, що 
вони не зникали принаймні в літературній традиції. Підстави для цього дає, 
зокрема, літературна діяльність відомого письменника і захисника православія 
Івана Вишенського. У посланні до єзуїта Петра Скарги ним вжитий термін 
«Велика Россія»,. а в посланні до православних християн — «Мала Россія».

Памво Беринда у передмові до своєї праці «Анфологіон» (1619) також 
згадує М алу Русь: «Се убо приносить ти... матерь твоя в Россіи М алой»25.

Є підстава вважати, що уже в першій чверті XVII ст. ця назва прикла
далася до всієї колишньої Південної Русі. У грамоті ієрусалимського патріар
ха Феофана, написаній в січні 1621 р. при від’їзді з Києва, сказано: «Сми
рення нашего благословення всем благочестивим християнам в Малой Рос- 
сии» 26.

4» Київська старовина



Здається, вперше обидва терміни в їх пізнішому поширеному значенні 
вжиті Захарією  Копистенським у праці «Палінодія». Згідно з ним, М ала 
Росія є другою частиною «Яфето Роского поколения», а Велика Росія на 
чолі, з Москвою — першою 27.

М ала Росія згадується також у присвяті Львівському братству 1630 р.: 
«В граде Лендополи М алня Россіи» 28.

Поступово термін «Мала Русь» із сфери літературно-духовної перейшов у 
державно-політичну. Він фігурує у гетьманських універсалах і листах вже 
в другій чверті XVII ст. Так Яків Острянин у 1638 р. своїм універсалом по
відомляв, що виступає з військом на Україну Малоросійську, для визволення 
«народа нашего православного от ярма, порабощенія и мучительства тиран
еного леховского, и для отмщения починених обид... всему поспольству рода 
русского в Малой Росіи, по обойм сторонам Днепра мешкаючого» 29.

Термін «Мала Русь» постійно фігурував у звітах московських послів про 
їх зустрічі з Богданом Хмельницьким і його оточенням. Піддячий Григорій 
Богданов, повернувшись до Москви, повідомляє у вістовому листі від 7 серп
ня 1651 р., що він почув від генерального писаря Війська Запорозького: «Д а 
он же де, писарь, служа великому государю и ж елая всякого добра, говорит, 
чтоб и про то великому государю его царского величества ведомо бнло, 
чтоб великий государь его царское величество конечно всю Малую Русь, их, 
православних християн, принять ньіне изволил»30. У наступній своїй інфор
мації Григорій Богданов детально виклав зміст переговорів Богдана Хмель
ницького з назаретським митрополитом Григорієм, які неодноразово вж и
вали термін «Мала Русь» 31.

У листуванні з царем Олексієм Михайловичем, датованому 1650— 1651 рр., 
київський митрополит Сільвестр Косів титулував себе «митрополитом Київ
ським і всія Малия Русі», так до нього звертався і цар зй.

У переговорах московських послів на чолі з боярином В. В. Бутурліним 
з Богданом Хмельницьким і Іваном Виговським, які безпосередньо переду
вали Переяславській Раді, останні виступають від імені М алої Русі як 
держави і постійно вживають у своїх промовах саме цю назву. У звіті 
В. В. Бутурліна читаємо: «Да гетман и писарь Йван Виговский говорили: 
«милость де божия над нами, яко же древле при великом князе Владимире, 
такж е и ньіне еродник, великий государь царь и великий князь Алексей Ми^ 
хайлович, всея Русии самодержец призрил на свою государеву отчину Киев 
и на всю Малую Русь милостию своєю »за. Н а самій Переяславській Раді 
Богдан Хмельницький також говорив про М алу Русь, яку після , шестирічних 
переговорів взяв під свою високу руку московський цар: «презрил на свою 
государеву отчину Киев и на всю Малую Русь милостью своєю» 34.

З усією очевидністю напрошується висновок, що назва козацької дер
жави «Мала Русь» була місцевого південноруського походження. Вона фор
мувалася поступово впродовж XIV—XVII ст.; спершу відносилася до Галиць
ко-Волинської держави, а потім поширилася і на всю Південну Русь. Зн а
йомство, з офіційними документами, особливо часів національного відроджен
ня, свідчить, що назва ця відображ ала, з одного боку, розуміння церковно- 
козацькимц колами спадковості історичного розвитку від часів Київської Русі, 
з іншого — стверджувала народження й існування на терені давньоруської 
спадщини ще однієї держави. Це було своєрідне заперечення претензій мос
ковських царів і патріархів на право видавати себе за єдиних представників 
всієї Русі, В контексті цієї державно-правової опозиційності стає зрозумілою 
така увага до титулатури. Сільвестр Косів називає себе в одному випадку 
«митрополитом Київським і Галицьким і всієї Росії», в іншому — «митропо
литом Київським і всія М алая Росії», Богдан Хмельницький в листі до пат
ріарха Никона від 9 серпня 1653 р., незважаючи на офіційний титул ієрарха 
«всія Русії», називає його «патриарх царствующего грала М осквн и вееа 
Великиа России». Аналогічно титулував московського патріарха гетьман і в 
наступних листах, чим фактично не визнавав його всеруські духовні повно
важення

Гетьман Іван Самойлович у листі до константинопольського патріарха 
від ЗО грудня 1685 р., в якому йдеться про вигнання папістами Гедеона
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Четвертинського з Волині в М алу Россію, говорить про митрополію «М алая 
Россия», на яку просить затвердити названого єпископа. •

Значний інтерес викликає і ставлення козацької старшини на чолі з Бог
даном Хмельницьким до царської титулатури після Переяславського акту. 
Вже 8 січня 1654 р. Богдан Хмельницький в листі до Олексія Михайловича 
титулує його царем і великим князем «всеа Великия и М алня Русии само
держцем» 36. Московський цар «не помічає» цього нововведення козацького 
гетьмана і підписує офіційні документи як цар і великий князь всія Русії. 
Така досить дивна ситуація тривала цілий місяць. Богдан Хмельницький у 
своїх листах настійливо величає царя «всія Великія і М алия Русії само
держцем», цар титулує себе по-старому. Тільки в лютому 1654 р. Олексій 
Михайлович нарешті приймає новий титул. У грамоті до волоського воєводи 
Матвія, де йдеться про перехід під «нашею царского величества високою 
рукою в вечном подданстве Богдан Хмельницкой, гетман Войска Запорожско- 
го, и все Войско Запорожское з городами и землями, которьіе с Малой Рос- 
сии належат к княжеству Киевскому и Черниговскому, и вся М алая Русь», 
Олексій іменує себе «великим государем царем и великим князем... всея Ве
ликия и М алая Россин самодержцем» 37.

Зміна царського титулу може розцінюватись як дипломатична перемога 
Богдана Хмельницького. Він не тішився ілюзією про рівноправне об’єднання 
двох руських держав; цілком очевидно, що в усіх документах йшлося про 
підданство, по суті, про включення М алої Русі до складу Московської дер
жави. Небезпеки в цьому гетьман не бачив, оскільки до цього перебував у 
такому ж підданстві до Польщі. Принагідно слід зазначити, що комплекс 
підданства, на жаль, взагалі був притаманний козацькій старшині впродовж 
всього періоду існування гетьманської державності. В жодного з гетьманів 
(у тому числі і І. Мазепи) не було самостійної державної програми. Всі 
вони орієнтувалися на покровительство сильного сюзерена — Польщі, Швеції, 
Туреччини, Росії — і бачили себе у кращому разі автономними васалами. Отже, 
для Богдана Хмельницького включення до царського титулу слів '«Мала 
Русь» означало юридичне визнання факту існування його держави, хай і під 
верховним урядуванням московського царя.

У новому титулі Олексія Михайловича слово «Русія» замінено на слово 
«Росія». Ніякого таємного великодержавного умислу в цьому не було, як 
думали, а подекуди думають і нині деякі історики. Йдеться про елементар
ну мовну новацію, написання «Русь — Русія» в грецькій транскрипції Н изіа. 
Такі висновки зробили серйозні науковці ще в XIX ст. 38. До речі, і в дано
му разі маємо справу із звичайним запозиченням із Півдня. Наведені вище 
приклади вживання терміну «Мала Русь» у письмових пам’ятках південно- 
руського походження показують, що впродовж кінця XVI — першої половини 
XVII ст. слово «Русія» досить часто пишеться як «Росія» з наголосом на 
літері «о». У титулах київських митрополитів кінця XVI — першої половини 
XVII ст. таке написання є правилом. Нічого подібного в документах цього 
часу, написаних у північно-східній Русі, не зустрічається. Щ оправда, слово 
«Росія» вжито у відписці новгородського архієпископа Пімена до Івана Гроз
ного (1565), але і в цьому випадку маємо грецьку транскрипцію, що для 
православного ієрарха видається цілком природним.

Н а півдні східнослов’янського світу грецька транскрипція слова «Русь» 
стала у першій половині XVII ст. до певної міри показником високої освіче
ності православних письменників-полемістів, що вони й підкреслювали від
мовою від слов’янізованої форми. Не виключений тут і безпосередній мовний 
вплив грецьких патріархів і митрополитів, які зачастили до Києва. В кінці 
XVI ст. до Києва приїжджав константинопольський патріарх Ієремія. його 
наступник патріарх Максим у 1592 р. видав Києво-Печерському монастирю 
грамоту на ставропігію, у якій жалівся «на митрополита Київського і всія 
Россії» 39. Гетьмана Сагайдачного відвідав ієрусалимський патріарх Феофан, 
у грамоті якого також маємо один із ранніх прикладів вживання слова 
«Росія». Богдана Хмельницького благословляв на боротьбу за національне 
визволення і захист православної віри ієрусалимський патріарх Паісій.

У грамоті, яка підтверджувала ставропігію Києво-Печерської лаври, Паі-
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сій повідомляє про свого попередника Екзарха Арсенія, «від Тимофія, пат
ріарха Константинопольського, тоді в Россію присланого» 40. Ще один ієруса- 
лимський патріарх Афанасій деякий час проживав (1654) у Мгарському мо
настирі.

У свою чергу, південноруські православні священики відвідували Афон 
і там також могли запозичити грецьку транскрипцію. Іван Вишенський, який, 
майже все свідоме життя прожив на д Фоні, постійно вживав термін «Мала 
Россія».

Вперше слово «Росія» в титулі московського царя з ’являється під пером 
Богдана Хмельницького. У листі до Олексія Михайловича, посланому 11 ли
стопада 1650 р. із Чигирина, читаємо: «...Божею милостью великому госпо- 
дару цару і великому князю Алексію Михайловичу всея Росії самодержця» 41-. 
Аналогічне написання мало місце в листах Богдана Хмельницького до пу
тивльських воєвод С. Прозоровського, Ф. Хілкова 1651— 1652 рр. Тим часом 
в усіх листах і грамотах, які виходили з царської канцелярії або надсилались 
туди московськими воєводами, стабільним лишається старе написання -— 
«Русія».

Наведені матеріали дають надійні підстави стверджувати, що зміна літе
ри «у» на «о» в слові «Русія» відбулася в Києві, а вже потім, під впливом 
листів Богдана Хмельницького і грамот Сільвестра Косова, була перейнята 
писцями царської канцелярії в Москві.

В одному із звернень до війська і народу малоросійського напередодні 
Полтавської битви гетьман Іван М азепа говорив: «Ибо известно, что прежде 
бьіли мьі то, что теперь Московцьі: правительство, первенство и самое назва- 
ние Руси от нас к ним переш ли»42. Справедливе в своїй змістовій основі 
твердження знаменитого гетьмана вимагає хронологічного уточнення. «Те
пер», тобто в козацькі часи, «московці» перейняли з півдня лише грецьку 
транскрипцію назви «Русь», сама ж вона побутувала там з князівських 
часів.

Стосовно назви «Мала Русь» слід відзначити, що в другій половині 
XVII ст. вона набула великого поширення в офіційних державних докумен
тах, літописній традиції, літературних творах, у московській царській канце
лярії, де була створена «Малоросійська колегія». Літопис Самоїла Величка, 
котрий називав себе «истинній М алія России сьін», рясніє термінами «Мала 
Русь», «Малоросійська Україна» і похідними від них. Георгій Кониський в 
«Історії Русів» користується аналогічною термінологією, причому часто 
об’єднує назву держави в одне слово «Малоросія». Польща, яка не поли
шала надій на повернення колишніх володінь у Середньому Подніпров’ї, 
судячи з офіційних документів і щоденникових записів польських авторів 
X V II— XVIII ст., не визнавала назву «Мала Русь». Д ля неї цей порубіж
ний регіон залишався Україною у значенні окраїни власних володінь, на 
якій жили русини 43.

Тепер з ’ясуємо ситуацію з етнічною назвою народу Південної Русі, М а
лої Русі і України в другій половині X I I I — XVII ст. Ц я проблема з усією 
гостротою дебатувалася істориками XIX ст., але виникла ще в часи від
родження літописної і • літературної традиції в X V I— XVII ст. Питання, хто 
ми такі, звідки походимо, яке маємо ім’я, як співвідносимося із сусідніми 
слов’янськими народами, стоять заспівом практично кожного південнорусь- 
кого літопису й історико-літературного твору. Пошуки відповіді на них зму
шували авторів XVI — XVII ст. звертатися до давньоруської історії, яка 
справедливо вваж алася своєю. Особливо характерною щодо цього є перед
мова Феодосія Софоновича до «Кройніки о Русі». «В Руси я уродився в вере 
православиой, за слушную речь почиталем, абьім ведал сам и иншим'ь рус- 
ким сномь сказал, отколь Русь почалася» 44. Близькою (?ула етногенетична 
концепція автора Густинського літопису, який вважав, що у давнину східні; 
слов’яни називались полянами, древлянами, сіверянами, кривичами, пізніше 
з’явились назви Москва, Б іла Русь, Волинь, Поділля, Україна, але «сій все 
единокровнн и единорастленн, и ннне все общеединьїм именем Русь нари- 
цаю тся»45. Згідно з Захарією  Копистенським, насадження унії було спря
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моване на знищення руського народу. «Бо если того хотять, абн  Руси не 
бнло в Руси, то єсть речь неподобная» 46.

Слід відзначити, що, на відміну від термінів «Україна» і «М ала Русь», 
назва «Русь», яка однаково прикладалася до країни, народу, мови і віри, 
не була новоутворенням епохи відродження. ї ї  зберіг народ од часів Київ
ської Русі. П ід цим ім’ям він знав себе сам і був відомий світу в XIII — 
XVII ст.

Галицько-Волинський літопис впродовж другої половини XIII ст. постій
но вживає назву «Русь» і похідні від неї — «руські князі», «король руський», 
«руська рать», «руська мова». Причому, йдеться не лише про Галицько-Во
линське князівство, але й про інші регіони Південної Русі. Характерним 
прикладом цього може бути літописна стаття про прибуття до Данила Р о 
мановича майстрів з різних земель. «Прихожае Немце и Русь, иноязнчники 
и Ляхи, идяху день в день, и унотьі и мастере всяции»47. П ід «Руссю» тут 
розуміються вихідці з центральних районів Київської Русі, які найбільше 
постраждали від монголо-татарської навали.

Аналогічне вживання етноніму «Русь» мало місце в литовських і поль
ських . хроніках проподії XIV—XVI ст. Хроніка Литовська, Ж мойтська 
і Биховця рясніє термінами «Русь», «руские полки», «рускии воиньї», «князи 
и сьінове руские».

Останній галицько-волинський князь Болеслав (Юрій II) Трайденович 
(1323— 1340), як свідчить польський хроніст Янко з Чернакова, був прий
нятий «русинами однодушно за володаря та п ан а» 48. Щ оправда, русини 
його згодом і отруїли.*

Із повідомлення польського хроніста Яна Длугуша довідуємося, що ко
роль Казимир застерігав у 1479 р. литовських панів, що у можливому кон
флікті Литви з Москвою на боці московського князя виступить руське на
селення. Густинський літопис під 1498 р. говорить: «И бе в то время видити 
полно Руси и Ляхов в татарех, Греціи, Фракии и Македонія» 49. Тут йдеться 
про наслідки військового походу волоського воєводи Стефана на Польщу, 
Галичину і Поділля, під час якого було захоплено багато полонених і про
дано в названі країни.

З а  постановою Більського сейму 1564 р. в усіх землях Великого князівства 
Литовського на будь-які посади, як духовні, так і світські, не мав права бути 
поставлений чи обраний «заграничник і чухонець, а тільки старожитний на
родженець держави, Литвин і Русин».

У Густинському літописі під 1582 р. розповідається про насильства като
ликів над руськими за те, що останні не прийняли новий календар папи Гри
горія XIII. «И начаша великиія насілія творити Руси, хотяще, дабн  з ними 
их свята Русь святили» 50.

Вислів «народ Руський» фігурує в П рівілеї Стефана Баторія від 19 квіт
ня 1579 р., в посланні гетьмана Наливайка до короля Сигізмунда III, в ін
ших документах XVI ст., вміщених в «Истории Русов» Г. Кониського. Визна
чення «Русь», «руський рід», «россійський народ» є звичайним лексичним на
бором в літературних творах південноруських авторів кінця XVI — початку 
XVII ст. Герасим Смотрицький в передмові до Острозької біблії вжив термін 
«народове рускіе». Знаменита «Протестація» (1621) Іова Борецького написа
на від імені «народу руського». Повна назва книги Захарії Копистенського 
«Полінодія» (1622) включає також термін «росси христіанєє».

Під єдиним ім’ям «Русь» знали народ середнього Подніпров’я і всієї 
Південної Русі, який перебував під владою Литви і Польщі, іноземці 
XVI — XVII ст.

Гваніні близько 1560 р. в «Хроніці Руської землі» занотував: «Москвитя- 
ни не багато чим відрізняються від Русинів, але Русини від Поляків, Чехів, 
Кроатів і інших настільки різняться, що з трудом можуть один одного розу
міти» 51.

Сигізмунд Герберштейн, підсумовуючи своє дослідження про походження 
імені «Руссія», писав: «Яке б не було походження імені «Руссія», народ цей 
говорить слов’янською мовою, сповідує віру Христову за грецьким обрядом, 
називає себе на своїй рідній мові К и ззі, а по латині КЬиІепі». Нижче, де
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мовиться про віру, Герберштейн говорить про «руських в герцогстві Литов
ському», а в розділі про Литву називає жителів Подніпров’я «черкасами — 
руськими» 52.

Папський нунцій Коммендоне в листі до кардинала К аряа Борромея від 
12 листопада 1564 р. повідомляв: «У Белзі, що є головним містом воєводства, 
русини, що є грецької релігії, прийшли до мене, щоб подякувати Богові»53. 
Через два роки у Русь був посланий папою Пієм V (1568— 1572) інших нун
цій — Юлій Руджер, який мав з ’ясувати релігійну ситуацію у  Львові, Пере
мишлі, Луцьку, Вільні, Києві, а також у Полоцьку, де перебували грецькі 
єпископи. У звідомленні нунція читаємо: «Люди грецького обряду називають
ся русинами, тому що походять від первісних мешканців країни, які, перше 
ніж потрапили цілковито під владу короля Польщі, мали власних князів, що 
прийняли релігію від греків у час Володимира, князя Р у с і» 54. Як видно із 
слів Ю лія Руджера, він мав на увазі не окрему руську землю, а всю П ів
денну і Західну Русь.

Польський письменник XVI ст. Станіслав Ожеховський називає себе русь
ким за походженням, а за народністю поляком (§еп1е Р и іЬ еп и з, п а ііо п е  
Р о їоп и з) 55.

І в XVII ст. іноземці називали мешканців означених територій русами, 
русинами. Згідно з Бопланом, руси сповідують грецьку віру, яку по-своєму 
називають руською [К и з] «в.

Природно, що іноземні автори відобразили ту реальну ситуацію з назвами 
країни і народу, яку вони самі мали можливість спостерігати.'

Ще повніше і яскравіше вона зафіксована у вітчизняних літописах, акто
вих документах і літературних творах XVII ст. Важливим у цьому плані є  
свідчення Львівського літопису, написаного в середині XVII ст. У ньому ши
роковживаними є географічні терміни «Подоліє», «Сіверщина», «Полісся», 
«Україна». Щодо жителів цих земель, то всі вони означені єдиним словом 
«русини». Розповідаючи про війну Польщі з козаками у 1630 р., літописець 
повідомив про великий похід польського війська в Україну. «Ж олніре до 
Києва приїхали з тим інтентом, аби впрод козаков, а затим во вшисткой 
Україні русь вистинати аж  до Москви». Польський воєвода пан Л ащ  нака- 
зував карати «людей невинних, буле би тілько русин бул» 57.

Війна, метою якої з боку Польщі був захист унії, спричинилась до вели
ких жертв з обох сторін і, на думку деяких її учасників, не розв’язала про
блеми. Гетьман Конецпольський, показуючи католицьким священикам «труп 
великий», так підсумував результат їх релігійного радикалізму: «Ото ж  і 
унія — лежить русь з поляками» 58.

У 1633 р. польський король Владислав IV змушений був піти на певні 
поступки і визнати старі права руського населення. «Русі прав старих попра- 
вил без унії, і на митрополитство право надал так же без унії» 59.

Богдан Хмельницький після перемоги 1648 р. під Жовтими Водами по* 
передив польських панів, посилаючись на мандат Яна Казймира, яким він 
прощав козакам всі їх провини, «аби русі, підданих своїх не губили»60.

Переповідаючи умови Зборівського миру, автор Львівського літопису під 
пунктом 4 записав: «Аби воєвода Київський завше русин бул і всі урядни- 
кове в Київськом, Браславськом і Чернігівськом воєводствах русь були» 61.

У ряді випадків в ідентичних письмових документах першої половини 
XVII ст. зустрічаються дефініції, які засвідчують вищий рівень етнічного са
моусвідомлення. В акті обрання Петра Могили митрополитом Київським 
у 1632 р. читаємо: «Ми, сановники і рицарство, і все духовенство, обивателі 
корони Польської і Великого князівства Литовського, люди народу Руського, 
релігії Грецької» б2.

Етнонім «народ руський» широко фігурує в Хрониці Ф: Сафоновича, лі> 
тописі Самовидця, «Історії Русів» Г. Кониського, в «Синопсисі», в інших 
хроніках і творах XVII — початку XVIII ст. 63. Дещо випадай з цього ряду 
літопис Самоїла Величка, але не відсутністю етнічного терміну «Русь», а 
певного його модифікацією. Поряд із словами «Русь>, «народ руський» Велич
но широко вживає терміни «народ малоросійський», «малоросійські православ* 
ні християни», які були похідними від офіційної назви козацької держави
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«Мала Русь» і фігурували в гетьманських універсалах після Переяславсько
го акту. Щ оправда, поряд з новою в державних документах другої воловини 
XVII ст. продовжувала вживатись і традиційна етнічна назва «Русь». У стат
тях згадуваного вже Гадяцького договору скрізь фігурують терміни «народ 
Руський», «уряд Руський», «земля Руська», «релігія Руська». Особливо ці
кавим у цьому плані є відомий універсал гетьмана І. Брюховецького задні
провським жителям і «всему преславному христианскому малоросийскому 
народу», в якому він просить їх відступитись від татар і поляків і прихи
литися до Москви. «Не толко окрестньїе все народьі, но и сама ваша ми- 
лость, братья наша милая, признать то изволите, что в явной слепоте и об
мане видимом пребьіваете, когда Руское имя на себе от предков своих нося, 
не к тому монарху... прибегаете... Русью будучи, уклоняєтесь до инове- 
рия» 64.

Із послання гетьмана Великого князівства Литовського Януша Радзівілла 
до волоського воєводи Василія Лупула від 22 квітня 1653 р. видно, що для 
Литви і Польщі населення підвладних їм східних територій було руссю. 
Януш Радзівілл писав: «Коли б все сходилося до війни, мусите, ваша гос
подарська милість, відати, що трапиться велике кровопролиття. Буде бій 
останній — або полякам погибель, або Русі. Якщо переможуть поляки, тоді 
вкінець загине рід і віра руська» 65.

Досі йшлося про назви землі, держави, народу в X I I I— XVII ст., тепер 
зупинимось на питанні назви мови. В часи існування Київської Русі та Га
лицько-Волинського князівства вона була руською. Про це промовисто свід
чить стаття 1261 р. у Галицько-Волинському літописі; в ній повідомляється 
про переговори Василька з жителями міста Холма, які не баж али здатись 
Бурундаєві. Останній, щоб проконтролювати дії Василька, надсилає з ним 
трьох своїх людей «и к тому толмача, розумеюща рускьій язвись, што иметь 
мол вити Василко, приехавь подь городь» 66.

З а  письмовими джерелами у XIV — XVII ст., південноруси продовжували 
називати свою мову руською. У грамоті 1447— 1492 рр. говориться, що ні
мецький список «єсмо ва[м] роуски[м] язьіко[м] преложили» 67. У 1556— 
1561 рр. у Пречистинському монастирі міста Пересопниці на Волині був 
здійснений архімандритом Григорієм переклад Євангелія «изь язьїка бльгар- 
ского на мову рускую »68. Незадовго до 1581 р. з ’явився переклад Нового 
Заповіту, виконаний Валентином Невгалевським на Волині «с полского язьїка 
на речь рускую». Як свідчить пояснення, переклад зроблений для тих лю
дей, «котрне письма полского читати не умеют, а язьїка словенского чи
таючи, письмом руским викладу з словом его не розумеют» 69.

У заголовку «Лексики» (1596) Л. Зизанія вміщено своєрідне роз’яснення 
про те, що в книзі «реченія словенского язьїка на простий рускій діалект 
истолкованьї». Передмова до «Граматики» (1619) М. Смотрицького засвідчу
вала, що «читаньї будуть... славенскіи лекцій и на рускій язьік перекла
дань!» 70.

Памво Беринда назвав свій словник 1627 р. «Лексікон славеноросскій», 
при цьому додав пояснення, що він із багатьох мов «и власного нашего сло
венского» багато слів «згромоздивши, нашим язиком руским обьяснил»71.

Іван Величковський — священик і поет кінця XVII ст.— так пояснював 
свої спроби віршування. «Некоторьіе значнейшие штуки поетицкіе руским 
язиком виразити, не з якого язика на рускій оньїе переводячи, але влас- 
ною працею моєю ново на подобенство інородннх составляючи, а некоторне 
и целе русскіє способи вннайдуючи» 72.

Руська мова продовжувала посідати провідне місце в державному діло
водстві Великого князівства Литовського. У «Статуті» 1565 р. вживання 
руської мови як ділової спеціально обумовлювалось: «А писар земский по 
руску маеть литерами и слови рускими вси листи и назви писати» 73. За  
королівським привілеєм, виданим після Люблінської унії 1569 р., руська мо
ва проголошувалась офіційно-діловою в межах руських земель, які перейшли 
під юрисдикцію Польщі. Щ оправда, мовні права місцевого населення так і не 
були забезпечені. Це добре простежується із скарги 1576 р. брацлавської 
шляхти, в якій йдеться про порушення їхніх прав і вольностей, за якими
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«листн с канцелярни вашой королевской милости не инаким одно руским 
писмом мають бьтти вьідаванн», а насправді йдуть «до нас писмом поль- 
ским» 74.

Приклади означення мови прикметником «руська» не вичерпуються на
веденими. їх  значно більше. Як і прикладів вживання термінів «Русь», 
«М ала Русь», «Мала Росія», «руський народ», але і наведені з усією оче
видністю засвідчують, що етнокультурний і державно-політичний розвиток 
південноруських земель у другій половині X I I I— XVII ст. відбувався на 
основі традицій Київської Русі. Родова назва «Русь» присутня в усьому: 
в  означенні землі, країни, держави, народу, мови і навіть віри. Це не
заперечний доказ безперервності історичного розвитку населення Південної 
Русі від слов’яно-руських часів до періоду пізнього середньовіччя; Історична 
пам’ять народу, незважаючи на татарські і пізніші лихоліття, зберегла дав
ньоруську систему понять і ідеалів, усвідомлення його органічної невідділь
ності від киеворуської спадщини. Проведений аналіз джерел показує повну 
неспроможність гіпотези М. Погодіна- О. Соболевського про непричетність 
українців до історії Київської Русі і їх пізнішу появу в Середньому Подні
пров’ї з Підкарпаття, а також близької за змістом концепції польських істо
риків XIX ст. (К. Ш айноха, А. Яблоновський і ін.), за якою освоєння без
людних земель Південної Русі відбулося завдяки Польщі.

Давньоруська спадщина допомогла народу Південної Русі у XIV — XVII ст. 
витримати асиміляційний натиск з боку польської шляхти і зберегти свою 
руську ідентичність. Разом з тим слід визнати, що в процесі тривалого 
співжиття з сусідніми народами, насамперед з польським і татарським, він 
збагатився рядом суттєвих етнокультурних елементів, які помітно вирізнили 
його з-поміж інших гілок східного слов’янства.

З  кінця XVI ст. усвідомлення цього історичного явища відбувалось на 
рівні інтелектуальної, переважно духовно-православної еліти південнорусь- 
кого суспільства. Розпочалися пошуки для нього відповідної етнокультурної 
і політичної ніши. Пафос праць південноруських літописців і книжників 
кінця XVI — першої половини XVII ст. вкладався в своєрідну діалектичну 
формулу «нероздільності і незлитності». Нероздільності з іншими східно
слов’янськими народами в спільності походження і праві на києворуську 
спадщину, незлитності з ними в конкретно-історичних формах державного 
життя. Ц я формула стала фактично ідейним маніфестом національно-визволь
них змагань козаччини у першій половини XVII ст. і практикою діяльності 
гетьманських урядів з часів Богдана Хмельницького.

У руслі цього нового рівня національного самопізнання і самоусвідом
лення знаходились і пошуки нових означень для своєї держави і народу. 
У другій половині XVII — на початку XVIII ст., як свідчать козацькі літопи
си і державно-правові документи, все більшого поширення набувають тер
міни, в основі яких лежить назва держави — М ала Русь. Але це тема 
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ДО ДЖЕРЕЛ

АКАДЕМІЯ НАУК У КИЄВІ
1918 рік

Історія Академії наук України стала предметом багатьох досліджень як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених, висвітлена у ряді грунтовних праць 
та виданнях довідкового характеру. Проте, як не дивно, практично в усіх 
цих публікаціях відсутня об’єктивна картина подій, пов'язаних із заснуван
ням Академії наук, становленням її протягом надзвичайно складних в еко
номічному і політичному аспектах перших років існування. Це й не дивно. 
Уже у 1928— 1930 рр. на хвилі боротьби з «буржуазно-націоналістичними 
елементами в гетьмансько-петлюрівській академії», яка врешті вихлюпнула на 
показову сцену процес у справі СВУ, постраждало чимало дійсних членів 
і членів-кореспондентів, з політичних міркувань роботи в академії було по
збавлено десятки вчених, сотні працівників ВУАНу. Цей політичний стерео
тип був чинником фактично всіх подальших історіографічних праць, при
свячених Академії наук України.

Деякою мірою «реабілітувала» засновників, організаторів і перших ака
деміків УАН зарубіжна, переважно емігрантська, історіограф ія1.

Якісно новий етап вивчення ранньої історії АН України розпочався у 
1988 р., коли широкі наукові кола відчули, що в умовах поширення глас
ності й демократизації суспільства має бути вироблена нова, правдива кон
цептуальна основа ранньої історії Академії наук із залученням архівних 
документів колишніх спецхранів, а також ранніх публікацій (до 1930 р.), 
праць зарубіжних авторів.

Науковці інститутів гуманітарного профілю, а також Центру досліджень 
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва розро
били проект видань наукових біографій відомих вчених, які стояли біля ви
токів академічної науки в Україні, їх наукової спадщини, введення в науко
вий обіг раніш невідомих документів.

Документи, що публікуються, заповнюють штучно утворені «білі плями» 
ранньої історії академії, знайомлять з першими заходами ініціаторів її ство
рення, роботою Комісії по виробленню законопроекту про заснування Україн
ської Академії наук, розповідають про підготовку і прийняття державних 
актів щодо заснування академії.

Думка про створення вищої наукової організації в Україні, блискуче й 
результативно зреалізована у 1918 р., була не новою. Перші спроби утво
рити академію припадають на кінець 80 — початок 90-х років XIX ст. Р о 
билися вони в Галичині, бо в Росії після Емського указу 1876 р., яким за* 
боронялося не тільки українське друковане слово, але й взагалі припинявся 
національний культурний рух, не могло бути й мови про організацію такого 
закладу.

У 1873 р. у Львові було організоване Літературне товариство ім. Шев
ченка, пізніше перетворене у Наукове товариство ім. Шевченка, яке за зраз
ком статутів існуючих тоді академій було поділене на секції: історико-філо- 
софську, філологічну, математико-природознавчо-медичну2. Товариство нама
галося створити Могилянсько-Мазепинську академію н а у к 3, було навіть 
розроблено її статут.

Тодішні переговори галицьких діячів з деякими польськими впливовими 
особами, зокрема з князем Адамом Сапігою, подавали надію на реалізацію
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певних культурних програм, і, між іншим, однією з них була організація 
Академії наук. У Києві цю ідею підтримували члени Київської Громади 
В. Б. Антонович, О. Я. Косинський, М. В. Лисенко, К. П. Михальчук, 
Ф. Р. Рильський, В. Ф. Симиренко, В. Н. Бовк-Карачевський4. Проте ці 
спроби не увінчалися успіхом. Австро-угорський уряд не мав зацікавленості 
у розвитку української культури й науки, чинив різні утиски щодо націо
нально свідомих українців.

У ході революційних подій 1905— 1907 рр. активізувався загально-гро
мадський рух і у Наддніпрянській Україні. Тут уможливилася і наукова ро
бота. Наприкінці 1906 р. було затверджено статут Українського наукового 
товариства (УНТ), яке почало свою роботу у 1907 р. під керівництвом 
М. С. Грушевського. Закладався підмурок майбутньої національної Акаде
мії наук. Проте реакція, і особливо після початку війни 1914 р., поставила 
УНТ в особливо тяж кі умови, товариство змушене було припинити друкуван
ня своїх «Записок», а випуск наукових збірників перенести до Москви. Лише 
після Лютневої революції 1917 р. знову постає питання про створення Україн
ської Академії наук. З метою розроблення статуту академії та вивчення 
питань її фінансування було обрано комісію з 12 чоловік5. Хоча комісія так 
і не розпочала своєї роботи, проте члени УНТ не полишали думки про ство
рення академії. В. М. Перетц працював над виробленням проекту її статуту 
і уже у 1918 р. подав відповідну доповідну записку до комісії В. І. Вернад- 
ського. Підтримував цю ідею відомий громадський діяч, попечитель Київ
ського учбового округу М. П. Василенко, який займав посаду товариша мі
ністра народної освіти у Тимчасовому уряді, а згодом очолив перше Міні
стерство народної освіти та мистецтва в гетьманській Українській держ аві. 
У травні 1918 р. М. П. Василенко запрошує В. І, Вернадського взяти участь 
у створенні Української Академії наук і, отримавши згоду, стає ініціато
ром створення при своєму міністерстві трьох комісій, які мали виробити 
законопроект про заснування Української Академії наук у Києві, розробити 
проект Національної бібліотеки тощо.

У тр ав н і— червні 1918 р. велася активна робота по створенню комісії для 
заснування академії, вироблялася концепція її організації.

Незважаючи на певну опозицію деяких провідних членів УНТ, М. П. Ва- 
силенку вдалось утворити при Міністерстві освіти та мистецтва представ
ницьку й авторитетну комісію на чолі з академіком В. І. Вернадським, зав 
данням якої стала розробка проекту Академії наук України. До складу ко
місії увійшли професор Харківського університету Д . І. Багалій, професор 
Київського політехнічного інституту М. Ф. Кащенко, професор Державного 
університету св. Володимира Є. В. Спекторський, професори цього ж  уні
верситету Б. О. Кістяківський, Г. Г. ГІавлуцький, О. В. Сперанський, П. А. Тут- 
ковський, И. Й. Косоногов, професор Лазаревського інституту східних мов 
А. Ю. Кримський, професор Інституту інженерів шляхів сполучень та Пет
роградського політехнічного інституту С. П. Тимошенко, професор Донського 
університету Є. К. Тимченко, професор Київського українського державного 
університету М. І. Туган-Барановський, завідуючий дослідною станцією Все
російського товариства цукрозаводчиків С. Л . Франкфурт. Проте М. С. Гру- 
шевський, а також керівники НТШ у Львові не відповіли на запрошення 
взяти участь в роботі комісії.

Вчені підготували та подали на обговорення записки і замітки, в яких 
обгрунтовували необхідність розвитку в академії різних напрямів наукових 
досліджень і створення відповідних структур: інститутів, кафедр, лаборато
рій, дослідних станцій, музеїв тощо.

Подані у публікації документи, на відміну від наштампованих вульгарно- 
історичних ярликів, свідчать про глибоке розуміння гетьманом П. Скоропад
ським ідеї створення академії, його постійний інтерес до роботи комісії, допо
могу у вирішенні фінансових проблем.

17 вересня 1918 р. комісія завершила роботу, підготувавши проекти основ
них документів, необхідних для прийняття урядових рішень: «Законопроект 
про створення Української Академії наук у Київі», «Проект статуту Україн
ської Академії наук у Київі», «Проект штатів Української Академії наук
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у Київі», «Проект обрахунку витрат Академії наук у Київі на 1 жовтня 
1918 р. і до 1 січня 1919 р.», а також проекти положень, обрахунки та поясню
вальні записки про необхідність першочергового створення Геофізичного ін
ституту, лабораторії випробувань будівельних матеріалів при Інституті при
кладної механіки, Фізичного інституту, Ботанічного саду та Акліматизацій
ного саду. Розгляд Радою Міністрів законопроектів було призначено на 
19 жовтня 1918 р. Проте у зв’язку з відставкою уряду справу відклали до 
сформування нового кабінету міністрів.

П. Я. Стебницький, який заступив М. П. Василенка на посаді міністра 
народної освіти та мистецтва, довів до кінця справу утворення УАН у Києві. 
14 листопада 1918 р. гетьман затвердив ухвалений Радою Міністрів Закон 
про Українську Академію наук, голову-президента і неодмінного секрета
ря УАН.

У листопаді — грудні 1918 р. УАН проводила напружену організаційну 
роботу: 12— 16 грудня 1918 р. було сформоване правління академії у складі: 
голови правління П. А. Тутковського та членів правління А. Ю. Кримського, 
С. П. Тимошенка, Ф. В. Тарановського, кандидатів у правління О. Г Левиць^ 
кого і В. А. Косинського.

До кінця 1918 р. відбулося по кілька засідань всіх трьох відділів УАН, 
на яких були обрані голови відділів, вирішувалися питання про кількість 
позаштатних академіків, створювалися наукові комісії, розподілялись ка
федри, призначались директори інститутів, визначались кошти на потреби
ВІДДІЛІВ.

Подаємо кілька документів про перші кроки на шляху організації та 
декретування Української Академії наук. Ці документи зберігаються у фон
дах Центрального наукового архіву Інституту архівознавства 'ЦНБ 
ім. В. І. Вернадського АН України та Центрального державного архіву ви
щих органів влади та органів державного управління України. Збережено 
мову, правопис та особливості тексту оригіналів.

1 Дорошенко Д. Історія України. Т. 2.— Ужгород, 1930; Полонська-Василенко Н. Українська 
Академія наук: У 2 т.— Мюнхен, 1955, 1957; Полонська-Василенко Н. Нове фальшування історії // 
Український збірник.— Мюнхен, 1960.— кн. 17.

2 ЦДІА.— Л.,— ф. 1.— Оп. 51.— Спр. 1235.— Арк. 1—4.
3 Т‘а м  ж е . -  Ф. 309.— фп. 1.— Спр. 2765.— Арк. 1—18.
4 ЦНБ АН України. Інститут рукописів,— Ф. X.— Спр. 1483. Арк. 5.
8 Т а м ж е.— Спр. 32 919.— Арк. 86.
6 Страницьі автобиографии В. И. Вернадского.— М.: Наука, 1981.— С. 288.

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ КОМІСІЇ 
ПО ВИРОБЛЕННЮ ЗАКОНОПРОЕКТУ 

ПРО ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК

Журнал № 1
1. Заседание состоялось в кабинете Министра Народного Просвещения, в 6 час. 

вечера.
2. В заседание прибьіли: Министр Народного Просвещения и искусств Н. П. Ва- 

силенко, Председатель Комиссии академик В. И. Вернадский, члени проф. Д. И. Ба- 
галей, проф. Н. Ф. Кащенко, проф. И. Й. Косоногов, проф. Г. Г. Павлуцкий, 
проф. А. В. Сперанский, проф. С. П. Тимошенко, проф. Е. К. Тимченко, проф П. А. 
Тутковский и секретарь комиссии В. Л. Модзалевский.
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3. Министр Народного Просвещения и Искусств Н. П. Василенко, обьявив со- 
вещание по поводу учреждения в Києве Украинской Академии Наук открнтнм, ска- 
зал, что мисль об учреждении Академии в Києве давно уже возникла в среде укра- 
инских учених. Товариство имени Шевченка у Львове первое подняло зтот вопрос, 
к решению которого вообще подходили близко, но из-за обстоятельств ота мисль до 
сих пор еще не осуществлена. Нельзя било раньше думать о создании Украинской 
Академии Наук в Києве, ибо всем известно, какие препони ставились развитию укра- 
инского возрождения. Только с 1905 г. в Києве сорганизовалось Наукове Товариство, 
которое, несмотря на все неблагоприятньїе условия, издало ряд томов своих запи
сок, сборников и проч. Необходимо засвидетельствовать, что трудности, с которнми 
било сопряжено издание трудов Наукового Товариства, били огромни. Наступившая 
затем война, принесшая с собою и новне преследования украинского национального 
движения, поставила Наукове Товариство в особенно тяжелне условия, и оно вннуж- 
дено било прекратить вовсе печатание своих записок и перенести печатание сборни
ков в Москву. Позтому в Києве вопрос о создании Академии Наук не мог бить по- 
ставлен на реальную почву до самого последнего времени. Еще в апреле 1917 года 
он поднят бнл в Науковом Товаристве, но до практического осуществления той мис
ли дело не дошло.

Теперь єсть новне благоприятние обстоятельств а в зтом вопросе, и задачу созда- 
ния в Києве Украинской Академии Наук берет на себя Украинская Держава. Задача 
зта — дело Государственной важности, и разрешить ее не по силам частному общест- 
ву. Участие Государства в зтом деле даст возможность осуществить мисль о созда
нии в Києве Академии Наук скоро и наиболее полно и поставить существование на 
твердую почву. Академия должна сосредоточить вокруг себя научнне сили, которие 
в первую очередь должнн будут пополнить существующие проблеми в изученни 
Украйни. Ненормальние условия и подозрительное отношение к украинской науке, 
в которьіх протекало ее развитие, сделали то, что Украйна мало изучена. История 
Украйни, история украинского искусства, язик, литература, природнне богатства, на
родная жизнь, статистика, география, зтнография — частью только начати изучением, 
частью имеют такие большие дефекти, что нужнн особня условия, чтобн заполнить 
существующие пробелн. Время не ждет, и надо спешить наладить ученую жизнь на 
Украй не.

Созданне Украинской Академии Наук имеет и большое национальное значение, 
ибо до сих пор еще єсть много людей, которие относятся скептически и насмешли- 
во к украинскому движению и возрождению, не верят в живьіе творческие сили 
украинского народа, не допускают возможности развития украинских язика и науки. 
Для тех же, кто верит в жизнеспособность украинского народа, для кого возрождение 
его, зто — «святая святих», для тех — созданне Украинской Академии Наук имеет 
огромное значение, составляет национальную потребность и является очередннм во- 
просом.

Далее Н. П. Василенко внразил благодарность членам комиссии за отзнвчи- 
вость, с которой они отнеслись к приглашению принять участие в зтом великом деле. 
Несомненно, работа комиссии будет трудная, обширная, и ради нее члени комиссии 
пожертвовалн своим временем и отднхом. Глубокий интерес членов комиссии и ее 
задателей * служит залогом того, что они будут успешно разрешенн н что с осени 
в Києве будет открнта Украинская Национальная Академия Наук. Надо надеяться, 
что учреждение зто получит здесь широкое развитие и что при помощи научньїх 
украинских сил удастся пополнить пробелн в изучении Украйни. К сожалению, не 
все приглашенньїе члени комиссии прибили; ми не имеем пока акад. В. Н. Перетца, 
проф. Н. Ф. Сумцова и проф. А. Е. Крнмского. Федор Кондратьевич Волков, наме- 
ченннй в число членов Комиссии, скончался на пути в Киев. Он давно стремился в 
Киев, но не перенес тяжелого пути.

4. Память Ф. К. Волкова, по щ&дложению Н. П. Василенка, почтена вставанием.
5. Н. П. Василенко передал предєедательствование акад. В. И. Вернадскому.
6. Академик В. И. Вернадский ознакомил Комиссию с составом и конструкцией 

ее, а также с теми предварительннми шагами, которие уже им сделанн. В состав 
Комиссии входят: Министр Просвещения и два его Товарища; нет ответов о согла- 
сии принять участие в работах Комиссии со сторони приглашенних проф. М. С. Гру- 
шевского, акад. В. Н. Перетца и проф. М. И. Туган-Барановского. Из давших согласие

* У документі помилка. Мабуть, потрібно: «к ее задачам».
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акад. В. С. Иконников находится под наблюдением врача, запретившего ему занятия, 
и он вьінужден бьш взять назад своє согласие, С. Н. Франкфурт уехал по поручению 
Правительства на некоторое время за границу, акад. В. И. Палладин заболел и не 
может внехать из Харькова. Кроме того, в Комиссию входят три представителя от 
Наукового Товариства в Києве: проф. Г. Г. Павлуцкий, проф. Е. К. Тимченко и проф. 
П. А. Тутковский и приглашен один представитель от Наукового Товариства имени 
Шевченко во Львове, но никакого ответа из Львова ми не имеем. Секретарем Ко- 
миссии приглашен В. Л. Модзалевский.

В Комиссию поступили следующие материальї: записка акад. В. Н. Перетца 
(«Головні риси статуту Української Академії Наук»), записка проф. Н. Ф. Кащенка — 
о желательности учреждения при Украинской Академии Наук совершенно новой ка
федри «Развития прикладной биологии или акклиматизации» в широком смисле слова; 
В. А. Кордта — о национальной библиотеке; имеют поступить: г. Остащенка-Кудряв- 
цева — об астрономической обсерватории, г. Окунева—-об учреждении исследователь- 
ского Археологического Института в Одессе, проф. И. И. Косоногова — о физическом 
Институте при Академии Наук.

Далее, в связи с зкономической разрухой и трудностью отнскания на ринке ма- 
териалов, необходимих Академии^ и ее Учреждениям, Комиссия приняла мери к 
обеспечению Академии такими материалами и обратилась к Председателям Ликви- 
дационннх Комиссий Военно-Промншленного Комитета А. В. Сахарову и Учрежде- 
ний Воєнного Времени Ю. А. Кистяковскому с просьбой сохранить материалн; ве- 
дутся такие же переговори с Красним Крестом. Внясняется возможностью иметь ряд 
нужннх для создания Лабораторий и опитних Институтов материалов, для сохра- 
нения которнх для нужд Академии надо немедленно принять мери.

7. Далее академик В. И. Вернадский огласил письмо к нему Министра Н. П. Ва- 
силенко от 8-го июля *. Письмо прилагается к протоколу. Необходимо сейчас же при
нять мери к подбору библиотек. Желательно ннне же направить и в зтом направле
ний деятельность Комиссии. В Архивно-библиотечном отделе Министерства Просве- 
щения єсть список библиотек, которне продаются. Список будет представлен в сле- 
дующее заседание.

8. ПОСТАНОВЛЕНО: Записки акад. В. Н. Перетца и проф. Н. Ф. Кащенко от- 
литографировать и раздать членам Комиссии.

9. Проф. И. И. Косоногов сделал внеочередное заявление о том, что в Кривом 
Роге имеются 20 миллионов рублей, оставленннх г. Калачевским на создание внсшего 
Агрономического Учреждения на Украине; било би необходимо вияснить, нельзя ли 
связать с Академией Наук исполнение воли завещателя зтой суммн.

Акад. В. И. Вернадский раз*ьясняет, что г. Калачевский желал увидеть внсший 
Сельско-хозяйственннй Институт в своем имении, завеїдание очень определенно и что, 
таким образом, Академия не может рассчитнвать на завещаннне им средства.

10. Председатель указал, что Гетман Украйни в разговоре с ним внсказал са- 
мое горячеє сочувствие идее создания Академии Наук, считает необходимнм ши
рокую разработку ее плана и обещал, несмотря на тяжелне финансовие условия, 
в которнх находится Украинская Держава, всяческое содействие к скорейшему со- 
зданию Украинской Академии Наук в Києве, поставленной в условия, отвечающие ее 
национальному значенню.

11. Председатель Комиссии внсказал свои соображения о плане деятельности 
Комиссии и структуре Академии и предложил принять соображения за базу для 
дальнейшего обсуждения. Зти соображения прилагаются к протоколу.

12. После речи акад. В. И. Вернадского между присутствующими членами Ко
миссии произошел обмен мнений, во время которого били данн заявления и пред- 
ложения:

Проф. А. В. Сперанским — об использовании заводов, возникших в связи с вой- 
ной, потребовавшей огромное раЗвитие химической промншленности; Акад. В. И. Вер- 
надским — о сохранении завода оптического стекла... **,

Центральний науковий архів Інституту архівознавства ЦНБ ім. В . /. В ер над сь- 
кого АН України.— Ф.251.— Оп.1.— Спр.1«Б».— арк. 1—2 зв. Копія. Машинопис (Да
л і — ЦНА).

* Лист датовано 7 липня.
** Подальший текст документа у справі відсутній-.
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Журнал № 7
31 июля 1918 г.

1. Заседание состоялось в 6 час. вечера в кабинете Министра Народного Про- 
свещения и Искусств.

2. В заседание прибили: председатель — акад. В. И. Вернадский; члени: проф. 
Д. И. Багалей, проф Н. Ф. Кащенко, проф. Г. Г. Павлудкий, проф. Е. В. Спекторский, 
проф. А. В. Сперанский, проф. С. П. Тимошенко, проф. Е. К. Тимченко, проф. 
М. И. Туган-Барановский, проф. П. А. Тутковский, секретарь Комиссии В. Л. Модза- 
левский и проф. Б. А. Кистяковский.

3. Прочитай и утвержден журнал № 6 от 27 июля.
4. Доложено о поступившей в Комиссию записке В. А. Кордта о Нациоиальной 

Библнотеке.
Постановлено: записку зту размножить и раздать членам Комиссии для ознайом

лення с нею.
Председатель Комиссии сообщил о поступивших в Подкомиссию по организа- 

ции физико-математического отделения записках: проф. Н. Ф. Кащенка — «О необ- 
ходимости учреждения при Украинской Академии Наук акклиматизационного ботани- 
ко-зоологического сада», проф. С. П. Тимошенка — «К вопросу об организации раз- 
ряда прикладного естествознания при физико-математическом отделенин Украинской 
Академии Наук» и проф. А. В. Сперанского — «Об организации при Украинской Ака
демии Наук Химической лаборатории с отделением прикладной химии». При зтом 
председатель Комиссии сообщил мнение подкомиссии о желательности опубликовать 
поступающие записки в целях пропаганди идей, в них заключающихся, осведомле- 
ния о деятельности Комиссий, усилении сочувствия к Академии и ее задачам и т. д.

После обмена мнений Комиссия постановила: просить г. Министра Народного 
Просвещекия н Искусств поместить поступившие записки в организующемся Журна
ле Министерства и сделать по 300 отдельньїх оттисков каждой из них для рассьіл- 
ки учреждениям и лицам, еслн только журнал Министерства Народного Просвеще- 
ния скоро вьійдет в свет. Если же зтого не будет — то обсудить вопрос в следующем 
заседании с представлением сметьі печатання.

6. Председатель Комиссии огласил поступившеє к нему письмо Министра На
родного Просвещения и Искусств от 29 июля за № 88, по вопросу о скорейшем обра- 
зовании Комиссии, которая приступила на днях к осуществлению предложения о 
Национальной Библиотеке. При зтом акад. В. И. Вернадский сообщил, что Ми- 
иистр в дополиение к зтому письму предполагал прислать ему свои соображения, но 
последние еще не полученьї.

Постановлено: отложить обсуждение вопроса о Народной Библиотеке до следу- 
ющего заседания Комиссии.

7. Проф. Д. И. Багалей внес предложения: 1) о желательности увеличения числа 
заседаннй Комиссии до трех в неделю, ввиду того, что работа Комиссии, по всем 
данннм, не закончится в течение предположенного двухмесячного срока, и 2) о по- 
ручении секретаря Комиссии составить проект Статута Академии в целях ускорения 
хода работьі Комиссии. По первому предложению решение не принято, второе обсуж- 
деио в коние заседания.

8. Комиссия обсуждала вопрос о формулировании для Статута Академии ее 
задач, причем бьіли оглашенн проекти формулировок, предложенньїе проф. Д. И. Ба- 
галеем и подкомиссиями: физико-математической и социальннх наук.

После весьма продолжительннх прений, в которнх принимали участие все члени 
Комиссии, прннята следующая формулировка задач Академии:

1. Обязанности Украинской Академии Наук состоят в расширенин, углублении 
и распространеиии науки, в обогащении их новими откритиями на пользу челове- 
чества.

2. Украинская Академия Наук должна способствовать об*ьединению и органи- 
зации научной работн на Украине и способствовать созданию исследовательских 
инстнтутов во всех областях человеческого знання.

3. Украинская Академия Наук, как висшее украинское научное нацнональное 
учреждеиие, ставнт себе целью в признаний украинской самостоятельной культури с 
ее орудием — украинским язиком, кроме общенаучной задачи, также изучение на- 
стоящего и прошлого Украйни, страньї и ее народа.
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9. Комиссия обсуждала вопрос об условиях вьібора академиков, причем бьіли 
оглашенн проектьі формулировок, предложенньїе проф. Д. И. Багалеем и подкомис- 
сиями: физнко-математической и соцнальньїх наук.

После обмена мнений Комиссия прнняла проект формулировки в следующей ре- 
дакции: «Академиками Украинскон Академии Наук могут бить граждане Украиньї 
її украинские ученьїе Галиции, Буковини и Угорской Руси. В случае особнх научньїх 
заслуг в академики могут избираться и иностранцьі, но для избрания их требуется 
не менее трех четвертей голосов наличньїх членов в заседании отделения и общем 
собрании Академии. Академики должньї иметь постоянное местожительство в Ки
єве».

10. Комиссия обсуждала вопрос об учеиом персонале учреждений Академии, при
чем председатель Комиссии доложил, что, по мнению физико-математической подко- 
миссии, в составе ученого персонали могут бить и иностранцьі.

После прений Комиссия согласилась с указанньш мнением физико-математиче
ской подкомиссии и дополнила его поправками, предложенньїми проф. Д. И. Бага
леем, а именно: а) что иностранцьі могут получать места в учених учреждениях 
Академии только в исключительннх случаях, и б) что вибори иностранцев на долж- 
ности должньї производиться в отделениях закрнтой баллотировкой, причем для 
избрания их требуется не менее трех четвертей голосов наличннх членов в заседании 
отделения.

11. Председатель Комиссии доложил записку Геологического Комитета по во- 
просу о переходе его в ведение Академии Наук. Физико-математическая подкомиссия 
единогласно виразила принципи а льное согласие своє на переход Комитета в веде
ние Академии, находя желательньш установление между ними контакта.

После обмена мнений Комиссия постановила:
поручить подкомиссии по организации физико-математического отделения созвать 

совместное заседание с Геологическим Комитетом для внработки на нем условий 
общей работи Комитета с Академией.

12. Председатель Комиссии сообщил о поступивших записках Н. А. Медзвецко- 
го о Геодезнческом Институте и об Геофизическом Институте.

Постановлено: передать зти записки на предварительное рассмотрение физико-ма
тематической подкомиссии.

13. Председатель Комиссии доложил, что подкомиссия по организации физико- 
математического отделения рассмотрела вопрос о премиях и фондах в Академии, 
переданннй во все подкомиссии.

Постановлено: отложить рассмотрение зтого вопроса до получения заключений 
по нему от остальньїх подкомиссий.

14. Проф. Г. Г. Павлуцкий сделал краткое сообщение о посещении здания Кадет- 
ского Корпуса в связи с передачей здания Киев. Укр. У нив., причем предполагалось 
возможньш, что некоторьіе учр. АН могли бьі найти там себе место.

Постановлено: просить проф. Г. Г. Павлуцкого довести до сведения Министра 
нар. просв. и искусств о встреченном со сторони начальства Корпуса затруднении.

15. Предложенньїй председателю Комиссии на обсуждение вопрос о семина- 
риях, поднятьш акад. В. Н. Перетцем. Постановлено передать на предварительное 
рассмотрение всех подкомиссий.

16. Постановлено поручить акад. В. И. Вернадскому, проф. Д. И. Багалею и 
В. А. Модзалевскому составить проект статута Академии.

17. Следующее заседание Комиссии назначено в 10 ч. у. на 3 августа в Музее 
искусств при Университете.

18. Заседание закрьіто в 91/1 2 ч. вечера.

ЦНА.— Ф.Р.І251,— Оп. Ї.— Спр. 1 «Б».— Арк. 25—26 зв. Чернетка. Рукопис.

Журнал № 10
10 августа 1918 г.

1. Заседание состоялось в 10 ч. утра, в Музее искусств при Университете.
2. В заседание прибили: председатель — академик В. И. Вернадский, члени: 

проф. Д. И. Багалей, проф. Г. Г. Павлуцкий, проф. Е. В. Спекторский, проф. А. В. Спе-
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ранский, проф. С. П. Тимошенко, проф. Е. К. Тимченко, проф. П. А. Тутковский и 
секретарь Комиссии В. Л. Модзалевский.

3. Прочитан и утвержден журнал за № 9.
4. Доложена телеграмма из Лохвицьі проф. М. И. Туган-Барановского о невоз- 

можности из-за собнтий в уезде внехать в Киев.
5. Проф Д. И. Багалей доложил записку об организации историко-филологиче- 

ского отделения.
После обмена мнений Комиссия приняла следующие решения как по вопросам, вн- 

двинутнм запиской, так и возникшим в связи с нею:
1) вопрос об Археографической Комиссии внести в повестку заседания Комис

сии 17 августа, пригласив на ато заседание президиум Временной Комиссии для раз- 
бора древних актов, в лице акад. В. С. Иконникова, проф. М. Н. Ясинского, О. И. Ле- 
вицкого и П. М. Каманина.

2) установить для ист [орико]-фил [ологического] отделения 15 кафедр, согласн© 
записке, причем для 7 кафедр, касающихся украиноведения, оставить 12 вакансий 
и для 8 кафедр общего характера — 8 вакансий (всего 20 вакансий для академи- 
ков) ?

3) принять список ученнх учреждений и Постоянньїх Комиссий, предлагаемнх 
ист [орико]-фил [ологической] подкомиссией, отнеся Национальную Библиотеку, Фо- 
тографический институт и Комиссию по составлению словаря украинских деятелей 
к числу учреждений комиссий, состоящих при Общем Собрании. Вопрос об ор
ганизации Фотографического института, как необходимого и для других Отделений 
Академии, передать на предварительное рассмотрение подкомиссий по организации 
отделений и типографии.

4) внести в записку мотиви о необходимости влияния Академии на деятельность 
Археологической Комиссии или учреждения, какое будет исполнять ее функции 
ввиду того, что цели и задачи Комиссии совпадают во многом с целями и задачами 
историко-филолог [ического] Отделения;

5) внести в записку мотивьі о желательности изучения истории музики на 
ист [орико] -фил [ологическом] отделений;

6) Комиссии по присуждению премий дать более гибкую форму. Проф. Д. И. Ба
галей доложил при атом, что истор [ико]-фил [ологическая] подкомиссия находит же- 
лательннм, чтобн премии носили имена покойннх вндающихся украинских ученнх;

7) признать желательность утверждения вакансий по кафедре украинской изящ- 
ной словесности для занятия их позтами, литературннми критиками и писателями, 
число вакансий предоставить историко-филолог [ическому] отделению; вопрос о пра
вах академиков по кафедре изящной словесности передать для разработки в истор- 
[ико] -фил [ологическую] подкомиссию;

8) поручить всем подкомиссиям внделить из общего числа учреждений и по- 
стоянннх комиссий те, которне надлежит организовать в первую очередь.

6. Проф. П. А. Тутковский доложил журнал подкомиссии по приобретению типо
графии для Академии.

Постановлено: Просить п. Министра снестись по данному вопросу с Ю. А. Кистя- 
ковским.

7. Следующее заседание назначено на 6 ч. вечера 14 августа в кабинете п. Ми
нистра.

8. Заседание закрнто в 1 час дня.

ЦНА.— Ф.Р/251.— Оп. 1.— спр. 1 «Б».— арк. 36—36 зв. Чернетка. Рукопис.

Журнал № 17
4 сентября 1918 г.

1. Заседание состоялось в 6 час. вечера в кабинете г. Министра.
2. В заседание прибнли: председатель Комйссии — академик В. И. Вернадский, 

члени — проф. Д. И. Багалей, проф. Н. Ф. Кащенко, проф. И. И. Косоногов, проф. 
А. Е. Крнмский, проф. Г. Г. Павлуцкий, проф. Е. В. Сперанский, проф. С. П. Тимо
шенко, проф. Е. К. Тимченко, проф. М. И. Туган-Барановский, проф П. А. Тутковский 
и секретарь Комиссии В., Л.. Модзалевский.

3. Прочитан и утвержден 16-го заседания журнал Комиссии.

22 Київська старовина



4. Академик В. И. Вернадский доложил, что подкомиссия по организации Исто- 
рико-Филологического Отделения * постановила внести в статут Академии перечень 
следующих учених учреждений: Астрономическая обсерватория, Химическая лабора- 
тория, Физический Институт, Геодезический Институт, Геологический Комитет (на- 
ходящийся в связи с Академией), Музей антропологии, Ботанический сад, Институт 
прикладной химии, Акклиматизационннй сад, Институт зкспериментальной медици
ни, Аналитическая лаборатория, Институт опнтной ботаники, Институт опнтной зо- 
блогии, Институт технической механики, Музей Минералогический с лабораторией, 
Музей Геологический и Палеонтологический, Музей зоологический, Музей ботани
ческий, Физико-географический Институт, Биологическая станция Азовскаго моря. 
При зтом подкомиссия нашла, что внрабатьівать в настоящее время штати всех зтих 
учреждений невозможно, и остановилась на мисли о необходимости внделить из их 
числа ряд учреждений, создание которнх сейчас является крайнє необходимнм.

Такими учреждениями являются Физический Институт, Геодезический Институт, 
Институт технической механики, Акклиматизационннй и Ботанический сад. На зти 
пять учреждений подкомиссия находит необходимнм испросить средства, имея в ви
ду расходн по их организации, но не штати, определить которне теперь весьма труд
но. Окончательная сумма, которую следует испросить, будет установлена в подкомис
сии и доведена в общем заседании Комиссии.

Профі М. И. Туган-Барановский доложил записку об организации Отделения 
Социальннх наук.

Постановлено согласиться с предложениями подкомиссии и записку напечатать.
5. Постановлено по предложению Ф[изико]-М[атематической] подкомиссии на

печатать поступившие в Комиссию записки: проф. Н. Ф. Кащенка — о музеях антро
пологии и зтнографии и проф. В. И. Лучицкого — о Геологическом Комитете.

6. Постановлено поручить подкомиссии по организации Отделения историко-фило- 
логических наук вияснить взаимоотношения между Академией Наук и Националь- 
ним Исторкческим Музеєм для внесення соответствующего пункта в Статут Ака
демии.

7. Председатель Комиссии доложил о том, что Министр внразил в беседе с ним 
полное сочувствие мисли об организации Ботанического и Акклиматизационного Са- 
дов и находит весьма желательннм скорейшее осуществление зтой мисли.

8. Доложена во втором чтении первая глава Статута Академии, в которую внесе- 
ни некоторне нзменения.

Постановлено: а) принять 1-ую главу Статута, в которую внести впоследствии, по 
внработке, вопросн об Археографической Комиссии, числе академиков и преимущест- 
венного права пользования ими Национальньш Историческим музеєм; б) для уста
новлення редакции зтой глави избрать подкомиссию в составе акад. В. И. Вернад- 
ского проф. А. Е. Крнмксого и проф. М. И. Туган-Барановского, предоставив им пра
во установить окончательную редакцию без внесення ее на утверждение Комиссии;
в) перевод Статута на украинский язик поручить проф. А. Е. Крнмскому и 
проф. Е. К. Тимченко; г) текст первой глави [лито] графировать и раздать членам 
Комиссии.

9. Обсуждался вопрос о первом составе академиков, причем били внесенн два 
основних предложения: первое, согласно которому наметить первий минимальннй со
став академиков должньї будут внсшие школи, находящиеся на территории Укра- 
нньї, н второе, по которому академики назначаютоя Верховной Властью. В зтом по- 
следием случае количество академиков должно бить невелико (9 или 15). Первий 
состав академиков, пополненннй таким порядком, избирает из своей средн президиум 
Академии и затем пополняется согласно уставу.

Зти предложения визвали оживленннй и продолжительннй обмен мнений меж
ду присутствующими, не закончившийся в настоящем заседании и перенесеннмй на 
следующее, назначенное на 10 ч. утра 7 сентября в Музее искусств при университете.

10. Заседание закрито в 10 ч. вечера.
ЦНА.— Ф. Р/251,— Оп. Спр. 1, <гБ»,— Арк. 42—43, Чернетка, Рукопис,

* У документі помилка. Треба: «Физико-Математического».
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Журнал № 21
13 сентября 1918 Єі

1. Заседание состоялось в 91/2 ч. утра в Музее искусств при Университете.
2. В заседание прибшш: председатель — академик В. И. Вернадский, члени: 

проф. А. Е. Крьімский, проф. Г. Г. Павлудкий, проф. Е. В. Спекторский, 
проф. А. В. Сперанский, проф. С. П. Тимошенко, проф. Е. К. Тимченко, проф. М. И. Ту- 
ган-Барановский, проф. П. А. Тутковский и секретарь Комиссии В. Л. Модзалевский.

3. Заседание било посвящено обсуждению и составлению штатов Академии и 
смети ее по 1 января 1920 г. В связи с обменом мнений по зтим вопросам Комиссией 
принятн следующие постановлений:

а) число действительннх членов по Отделению Физико-математнческих наук 
уменьшено до 26 (вместо предлагавшихся подкомиссией 30-ти);

б) после прочтения проф. А. Е. Крьімским записки о кафедрах востоковедения 
число действительньїх членов по Отделению Историко-филологических наук увеличе- 
но до 21 (введено две кафедри вместо одной, по востоковедению, тюркологии и ара- 
бо-иранской филологии);

в) общее число действительньїх членов Академии установлено 67 (первое От- 
деление — 21, второе — 26, третье — 20);

г) число директоров учених учреждений не академиков установлено в 14, из коих 
два для учреждений и Комиссий первого Отделения, 10 — для второго, 2 — для треть- 
его; содержание их вносится в штати и смету, как условньш кредит; директор Пу- 
бличной библиотеки в число 14 директоров не входит, т. к. Библиотека имеет свои 
штати;

д) принято принципиальное положение об оплате гонораром всех печатаемьіх в 
изданиях Академии трудов академиков, ввиду необходимости для них оплачивать 
переводи своих трудов на иностраннне язики. При атом гонорар установлен в раз- 
мере 300 руб. для исследований и 200 руб. за материал. Статьи и материалн посто- 
ронних лиц оплачиваются в таком же размере. Виплата гонорари производитвя при 
разрешении автором к печати последнего листа корректурн данной статьи.

Сметнне предположения историко-филологической подкомиссии на содержание 
учреждений и Комиссий в сумме 405.900 руб. Комиссией принято.

Далее принятн следующие штати и сметнне предложения по 1 января 1920 г.:
а) по Лаборатории испнтания материалов при Институте прикладной механики: 

штати— 185.000 (оборудование, строительньїе и хозяйственние расходи не вклю- 
ченьї), смета— 462.000;

б) по Физическому Институту: смета — 440.000 (со включеиием части расходов 
по оборудованию);

в) по Акклиматизационному саду: смета — 559.933 р.;
г) по Ботаническому саду: смета— 175.800 р.;
д) в смету со держання академиков постановлено внести 60% штатних сумм по 

1-му Отделению (13 академиков), 50% штатних сумм по 2-му Отделению (13 ака
демиков) и 50% по 3-му Отделению (10 академиков), всего на 36 академиков;

е) из общего числа 14 штатних директоров учених учреждений поставлено вне
сти в смету содержание 2 директоров по 1 отделению, 5 по 2-му и 2 по 3-му;

ж) постановлено предоставить подкомиссии по организадии Отделения Физико- 
математичєских наук внести в штати и смету Академии дальнейшие свои предполо
жения; исполнение зтого поручено проф. С. П. Тимошенку;

з) принято постановление— указать в записке, что штати учреждений; которьія 
не предполагается основивать в первую очередь, будут разработанн и представленьї 
впоследствии.

4. Проф. Д. Й. Багалей указал на необходимость скорейшего вияснення вопро- 
са о помещении для Академии, причем находил желательинм внести в смету на 
наем его. Постановлено внести в смету сумму на приспособление помещений Акаде
мии.

5. Далее принятн сметнне и штатнне предположения по Канцелярии Непремен- 
ного Секретаря и Правленню Академии, при сем прилагаемне.

6. По докладу председателя Комиссии постановлено внести в смету ежегоднне 
ассигнования (на научнне предприятия, поддержку научннх работ, зкспедиции, 
зкскурсии и приобретение коллекций: для 1-го Отделения — 250.000 р., для 2-го —
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500.000 р. и для 3-го — 250.000 руб., в штати по 2. Отделению постановлено внести 
1.000.000 руб. Предлагается учредить 4 фонд а: 1) на научньїе предприятия; 2) зкскур- 
сии, зкспедиции и приобретение коллекций; 3) опитних наук; 4) биологических наук.

Заседание закрито в 1 ч. дня.
Председатель К омиссии академик В. И. Вернадский.

ЦНА.— Ф.Р/25. Оп. 1.— Спр. 1«Б».— Арк. 76—77. Оригінал. Машинопис.

Журнал № 23
/7-го сентября 1918 года.

1. Заседание состоялось в 91р ч . утра в Музее искусств при Университете.
2. В заседание прибили: Председатель Комиссии — академик В. И. Вернадский, 

члени проф. Н. Ф. Кащенко, проф. И. И. Косоногов, проф. А. Е. Крнмский, 
проф. Г. Г. Павлуцкий, проф. Е. В. Спекторский, проф. А. В. Сперанский, 
проф. С. П. Тимошенко, проф. Е. К. Тимченко, проф. П. А. Тутковский, член подко- 
миссии по Организацин Отделения Физико-математических наук Н. А. Медзведский и 
секретарь Комиссии В. Л. Модзалевскнй.

3. Проф Г. Г. Павлуцкий доложил от имени Подкомиссии по организацин Истори- 
ко-филологического Отделения ее постановление о замене Археографической Комис
сии «Постоякной Комиссией по изданию памятников язика, письменности и исто- 
рин».

Постановлено: согласиться с постановлением подкомиссии.
4. Рассмотренн проекти штатов н сметьі Академии до 1-го января 1920 г.
После обмена мнений постановлено:
а) предположенньіе ими ассигнования на виплату гонорара и вознаграждения ре- 

дакторов изданий исключить из сметьі и штатов и определить стоимость печатного 
листа, принимая во внимание сложность набора академических изданий и необходи- 
мость печатания их на хорошей бумаге — в 900 руб.; число листов изданий Академии 
еократнть до 800 (80 +  240 +  240 +  240);

б) произвести в следующих §§ сметьі сокращения на 20% предположенних ассиг- 
нований и исключения: исключить 5.000 руб. на Кабинет зкспериментальной психо- 
логии; еократнть на 9.000 руб. расходи на Комиссию по составлению историко-геогра- 
фического словаря Украинской земли; напитали на помощь в научннх работах, 
зкскурсии, зкспедиции и пр. еократнть: по 1 отделению на 50.000, по 2-му на 100.000, 
по 3-му на 50.000; по Лаборатории испьітания материалов — на 92.400; по Физическо- 
му Институту — на 88.000; по Акклнматизационному саду— на 112.000 руб.; по Бота- 
ническому саду — 35.000 руб.; по Геодезическому Институту — на 160.000 руб., по 
Канцелярии Непременного Секретаря (канцел. расходи) — на 5.000 руб.; по приспо- 
соблению помещений, отопление и проч. помещений Академии на 100.000 руб.; при- 
обретению легкового и грузового автомобилей на 30.000 руб., по изданиям — 830.000 
руб.; общая сумма сокраіцений внразитея в 1.446.400 руб.;

в) внести в смету содержание Геодезического Института в сумме 640.000 руб. и 
содержание двух автомобилей — 75.000 руб., а всего 715. 000 руб.

5. Обсуждался вопрос о помещений. Постановлено: 1) обратиться с просьбой в 
Празление Украинского Державного Университета о временном отводе помещений 
для Академии, манежа и 60 кв. саж. жилих помещений для надобностей Геодезиче
ского Института.

6. Председатель Комиссии доложил о поднятнх вопросах: г. Зеленим — об учреж- 
денші Института изучения поведения животннх и г. Попруженком — об организацин 
фотографического архива.

Постановлено: вопросн зти передать в будущую Акад[емию] Наук.
7. Поставлено работу Комиссии признать законченной и поручить подкомиссии 

по установленню редакции статута рассмотреть и окончательно внработать штати, 
смету и обт>яснительнне к ним записки, причем вместо внбнвшего проф. Багалея 
ввести в состав подкомиссии проф А. Е. Крнмского.

8. Заседание закрито в 11і/2 час. утра.
Председатель К омиссии академик В. И. Вернадский
Секретарь Комиссии В. Л. Модзалевскнй
ЦНА.— Ф.Р/251.— Оп. 1.— Спр. 1 «Б».— Арк. 80—80 зв. Оригінал. Машинопис.
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«ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
ПРО ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК В м, КИЄВІ»

14 листопада 1918 р~
Затверджую.
ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ.
14 листопада 1918 року м. Київ.
Посвідчив: Державний Секретарь, Сенатор Сергій Завадський.

УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ МІНІСТРІВ ЗАКОН 
ПРО ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК В м. КИЇВІ.

1. Ухвалити докладені до цього Статут та штати Української Академії Наук в 
м. Київі та її установ і закон цей перевести в життя з 1 листопада 1918 року.

2. З-поміж перелічених у Статуті наукових установ Академії, окрім постійних 
комісій, витворюються в біжучому році: Фізичний Інститут, Геодезичний Інститут, Л а
бораторія для спроб над матеріалами при Інституті прикладної механіки, Ботанічний 
Сад, Акліматизаційний Сад, Демографічний Інститут, Інститут для виучування еко
номічної кон’юнктури та народнього господарства України.

3. Академії Наук дається доручення розробити й подати на затвердження зако- 
нодатним порядком штати та обрахунок словянської кляси при історично-філологіч
ному Відділі Академії згідно з приміткою третью § 6 Статуту Академії.

4. Всі інші установи, які перелічено в Статуті Академії, закладаються в виро
бленій нею послідовности. При тому їх діяльність зазначається Статутом, що його 
вона сама затверджує, а штати подаються од Академії на затвердження встановле
ним порядком.

5. Первісний склад Академії становлять дванадцятеро академіків, що на подан
ня од Міністра Народної освіти та Мистецтва призначає Пан Гетьман, по чотири на 
кожен Відділ, з-посеред таких осіб, яких місце їх побуту дає спромогу негайно при
ступити до діяльності в Київі. Ці дванадцятеро академиків творять Спільне Зібран
ня та Відділи Академії Наук.

6. Складені таким способом Спільне зібрання та три Зібрання відділів Академії 
Наук негайно приступають до обрання з-поміж себе Голови-ІІрезідента Академії, її 
Неодмінного Секретаря та всіх инших виборних осіб, показаних Статутом, у поряд
кові, який зазначено Статутом. Перше Спільне Зібрання Академії та перше Зібрання 
Відділів скликають найстарші літами академики, і вони ж на тих Зібраннях головують 
і подають на затвердження вибраних на них службових осіб Академії, згідно з по
рядком, показаним у Статуті. Ці перші зібрання скликаються тільки для обрання 
службових осіб.

7. Коли Пан Гетьман затвердить Голову-Презідента Академії, її Неодмінного 
Секретаря та инших виборних службових осіб, котрі показано у Статуті, тоді Спіль
не Зібрання та Зібрання Відділів уважають зорганізованими та й можуть, склика
ючись тим порядком, що показано в Статуті, приступити до обрання дальших ака
демиків та до вирішення других справ, які підлягають їхньому віданню.

8. Уповноваження обраного таким способом першого Голови-Презїдеита Акаде
мії та її Неодмінного Секретаря мають силу аж доти, доки число академиків у 
Спільному Зібранні не досягне 24 академиків; тоді призначаються нові вибори Голо- 
ви-Презідента та Неодмінного секретаря, згідно з Статутом Академії, на трьохріччя. 
Так само, перші Голови Відділів задержують свої уповноваження доти, доки число 
академиків на Відділах не досягне: на Відділі історично-філологічних наук семерох 
академиків; на Відділі Фізично-математичних наук десятерох академиків і на Відділі 
соціальних наук семерох академиків.

9. Надати право Академії Наук визначати обрахунковим порядком ті суми, ща 
потрібні кожного року на господарські та організаційні трати, та вносити їх на за
твердження встановленим у Статуті порядком, аж доки Академія Наук остаточна 
зорганізується і буде спромога ввести господарські трати в обрахунок.

Виконуючий] о б ов’язки] Голови Ради Міністрів
А. Ржепецький

Міністр Народньої Освіти та Мистецтва
Стебницький
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Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.— 
Ф. 2201.— Оп. І.— Спр. 135.— Арк. 19—21. Копія.

(Державний Вістник.— 1918 р.— 22 листопада.— М 73.)

НАКАЗ ГЕТЬМАНА ВСІЄЇ УКРАЇНИ
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

14 листопада 1918 р.

ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ дійсними членами УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК:
а) По Відділу історично-філологічних наук:

1. Заслужеий професор Харківського Університету Дмитро Іванович Б а т а л і й .
2. Ординарний професор Українського Київського Державного Університету Ага- 

фангел Юхимович К р и м с ь к и й .
3. Заслужений професор Київської Духовної Академії Микола Іванович П е т р о в .
4. Професор Черновецького Університету д[окто]р Степан С м а л ь - С т о ц ь к и й .

б) По Відділу фізично-математичних наук:
1. Ординарний академік Російської Академії Наук Володимир Іванович В е р н а д -  

с ь к и й.
2. Професор Київського Політехнічного Інституту Степан Прокопович Тимо -  

ш е н к о. *
3. Професор Київського Політехнічного інституту Микола Феофанович К а щ е н к о.
4. Заслужений ординарний професор Київського Університету Св. Володимира Пав

ло Аполлонович Т у т к о в с ь к и й .
в) По Відділу соціяльних наук:

1. Ординарний професор Київського Українського Державного Університету Ми
хайло Іванович Т у г а н - Б а р а н о в с ь к и й .

2. Професор Катеринославського Університету Хведір Васильович Т а р а н о в -  
с ь к іг й.

З- Ординарний професор Київського політехнічного Інституту Володимир Андрі
йович К о с и н с ь к и й .

4.Член-секретар Комісії по розбору давніх актів Орест Іванович Л е в и ц ь к и й .  
ГЕТЬМАН ВСІЄЇ УКРАЇНИ ПАВЛО С К О Р О П А Д С Ь К И Й
МІНІСТР НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
І МИСТЕЦТВА,
сенатор А. Стебницький

З первотвором згідно:
Начальник 11-го відділу 
Департаменту Загальних Справ
Державної Канцелярії С. Ганькевич

За старший Діловод **

ЦНА.— Ф. 251.— Оп. І.— Спр. І.— Арк. 19—19 зв. 
Завірена копія.

* Підкреслено в документі. 
** Підпис нерозбірливий.

Переднє слово та коментарі 

І Віктора ШМЕЛЬОВА
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М. ГРУШЕВСЬКИЙ і

ЩОДЕННИКИ
(1883— 1893)

Діяльність Михайла Сергійовича Грушевського тісно і нерозривно пов’я 
зана з розвоєм національної історії України кінця XIX — першої половини 
XX ст., відродженням української духовності, політичної самосвідомості на* 
роду і, врешті, появою незалежної української держави, першим президен
том якої він був.

Не ставлячи собі за  мету у невеликій передмові перелічити заслуги 
М. Грушевського перед Україною, хотілося б хоч якось послугувати ширшому 
ознайомленню загалу із біографією вченого, політика, мислителя, літератора, 
публіциста, палкого патріота своєї Вітчизни. Гадаю, що для науковців та й 
читачів взагалі буде цікаво познайомитися із нещодавно віднайденими що- 
денниковими записами молодого Грушевського. Він вів їх під час перебу
вання у Тифліській гімназії та навчання у Київському університеті.

Наскільки нам відомо, М. Грушевський ніде і ніколи не згадував про те, 
що у молоді літа вів щоденникові записи. Тим більшим було здивування 
автора цих рядків, коли серед паперів редакції журналу «Літературно-науко
вий вісник», які знаходяться у Центральному історичному архіві України 
у Львові (фонд 401), він натрапив на «Щоденник невстановленого автора 
1883— 1893 рр., тт. І — II», написаний знайомим почерком. Після детального 
вивчення тексту та графорологічної експертизи відпали сумніви, що перед 
нами рукопис щоденникових записів молодого Грушевського. Зрозуміло, для 
осмислення життя і творчості видатного українського вченого, джерел і об
ставин формування його світогляду та духовності дуже важливе значення 
має епістолярна спадщина. Щоденники є взагалі унікальним з історичного 
погляду документом, який подає миттєвий зріз подій та їх відображення у сві- 
домості автора. Цим вони відрізняються від такого жанру літератури, як 
спогади, котрі позбавлені автентичної реакції на біжучі події і просякнуті 
нашаруваннями суб’єктивності прожитого життя- і віддаленості від подій у 
часі. Публікація «Споминів» М. Грушевського у журналі «Київ» (1988— 
1989) стала помітним явищем науково-літературного життя України. Мемуа
ри відкрили для дослідників та широкого загалу фактично незнані етапи 
українського національного життя кінця XIX — початку XX ст.

Щоденники є документом іншого плану. Вони розкривають не стільки 
широту соціального буття, як внутрішній світ автора, який розмірковує 
і переживає, сумнівається і сподівається. Іншими словами — звіряється перед 
самим собою. І цим вони особливо цінні, оскільки передають душевний стан 
людини на той чи інший конкретний випадок ЇЇ життя.

Повертаючись до «Щоденників» М. Грушевського, відзначимо, що обстави
ни Їх появи в архівному фонді редакції «Літературно-наукового вісника» 
вимагають додаткового з ’ясування. Відомо, що М. Грушевський був одним 
з трьох редакторів видання (разом з В. Гнатюком та І. Франком), котре ба* 
гато уваги приділяло публікації спогадів, щоденників, листів діячів україн
ської культури. Можливо, вчений планував у майбутньому надрукувати їх 
у журналі. Щоденники збереглися без редакторської правки, лише з поодино
кими виправленнями та помітками, зробленими рукою автора, який, очевид
но, перечитував їх.

«Щоденники» М. Грушевського — це досить обширний фоліант, написаний 
дрібним почерком із численними скороченнями, а щодо осіб — автор найчасті
ше використовує ініціали. Текст читається з трудом (особливо студентський 
період), часто вимагає розшифровки скорочених і неясних місць, іноді зу
стрічаються пропуски у зв’язку із механічною втратою тексту (на щастя, їх 
небагато). «Щоденники» умовно діляться на дві частини. Перша, зокрема, 
про 1883/1884 навчальний рік, коли М. Грушевський вчився у 6-му класі

28 Київська старовина



Тифліської гімназії, друга — про перебування у Київському університеті 
(1888— 1893). Якщо у першій частині юнак писав переважно російською 
мовою, лише намагаючись вживати українську у російській транскрипції, то 
друга — написана переважно українською мовою із значною кількістю вста
вок і виписок з релігійної літератури церковно-слов’янською мовою. Загаль
ний обсяг щоденників становить понад 12 аркушів.

Подаючи до друку текст гімназичного щоденника М. Грушевського, який до 
цього часу не публікувався, прагнемо зацікавити дослідників і любителів 
минулого України маловідомими сторінками життя вченого і політика. Д о 
тексту «Щоденника» додаються примітки щодо осіб, назв та подій, про 
які йдеться в рукописі. Щодо написання окремих слів, то у публікації збе
режено особливості стилю і орфографії М. Грушевського, які відомі з його 
численних публікацій. Редакторська правка торкнулася переважно пунктуа
ції, а також окремих пропусків. Дописування упорядника подаються у квад
ратних дужках [ ], пропуски, пов’язані з втратою тексту, позначені {...],
нерозшифровані слова — [нерозб.].

ЩОДЕННИК (1883-1884)
14 сентября 1883 г., Середа.

Только от сегодняшнего дня начинаю свой дневник, исполняю намерение, 
принятое еще летом. Но прежде чем заносить в зту тетрадку свои впечатле- 
ния, вспомню о своих планах относительно зтого дневника. Не поминая время, 
проведенное в пансионе, думая, при каких обстоятельствах придется продол- 
ж ать мне зту жизнь, я бнл особенно донимаєм мнслью о моем одиночестве, 
моей отчужденности, о моих невьісказанньїх думах и чувствах, которьіе, 
как накипевшие слезн, которнм не дают вьілиться, гне[т]ли мне душу. Но 
как я в будущем мог надеяться найти душу, пред которою я мог б и  осветить 
все закоулки своего сер[д]ца, когда до настоящего времени при сближении 
с людьми я не испнтнваю ничего, кроме разочарования? И вот решился я, 
не имея возможности открьіваться собеседнику живому, беседовать с собе- 
седником неодушевленним, открнвать ему свои мисли, сокровеннне думи, 
насколько зто возможно для человека вообще и, в частности, человека моего 
характера, ибо если человек честно боится самому себе сознаться во многих 
своих мислях, сам себе не договаривает некоторнх впечатлений, думает 
о них намеками, если можно употребить такое виражение, то как может он 
изобразить свои мисли на бумаге, поделиться ими хотя [би] с неодушевлен- 
ньш предметом. Незаметно я насипал целую кучу сравнений и всяких жалких 
слов, зто одна из странностей моего характера. Но довольно витать в отвле- 
ченньїх сферах, спустимся-ка на грешную землю. Б н л  сегодня я у Климов- 
ски х2; (С[офия] К [онстантиновна] 3 все время ж аловалась на своего мужа, 
что он ей мешает, да еще и ворчит в конце концов. Мне страшно било 
слушать ее излияния, и я постарался поскорее их кончить. Странно, может 
бить, била зто, так сказать, игра в откровенность, но, я думаю, кому при- 
дет в голову с такой серенькой личностью, хоть я (мне неловко писать зту 
строку — «серенькая личность» еіс.)» такова противоположность между моими 
мечтами, в одних я считаю себя пятою спицею в колеснице, бесполезннм, 
бездарним существом, в других — великим гением еіс., предположение, что 
С[офия] К [онстантиновна] одна из тех личностей, которне готовьі перед 
всеми раскрнвать свою душу без всякого к тому повода, не годится — рань
т е  в ней таких свойств я, кажется, не замечал, особенного расположения 
к себе внушить я не мог, словом, я недоумеваю4, чем обьяснить, как понять 
такую откровенность. Сегодня упал работник с лесов и разбился. Проходя, 
я видел разлившуюся кровь... Со странннм чувством смотрел я на зту 
кровь — я раньше не видел еще пролитой крови. А лишь теперь в мечтах 
своих как я освоился с кровопролитием... Но довольно, а то бумага будет 
смеяться надо мною.
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15 сентября 1883 року. Четверг.

Сегодня писатиму по русськи5, коли зможу. Читав я оце компонування 
пана Ш пильгагена, що зветься «Про що щ ебетала ластивка»6. Мене най
більше доняло казаннє про кохання несчасливе героя цего романа, ще як 
він був школяром, як глека розбив він з-за своєї милої, як бився на ш аб
люках з-за неї. Більше на себе не сподіваюсь й писатиму по русськи.

Часто, не раз слушал, читал я подобнне рассказн, но зтот рассказ произ- 
вел на меня особенное впечатление, горькое, недоброе чувство поднялось 
в душе моей. В мои лета другие уже живут, а я лишь волнуюсь, тоскую 
(вот избитое слово) в ожидании жизни, в которой заранее разочарован, в мои 
лета другие испьітнвают чувство, одно название которого переносит меня 
от зтой казенной, бесцветно-однообразной обстановки к тем пленительннм 
тихим идеалам, которне в остальное время глубоко спрятанн в душе под 
целнм ворохом всевозможной, ни к чему не годной сути, всевозможной пош- 
лости, грязи, которою подчас оживляєм себя (жалкое средство) за неиме- 
нием ничего подчас более чистого; зто напоминает мне утку, которая за 
неимением чего-нибудь сьестного набивает желудок илом, но утка при зтом 
достигает своей цели — желудок у цей полон, она чувствует себя хорошо, 
я же чувствую лишь глубокое презрение к себе, злобу против всего того, 
что доводит меня до такого нравственного унижения.

С амне разнообразньїе чувства пестрою вереницею проходят в моем 
мозгу — от чувства собственного превосходства над окружающими меня 
людьми перехожу я к почти отчаянию, презрению к своей личности... Стократ 
счастливее меня те люди, которне, раз возомнив о себе, смотрят на все с вн- 
соти своего величия часто с такою наивностью (неловкое слово), что згоизм 
их кажется даж е добродушием. Боже, что я такое? Которьій раз задаю  я себе 
зтот вопрос? Неужели мои мечтн о себе, о моем великом призваний — плод 
жалкого самомнения завистливого тупицн, неужели я лишь завистливнй глу- 
пец, непризнанннй гений, плюющий на все, что вш иє его? Белинский (VIII т.) 
говорит, что многие юноши испнтнвают разочарование или, лучше, напу- 
скают его и что зто происходит от чрезмерного желания ж и зн и 7. Зто опре- 
деление очень подходит ко мне. Но что ж, после зтого я не что иное, как 
обьїкновенннй, преисполненннй самомнения болтун, фразер, згоист, отрицаю- 
щий все, что внш е его, пошляк, драпирующийся в мантию Гамлета, в плащ 
Чайльд-Гарольда, словом, то, над чем я так часто смеялся? Зто  бнло бн 
уже слишком, а меж тем зто более чем правдоподобно. Читая характеристи
ку какого-нибудь пошлого болтуна, третьеголового болвана, маскирующего 
своє нравственное убожество личиною разочарованности, я со страхом задаю  
себе вопросн: неужели я таков? И в зти минути испьітнваю такое презрение 
к себе, какого не дай Бог никому испнтнвать!..

Уже поздно, все ушли, глаза мои болят. Я написал много, но чувствую, 
что не внразил того, что хотел, что делать, даж е и зтого утешения — в и р а 
ж ать свои думи не только в стихе, но и в «презренной прозе»,— даж е и зтого 
утешения, говорю, я лишен... Пока довольно.

17 сентября 1883. Пятница.

Сегодня почав я читати оповіданнє пана Захер-М азоха «И деалн нашего 
времени» 8. Не писатиму нічого про самий роман, поки його не кончу, але ж, 
про мене, це не гарно, що от чоловік має талант чималий, мав би б ути 9 
гарним українським писателем, та от рідну мову позабув й зробивсь10 пи- 
сателем німецьким, ще й теперечки, коли більше над усе друге треба гля 
України гарних писателей самостійних. То то й погано, що ті, котри великою 
помоччю могли бути своїй родині, славу свою на чужих полях заробляють, 
іною мовою пишучи, гля чужого люду працюючи, на ріднім же полі зи- 
стаються хоть більше і добрі, але ж  не дуже великиї діовци іа, хоч і у їх охо
та країні своїй допомогти, та не можуть; хоч і є меж рідними писателями 
ще, слава Богові, звісно й дещо не аби яких. А то б мало що й не було би

ЗО Київська старовина



правдивим слова пана Пигасова (що у «РудинЬ пана Івана Тургенєва), що 
нема в світі нічого легше, як бути писателем українським, треба тільки 
гроші мати, а там що не напишеш, то й гарно 12. Ну та ще не таке, Богові 
дяка, погане наше діло, єще Україна не сгінєла, лясською мовою каж учи 13. 
Але ж докажу вже про пана Захер-М азоха. Ще не так було б мені жалко, 
якби він був який-небудь неборака з тіх, що й тільки й слово, що ім’я 
Українське, а й хліба по русськи попрохати не зуміє, а то видно, що він 
рідну Галиччину знає гарно й мог би, мабуть, і рідною мовою побалакати. 
Може, то ще єму було не до ладу, що не мало б єго писаннє такої слави, 
якби було б русською мовою написано, та про то було б єго писаннє гля 
України дорогше, а з України помаленьку й по всему світу б розійшлось, 
ось як я читав (Истор. Вест. 1883 г.), що писання про письменство Україн
ське аж  у видання повременії Італьянськи залетіло 14.

Дальш е буду писати по великорусски. Только что взглянул на Тиф
лісе, укутанннй темним покровом ночи, вираж авсь фигурами. Меня всегда 
волнует взгляд на зтот город, как и на всякий другой; зти яріше нити фона- 
рей, темнне купи садов, чуть белеющие ередь ночного мрака здания, 
зтот шум, биение пульса жизни, столь не похожей с моей. Какое-то странное 
чувство обнимает меня — не то зависть, не то смущение, неясное стремление 
к чему-то. Что б не забить окончательно, запишу, насколько помню, свою 
песенку:

Не мав козак на Україні долі,
Пішов шукать долі на чужині,
Пішов козак з України 
Ш укать долі на чужині.

Что-то дальше не могу припомнить, лучше отложить до более удобного 
времени. А пока пора и кончить.

18 сентября 1883 г. Н еділя .

Взглянув случайно на число, которьш помечена моя предндущая замет- 
ка, я вспомнил вдруг, что 17 сентября день моего рождения 15. Мне хоте- 
лось би сказать несколько слов по поводу зтого. Зтот прошедший год мало 
произвел во мне перемен — я остался тем же, с великими зам ислам и, с ма
лими делами. Попеременно решалея я заняться историей, английским я зи 
ком и проч., но ничего заметного не еделал. Историею моих волнений может 
некоторнм образом служить моя записная тетрадь. Памятен мне особенно 
страх смерти, которий напал на меня в декабре и марте... Я не стижусь со- 
знаться, что испугался смерти — как би мрачно я не смотрел на жизнь, все 
же всеми силами своей души я хочу жить, «хочу слнш ать под ногами твер
дую землю, над головой видеть бесконечний шатер неба»... По-моему, жизнь 
все-таки єсть величайшее благо, за пользование которим ми никогда не 
сможем расплатиться и вечно будем в долгу.

Пнтливнми глазами смотрю я вперед — принесет ли мне наступающий 
год исполненье моих планов, которне копошатея у меня в голове, подвигнет 
ли он меня на лестниду человеческого развития, иль буду я толочься на 
одном месте, воображая, что взобралея на самую вершину? Д а, много хо- 
рошего ж елал би я от наступающего года, только Бог весть чем ответит он 
на мои надеждьі. Мне всегда било досадно, что я не могу встретить зти дни 
ереди моих родннх, что я часто забиваю  даж е про них ередь зтой мертвящей 
казарменной жизни. К ак видно, несмотря на все мои «разочарования», во 
мне уцелела еще, так сказать, «очажная» семейственная черта. Я припи- 
сьіваю ее своєму малороссийскому происхождению. В малороссе, если только, 
конечно, он не совсем внродилея, всегда заметна зта тихая, ясная любовь 
к своей семье, к родине, и зто, по-моему мнению, одна из наиболее симпа
тичних черт малороссийского характера. К таким наиболее симпатичним чер- 
там отношу более или менее искреннюю набожность, спокойное отношение 
к окружающему и пр. Но, кажетея, зти прекраснне, но не современнне до-
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стоинства, к сожалению, начинают все более и более исчезать в Мало- 
россах вместе с их тихими, позтическими обнчаями, задушевними песнями, 
простими, но полними красоти нарядами... Я мало видел малорусскую 
жизнь, но, надо признаться, явилась она мне далеко не в ореоле гармонии 
и по'зтичности. Хоть милие, роднне, задушевньїе звуки украинской речи, тн- 
пичньге, дишавшие гомеровскою простотою и вместе с тем добродушним лу
кавством лица парубкив и дидив скраднвали отчасти неприглядние сторони 
малорусской жизни, однако и сквозь радужную призму своей любви к У края
не я рассмотрел много не завидного — бедность, пьянство, низкопоклонство 
пред сильним, стремление вийти из своей средьі и проч. Но, разумеется, 
обвинять за все зто народ било би такж е несправедливо, как и вистав
лять крестьянина каким-то идеалом чести и благородства. Особенно на 
меня неприятно подействовала всеобщая зксплуатадия крестьянского труда. 
Хоть героями в атом отношении чаще всего являются поляки, ж иди и немцьі, 
которне своими соединенннми усилиями достигают того, что невольно вспо- 
минаешь, глядя на нннешнюю жизнь, блаженнне и приснопамятние Бреме
на единения Малороссии с Польшей, как равннй с равньїм и вольний 
с вольним,— Бремена ясновельможних панов Понятовских, Вишневецких, І<о- 
нецпольских и пр., тех прекрасних времен, когда между польськими по- 
мещиками и русскими крестьянами сохранялись умилительно-простне отно- 
шения, когда помещики, не ж елая подвергать беспокойствам своих крестьян, 
сами предупредительно располагали его имуществом, а русская старшина, пре- 
исполненная патриотических чувств, ругая поляков, драла, не вся, конечно, по 
три шкури с тех же «людей посполитих», которнх защиту поставило себе 
задачею, и при атом считали себя истим оплотом русской народности, хотя 
героями зксплуатации, повторяю, большею частью являются поляки, жиди и 
немци, но и русские «буржуй» тоже крестьянам спуску не дают и, следуя 
мудрому закону борьбн за существование, так славно обчищают своих «братьев 
по Христу», что только рот раскриваеш ь от удивления.

19 сентября 1883. Понеділок.

Сегодня кончил я роман Захер-М азоха «И деалн нашего временн», кото- 
рьій давно уже собирался прочесть. Убедившись в пользу разборов прочитан- 
них произведений (по моєму мнению, кроме того, что они заставляю т вдумн- 
ваться в читаемое, они полезнн для развития мншления и слога), я решился 
изложить своє мнение относительно зтого романа. К сожалению, условия, при 
которнх я прочел зтот роман, не дали возможности составиться вполне цель- 
ному представленню об зтом романе.

По моєму мнению, главное лицо романа — Андор,— которому автор сильно 
симпатизирует, и сообразно с обстоятельствами и периодами жизни Андора 
роман разделен на 4 части — 1) знайомство с Андором, его любовь к Галин 
и сближение с нею, 2) любовь Галин к Андору, счастье их, охлаждение и 
разрнв Галин с Андором, 3) страдания неудачной любви Андора, знайомство 
его с Риво и Внппертом, болезнь и смерть матери Андора и, наконец, 4-я — 
любовь Андора к Балерин, публичная деятельность Андора, разрнв его с Ва- 
лерией и разочарование в окружающей жизни.

Вообще же содержание зтого романа весьма многосложно, одних интриг 
стало би на полдюжину французских романов, на светло-сером фоне исто- 
рии (если можно так виразиться) жизни Андора автор внводит целую вере- 
ницу разнообразних характеров — П ланта, Вольфганга, Ольдергаузена, 
М арджельда, Михелиньї, Галин, королеви, Балерин, Ривог Внпперта и др. 
Рядом собитий, интриг автор, с одной сторони, ж елает доказать мелкость, 
ничтожность, безнравственность и непрочность «идеалов нашего времени», 
которнми зараж енн все слои немецкого общества от короля до бедного 
писаря, с другой сторони — бесполезность, незавидную роль честннх идеа- 
листов.

От общего очерка перейду к частннм собнтиям и характеристикам. Начну 
с Андора — он представляет тип честного, серьезного немецкого ученого в
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лучшем значений зтого слова, но, ясно видя все благородство Аидора, чита* 
тель убеждается, что благородство зто бесполезно, что при ньінешнем по
ложений дел голос таких людей остается «гласом вопиющего в пустьіне». 
Под конед Андор, не найдя утешения ни в любви, ни в общественной дея- 
тельности, убеждается в своей бесполезности, и речью полного и горького 
сознания испорченности своих соотечественников заканчивает он роман.

Плант, Ольдергаузєн, Кейт, Вольфганг, М ардежельд и др.— очень сход
ин между собою, в их лице автор хотел изобразить большинство немецкого 
образованного общества, главннм рнчагом всех их поступков являются 
«идеали нашего времени» — ненасьітное стремление к богатству, чести, рос- 
коши и разврату: для достижения своей цели они не брезгуют никаними 
средствами — честь, справедливость, любовь — для них пустьіе слова; в осо- 
бенно резкой, неприглядной наготе являются они в своей любви или, вер- 
нее сказать, в своих чувственннх в л е ч е н и я х с к о л ь  бьі сильною не казалась 
привязанность, золото, зтот идол всех, сумеет победить ее. Но если мужчини 
являются в самом неприглядном свете, то и прекрасний пол не уступает им 
нисколько — в разврате, роскоши, мелкости и безнравственности стремлений 
при полном отсутствии всего возвьішенного, всего того, понятие о чем ми 
соединяем с одним именем женщин. Д ля них любовь, разврат — только раз- 
влечение от пресищения пошлою, мелкою, роскошною жизнью. Если про- 
рнвается в ком, несмотря на всю пошлость характера, какое-нибудь, хоть 
немного человечное чувство, то при зтом еще яснеє обнаруживается полная 
нравственная несостоятельность — чувства зти проходят незаметно, их даж е 
не стараются затушить, зти чувства сами стушевнваются пред наглою силою 
так назнваемой «практичности». Под зтим именем маскируется стольно без- 
нравственной наглости, стольно беззаветного игнорирования всего для дости
жения собственннх интересов, что человеку, которого долгая школа порока 
и лицемерия не приучила к современньїм понятиям, становится непонятннм, 
неужели у зтих людей действительно умерло всякое чувство справедливости. 
Рядом стоящая группа Андора, Випперта и Рива служит светлнм фоном для 
изображения общественной жизни. Зти благородньїе люди оттеняют своей 
приверженностью к вечннм идеалам человечества всеобщее растление и де- 
морализацию.

Таков план романа, таковн, по моєму мнению, задачи г. Захер-М азоха. 
Посмотрим теперь, как он справился с ними. Идеи свои и воззрения свои 
З  [ахер]-М [азох] внраж ает частию в предисловии, частию в речах Рива, 
Виперта и Андора. Автор обличает немецких романистов за их тенденциоз- 
ное, искусственное изображение жизни и говорит, что, пиша роман, он при- 
держивался строгой действительности. Все зто очень верно и прекрасно; 
взглянувши беспристрастно на роман, ми замечаем, что автор тоже изрядно 
погрешает против правдивого изображения, что в романе весьма ясно скво- 
зит тенденция и изображение жизни при многих достоинствах отзьівается 
искусственностью. Мне в «И д[еалах] н[ашего] вр[емени]», как и в « Б а
заре житейской суєти» Теккерея 16, не нравятся постоянно делаемие тенден- 
циозние виводи по поводу различних обстоятельств. Я требую от автора, 
чтобьі он ясно и художественно изобразил жизнь, сделать же вьівод гіусть 
представит он читателю — коль скоро произведение правдиво, вьівод всякий 
сделает без труда; если оно погрешает против истини,— тенденциозньїе в и 
води автора только совершенно испортят впечатление, производимое сочи- 
нением. .

Из частностей замечу взгляд автора на русскую литературу (вполне спра
ведливий и весьма сочувственньїй) и мнение о перемене, произведенной в Гер- 
мании войной 1870 г. Мне только кажется, что влияние последней преувели- 
чено, я думаю, что пошлость, характеризующая современную Германию, ц а
рила и До войнн 1870 года, война визвала только ее наружу.

В заключение скаж у об разнице между «Идеалами нашего времени» и со- 
чинениями Г оголя17, пред которим 3 [ахер]-М [азох] преклоняется. И здавая 
свой роман, автор вспоминает слова Гоголя об отрицательннх произведениях. 
Н о автор упускает разницу между Гоголем и собой — бичуя окружающие по
роки, Гоголь представил, не мудрствуя лукаво, художественную, верную кар
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тину общества, и произведения его будут еще долго читаться, Захер же 
Мазох наложил отпечаток искусственности, тендєнциозности на своє произ» 
ведение, и оно не будет бессмертно.

20 сентября 1883 г. Вівторок.

От сегодня мої ім’янини, і, як уся жизнь моя, день уже пройшов тихо 
й сумно. Бог єго святий знає, що буде дальше, чи збудуться мої думи, чи 
марно згинуть, як згинули лучші думи других повних надій хлопців. Е, якби 
збулись вони, якби так міні та й велике діло зробити на потребу, на поль- 
зу родині й всему роду людському. Та що, шкода й думати, дуже багацько 
вже заносилось думою аж до хмар, та й на землі, серед усякого, як ті ка
жуть, «прозн» опинилось. Ще й, як на сміх, занесла мене доля серед лю
дей чужих, зробила мене заволокою. Ж ивеш і нікди рік цілий рідної мови 
не почуєш — усе кругом тебе величаються москалі, німці усяки, белькочуть 
усяки Армяни, Грузини й другі іномовці. Як би скоріш на рідну Україну верв 
нутись, хоч біда та лихо, та бідота у нас на Україні, але ж  усе лучче, аніж 
тут на чужині.

22 Сентября. [1883 р.] Четверг.

Мне пришло в голову записать мьісль, которая уж е несколько раз прихо
дила мне в голову. В Евангелии говорится, что одно [дело] согрешить по 
незнанню, [тот] менее виновен, чем тот, которнй, зная, совершил преступ* 
ление. Такое же убеждение господствовало и до Рождества Христова и по* 
том почти до наших дней — все бнли убежденьї, что совершить проступок ЧЄв 
ловеку простительнее не знающему, чем знающему. М еж тем теперь подчас 
зто положение применяют совершенно в обратном смнсле, подчас говорят — 
я хоть и совершил преступление, но я сознавал свою виновно’сть, сознавал, 
что делал преступление, а он делал его, не сознавая зтого, и позтому он 
виновнее меня. Хоть, конечно, здесь можно признать облегчающим обстоя- 
тельством раскаяние, но, по моєму мнению, скореє причиною такого пре- 
вратного употребления зтого положення [является] неправильнеє понятие 
о состоянии и делаемом из него употреблении. Прежде полагали, что если 
человек имеет средства, состояние (знание в зтом случае), то ему непрости- 
тельно делать ИЗ него дурное употребление, теперь же, по-видимому, ВЬІХОв 
дит, что имеющему большую возможность поступать хорошо простительнее 
поступать худо, чем имеющему менее средств к зтому. Таково извращение 
понятий, господствующих в настоящее время!.. Я, кажетея, вьіразился неточно» 
но мне не хотелось позабнть зтой идеи.

(Далі буде) * 2 * * * * * 8

* Гімназіальний щоденник М. С. Грушевського охоплює період з вересня 1883 р. по травень 
1884 р. У цей час він навчався у 6-му класі Тифліської гімназії, до якої був зарахований в якості 
безкоштовного пансіонера за заслуги батька, який тривалий час працював у систем! народної 
освіти. Юнаку було 17 років. Батьки Михайла проживали у Владикавказі. У своїх «Споминах» 
М. Грушевський докладно описує обставини свого перебування і навчання у Тифліській гімназії. 
Рішення батька віддати його на навчання в гімназію історик називає «трагічним», оскільки » 
дитячих літ він звик до родинної обстановки, був дитиною емоційною, слабосильною, несміливою, 
замкнутою. Д о того ж  у 1879—1880 рр., як згадує М. Грушевський, у  нього виявились «виразні 
прикмети тяжкого психічного пригнічення», яке проявлялось «у власнім мучені, в копирсанні в  
своїй психіці, в самопримусі до різних ірраціональних вчинків, проти котрих протестував мій ро
зум...» (М< Грушевський. Спомини.— К., 1988.— № 9.— С. 144—145).

2 Климовський Григорій Андрійович — вчитель російської мови у Тифліській гімназії і одно
часно цензор грецьких книжок у  Кавказькому цензурному комітеті, грек за походженням. М. Гру
шевський згадував, що Г. А. Климовський вів «аристократичний» спосіб життя, приймав у себе
знатні родини і загалом намагався тримати щось на зразок «салону». Михайло не один раз бу
вав у нього по неділях, там було «нуднувато», але розвагою було «читання старих номерів «Вест-
ника Европм» та розмови з хазяями» (Мя Грушевський. Спомини.— К., 1988.— № 11.— С. 122).

8 Фельдт Софія Костянтинівна — дружина Г. А. Климовського, німкеня, бувша класна дама, 
приязно ставилась до молодого Грушевського.
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4 В тексті — «неудомеваю».
* Тут і далі М. Гру шевський пише українською мовою у російській транскрипції. При підго

товці тексту до друку ми вирішили подати написання українською орфографією, але при збере
женні усіх особливостей вживання автором української мови.

* Шпильгаген Фрідріх (1829—1911) — німецький письменник, один з провідних німецьких ро
маністів другої половини XIX — початку XX ст., прихильник ідей демократії і свободи. Після 
1870 р. в його творчості переважають сентиментально-моралізаторські і мелодраматичні тенден
ц ії. Його твори були дуж е популярні в Росії. Серед численних перекладених романів був і твір 
«Про що співала ластівка» (1873).

I Бєлінський Віссаріон Григорович (1811—1848) — російський літературний критик і публіцист. 
У критичному нарисі «Сочинсния Александра Пушкина», вміщеному у 8-му томі «Сочинений» 
критика, автор відзначає, що О. С. Пушкін у поемі «Кавказский пленник» подав образ молодої 
людини — «героя свого часу», в якому сучасники впізнавали себе.

* Захер-Мазох Леопольд (1836—1895) — австрійський письменник. Народився у Львові, син на
чальника львівської поліції у 40-х роках XIX ст. Був доцентом історії в університеті м. Грац, 
автором історичних досліджень з політичного розвитку Австрії. Покинув наукову кар’єру заради 
літературної праці, автор численних літературних творів 3 життя народів Австро-Угорщини, до 
яких, зокрема українців, ставився з симпатією і теплотою. Роман «Ідеали нашого часу» був 
популярним в Росії і багатьох європейських країнах. З патологічними мотивами еротичних рома
нів Л. Захер-Мазоха пов’язане походження терміну «мазохізм».

9 У тексті — «бити».
10 В оригіналі — «зробобись».
II Д  і о в ц и — діячі (дійовці).
12 Тургенєв Іван Сергійович (1818—1883)— російський письменник; його твори просякнуті гума

нізмом, увагою до народу. За замітку на смерть М. Гоголя був заарештований і засланий; піз
ніше виїхав за кордон, де і залишався до кінця життя.

1,3 Запозичення з польського національного гімну «Єще Польска не згінела». «Лясська мова» — 
польська мова (ляхи — поляки).

14 «Исторический Вестник» — історико-літературний журнал, що видавався у Санкт-Петербурзі 
а 1880—1917 рр. У XIII томі за 1883 р. надруковано «Очерки из украинской литературм», автором 
яких був проф. Київської духовної академії М. І. Петров. У нарисі про І. С. Нечуя-Левицького 
він згадував, що твори цього письменника отримали визнання за кордоном, а на повість «При
чепа» з ’явилась рецензія в італійському журналі «Ревіста Еуропеа» у статті «Літературний рух 
України» (Исторический Вестник.— 1883.^? Т. XIII.— С. 91).

15 М. С. Грушевський народився 17 вересня ст. ст. 1866 р. у м. Холм (нині Польща).
Д® Теккерей Уїльям Мейкпіс (1811—1863) — англійський письменник і літературний критик, автор 

численних реалістичних романів.
17 Гоголь Микола Васильович (1809—1852) — український письменник, історик, публіцист і фольк

лорист; вчинив значний вплив на російську літературу 40—50-х років XIX ст. Автор численних тво
рів з українського народного життя.

Переднє слово та публікація Леоніда ЗАШКІЛЬНЯКА

1■і

(1918 рік. Полтава)

Сторінки зошита в клітинку, пожовтілі від часу,— такий вигляд має що
денник В. І. Вернадського 1918 р., в якому відбито полтавський та київ
ський періоди його життя *. Щоденник людини — це завжди якась таємниця, 
ї  все ж таки маємо право вважати, що записи у щоденнику були зроблені 
Вернадським не для стороннього читача: вони свідомо призначалися, як 
ї численні матеріали з його власного архіву, для можливого використання 
нащадками.

Щоденник В. І. Вернадського є найправдивішим документом, своєрідним 
дзеркалом його життєвого шляху. Це унікальне джерело для спостереження 
за  виникненням і розвитком наукових ідей та світогляду вченого, яскрава

* ЦНБ ім. Вернадського АН України. Інститут рукописів — Ф. 260.— Од. зб. 758.— Арк. 5—45.
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і емоційна хроніка його життя та діяльності. Великий інтерес він ста* 
новить і для вивчення політичної історії України. У щоденнику відбито одну 
з найтрагічніших сторінок в житті української інтелігенції, її пошуки, участь 
у боротьбі за ідеали гуманізму, соціальної справедливості, свободи.

Відношення В. І. Вернадського до української проблеми є характерний®: 
для значної частини ліберальної інтелігенції XIX — початку XX ст. Гума«- 
ністичний принцип вирішення українського питання знайшов у Вернадського,. 
українця за походженням, втілення в пошуках ненасильницьких, компроміс
них шляхів і методів, які б враховували демократичне право свободи кож*- 
ної людини.

В щоденникових записах автор щиро і відверто розкриває своє власне 
«я» як людина, політик, учений, висловлює негативне ставлення до с о ц іа л і
стичної ідеології, демонструє відданість ідеям демократії, гуманізму, голов* 
йому смислу життя — науці.

У щоденнику 1918 р., хоча він і неповний, міститься найбільше записів, щ о  
їх зробив В. І. Вернадський за часів революції та громадянської війни*. 
Поряд із фіксацією численних і різноманітних фактів і подій сучасного жит
тя, елементів побуту тут є багатющий матеріал з історії зародження т а  
формування біогеохімічних ідей, концепції «живої речовини». Творча лабо
раторія вченого відбилась і у фіксації прочитаної наукової літератури.

Досить докладно і емоційно розповідається у щоденнику про полі
тичне та громадське життя в Україні, Києві, Полтаві, про активну науково* 
організаційну роботу автора в тяжких умовах за доби революції, коли війт 
очолював Комісію по вищих школах і наукових установах. Ц е дає змогу* 
дізнатися про історію створення Української Академії наук у Києві, першиш 
президентом якої став В. І. Вернадський.

За  останні роки зусиллями дослідників була здійснена часткова публіка
ція щоденника 1918 р. *, однак фрагменти щоденникових записів не можуть 
дати цілісне уявлення про роль та місце видатного вченого у даному періоді 
історичного розвитку. Залишились неопублікованими у повному • обсязі пол
тавські записки вченого, зроблені ним весною 1918 р. Відзначимо, що зараз: 
Комісія по розробці наукової спадщини В. І. Вернадського готує до видання' 
том щоденників періоду громадянської війни.

Текст щоденника полтавського періоду вперше подано у повному обсязі 
без купюр, відповідно до сучасної орфографії. Характерні для щоденнико- 
вого стилю лаконізм викладення і відсутність окремих єднальних слів в ці
лому залишені [ ], загальновживані скорочення відтворюються буквально». 
Слова, які прочитані умовно, подані в [ ] зі знаком запитання. Помилки 
в написанні та авторська технічна правка, що не мають смислового значен*- 
ня, виправлені або подані без застережень.

Збережено дати, написані Вернадським, до датувань лише за старим 
стилем у [ ] додані дати за григоріанським стилем.

Пунктуація на основі смислового прочитання наближена до сучасних норм; 
збережено лише характерне для Вернадського вживання знака тире щодо 
вставних конструкцій, уточнень.

Необхідні пояснення особливостей тексту подані у примітках під рядкам® 
і позначені астериском. Усі пояснення змістовного характеру — в коментарях 
і мають цифрове позначення.

Цінні біографічні відомості про діячів Полтавщини люб’язно надали 
О. В. Чупринова та провідний науковий співробітник Д ержархіву Полтава 
ської обл. В. В. Коротенко, їм ми висловлюємо щиру подяку.

* Ситник К. М., Апанович В, М., Стойко С. М. В. И, Вернадский. Жизнь и деятельность н& 
Украяне.— 2-е изд., испр. и доп,— Киев, 1988 — С. 288—300; В, / ,  Вернадський. Тієї грізної годи*» 
ни / (Щоденник 1918 р.) // Україна.— 1988.— № 46 — С. 14—15; № 47.— С. 13—15; № 48.— С. 13—13; 
№ 49.— С. 17—19. С. М. Кіржаєе* Біля джерел Української Академії наук у Києві /  (Сторінки що* 
денника В. І. Вернадського 1918 р. // Укр. археогр. щорічник.— К., 1992.— Вип. 1. С. 321—331.
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17.ІІ —  2 М І  [1]918 [г.)
Полтава.

Зти дни очень тревожние К 14-го вечером распространилея слух о со- 
ставленном большевиками проскрипционном списке, где помещеньї били 
лица, которне должньї бьіть «из'ьятьі» в зти ближайшие дни. Сообщил один 
укр[аииский] офицер, которьій говорил, что в списке помещеньї украиндьі, 
кадети, офицерн. В городе и р ан ьте  говорили о всяких подготавливаемнх 
большевиками ужасах. Зтот офицер указнвал, что будто би в списке єсть 
фамилия Георгия [Старицкого], Д олгорукова2 и даж е моя. Хотя, на меня, 
впечатление зтих показаний не очень достоверное. Он тоже там помещен, в 
зтом списке, и пришедший к нам с зтим известием Леон Ив [Бельговский] З 
советовал немедленно не ночевать дома. Я ночевал у Маки 4 и утром вернул- 
ся назад. В городе тревожное настроение; все бнло ожидали бистрого остав
лений большевиками Полтави, а менаду тем здесь все они делают — как 
будто хотят защищать город. Вечером 15-го у Имш [енецкого] обнчное засе- 
д ан и е5 — поднмался вопрос о самоохране в связи с ожидаемнми погромами 
при уходе большевиков. Затем мною бнл поднят вопрос о необходимости 
церковной организации для защ ити церкви и для подьема национ[ального] 
духа. Чем больше я думал зти дни, тем для меня все яснеє и яснеє стано- 
вится значение зтого движения: здесь находится возможность внеклассового 
общения на почве подьема глубочайших человеческих переживаний. Вместо 
того духа социальной мести, розни, стремления к грабежу, насилию, наживе, 
которое практически витекло и витекает из социалистических — в частности 
большевистских вкушений массе — поднмается чувство общности, мисль об 
общечеловеческих основах жизни, духовное единство и любовь. Вместе с тем, 
основа вековая общенациональная. Религиозний подьем єсть один из вели- 
чайших злементов очищення6. Вчера я получил замечательное письмо Геор
гия [Вернадского] 7, которий описнвает зтот подьем в Перми, третьего дня 
в «Р[усских] в ід о м о с т я х ]» 8 от 11.11 я прочел о том же движении в Костро- 
ме. Оно идет в Москве, Туле, Орле, Петрограде... Возражения били в Моск- 
ве, Туле, Орле, Петрограде... Возражения били в непривнчке русск[ого] 
интеллигента к религиозной, соборной жизни. А лнм ова9 указнвала на опас- 
ность группировки черносотенцев и подьема антисемитизма. В конце концов, 
однако, принято бнло моє предложение; решено войти в сношение с свя
щенниками и принять участив в организации обществ защ ити церкви вокруг 
церквей. Ясно, что ближайш ая задача — крестний ход и что в зтом подьеме 
должно вилиться то религиозное настроение, все злементн которого сейчас 
имеются налицо. Война, революция, бесконечная масса страданий, разочаро- 
ваний, чувство близости смерти, крушение всего устойчивого єсть неизбеж- 
ниє и необходимьіе злементи.

6ЛІЦ21Л1 [1}918 [г].

Все время тревожное. Ожидают всего. Все население П олтави нервное, 
скрьіто озлобленное, измученное.

Вчера Оксана пришла взволнованная к Е. Петр. [Старицкой] 10: ей ска
зали у знакомнх, что скоро будут резать буржуев и зарежут прислугу, т. к. 
она за «буржуев». Вчера все время говорили об обисках, начавшихся в до
мах. В богоугодн[ом] заведений 11 служащие просили их распустить, т. к. 
они боятся за дома. Берут, говорят, белье и еду. Днем Георгий [Старицкий] 
слиш ал, что идут обнски на Институтской 12 — прошел туда: солдати обхо- 
дят дома, ища офицеров. Ниночка [Вернадская] 13 из земства принесла из- 
вестие от Фед. Троф. Сердюка 14, что говорят об арестах, что арестованннх 
увозя’т за Полтаву и дорогой убивают. Б н л  в С[ельско] — X [озяйственном] 
Общ[естве] 15, и там сообщали об арестах. Днем заседание, собранное в Му- 
знкальном училище — центре большевизма, домовладельцев и квартирохо- 
зяев, которим революционннй комитет угрожает репрессиями, если они не 
заплатят контрибуции — решили платить. Вчера рабочий-ж [елезно] -д [орож-
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ник], живущий у Дм. Матв. [Фролова] 16, говорил о том, что ему встретив- 
шиеся неизвестнне люди предупреждали о готовящемся избиении буржуа- 
зии и предлагали участвовать, говоря, что хорошо платят...

И так каж днй день. Понятно, обиватель совершенно изнервничался. Боль- 
шинство ждет немцев как избавителей; и когда вчера Георгий [Старидкий] 
в разговоре с одним из деятелей самоохранн 17 указал, что уж  лучше боль- 
шевики, чем немци. Тот ему ответил — ну Вьі, д[олжно] б [и ть ], один в 
Полтаве так думаєте. Разбои увеличиваются. Н аряду с зтим идет разору- 
жение самоохранн, что еще более нервирует жителей. И действительно — 
зто какое-то издевательство. Я чувствую, что и меня захватьівает отврати- 
тельное чувство полного бессилия и полной неуверенности в завтрашнем дне 
не за себя, .а за близких — возможности для них самих уж асних испнтаний 
лри недопущении организации самозащитн.

Вчера секретарь нашей самоох[рани] Минко рассказивал Георгию [Ста- 
рицкому], что єврей начинают манкировать в самоохране. Когда одного из 
них оштрафовали — он оказался чл[еном] Сов[ета] с[олдатских] и р о б о 
чих] д[епутатов], донес туда, и Минко оштрафовали за «нечистое содержание 
двора».

Евреи — безумцн. Говорят о погромах и в то же время они раздраж аю т 
и оскорбляют слон населення, с которими могли би в данннй момент идти 
вместе. Погром угрожает обойм.

Сегодня обьявление от воєн [них] большев [истских] властей в виду ука- 
занннх слухов. Угрожают расстрелами лицам, производящим самочиннне 
обнски, отвергают как злонамеренние слухи известия о намерениях больше- 
в [истских] секвестраций и обисков. Но им не верят, и написано двусми- 
сленно.

Вчера бнл в О [бществе] с [ельско] -х [озяйственном], относил книги и 
взял другие. С Ш имковнм и Илличевским (секр [етарь]) 18 об образовании 
Общ [єства] науч[ного] П олт[авн] 19 ІЩ имков] считает, что надо виж дать 
зти дни: очень тревожно. Думает, что вьіход будет в сильнейших репрессиях. 
Илличевский видвигает идею не исслед [ования], а распространения знаний 
о П олт[аве]. С зтим придется встретигься.

Работаю очень хорошо над ж [ивнм] вещ[єством]. Много является нових 
идей и понимания природи. З та  работа мешает мне отдаться публицисти- 
ческой деятельности 20 и обдумнванию и виясненню происходящего. А между 
тем она дает мне сили и в тоже время она сама єсть творческий акт» К ак не 
подвергаю я самокритике свою работу — все же в таком виде, мне кажется, 
природу никто не охватнвал.

Кончил вчера и сегодня Костьічева о зарожд[ении] жизни на земле; Морозо
ва — биологию лесн [ьіх [ пар [азитов]; олодковскогЬ «Курс знтомол [огии]», II. 
Читал Ш арпа: Кареева «Исто[рия] нов[ого] врем[ени]», «Зап[иски] 
Е [Катерини] II»; Талиева «Введение в ботан [ическое] изуч[ение] Харь- 
к [овской] губ [ернии]»; Гребнера — «География растений» 21.

Написал Серг. Ф. [Ольденбургу], Елиз. Дм. [Ревуцкой] 22.
Н аряду с алармистскими23 слухами всюду обратнне. Обиватель ищет 

защ итн. Рассказнваю т о пропаганде большевиков в деревнях — но крестьяне 
заявляют, что оружие они возьмут — но против кого, «их дело». Здесь идут 
слухи о резком изменении настроения деревни (баби пригороднне спасают 
офидеров, изменились ж  [елезно]д[орожнне] рабочие н т. д .), об украин- 
ск[их] и чешскослов [ацких] * не большев [истских] друж инах24, о многочис- 
ленннх антибольшевиках в их Краси [ой] Гв[ардии].

Вчера утром стрельба на улицах; краснне гвардейдн — мальчишки 
12— 16 лет — тяж елне и грустние впечатления!

8.ІІІ/23.11 [І] 918 [г].

Сегодня холодний, но чудний солнечннй день. Тянет за город. Чувствует- 
ся  природа даж е в городе. И на фоне зтой вечной природи дикие человече-

* Так у Вернадського.
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ские не [у] стройства. Бродя по Полтаве, чувствуешь глухое смятение в насе
лений — в обривках разговоров, в заботе о пропитаний, в появлении масси 
пришлого, чуждого населенню, люда, вооруженньїх солдат и красногвар- 
дейцев.

Митропан, которьій должен бьіл вести кад [етскую] газету25 — теперь со- 
трудничает в социалистической «Своб [одной] мисли» 26 — сером органе про- 
тивубольшевистском, соединении всех социалистов. Он рассказнвал П. Дм. 
[Долгорукову], что в редакции сообщали, что подслушан бьіл разговор Дроб- 
ниса 27, єврея, старого домартовского содиалиста большевика [лидера] с Ка- 
беляками. Оттуда сообщали о трудном положений большевиков, из-за украин- 
дев. Им приходится уезжать, и Др [обнис] советовал не ехать на Харьков 
и Полтаву, а ехать в Екатеринослав. У казнвал на опасность положення боль
шевиков и в Полтаве — соединились украинцьі с к о н т р р е в о л ю ц ій ] . Оче
видно, обе сторони боятся друг друга и у обеих сторон преувеличеннне пред
ставлення о силе противника.

Чрезвьічайно мне нравится Петр. Дм. [Долгоруков]. Сейчас он отрезан от 
семьи, которую страстно любит и которая сидит без денег в Кисловодске. 
Проехать туда нет возможности. Умньїй, кристально чистий в своей мнсли, 
полннй гордого сознания осмнсленности жизни. Чем больше я в него всмат- 
риваюсь, тем больше его ценю. С ним разговор о мелкой земской единице28 — 
очевидно, тут придется нам ломать сложившиеся раньше убеждения. Д ля него 
зто особенно тяжело. А мне кажется, что волостное земство и слишком до
рого обойдется населенню и принесет в конде кондов только вред, вслед- 
ствие невежества и аморализма русского народа. Будет то, что теперь: дележ 
беззастенчивнй пирога и фамусовщина.

Вчера бил у Корол[енко] 29. Прочел письмо Георгия [Вернадского] о его 
религиозн [нх] настроениях и о религиозном подгеме в Перми. Письмо про- 
изводит сильное впечатление. Вл. Гал. [Короленко] наиболее терпимо отно- 
сится — он верит в силу религии, но считает, что долж на создаться новая 
религия, которая в своих обобщениях и космогониях. пойдет дальше научннх 
обобщений. В церкви, в частности, православной, он видит много темного 
и думает, что зто движение может привести к изуверству, к возвращению 
старого. Наиболее ярко и определенно Прасков. Семен. [Ивановская] 30 — 
старий русский семидесятник: для нее религия человечества — социализм. 
Социализм, признавая его моральное возможное крушение из-за русской 
революдии, считает необходимой стадией и С. Влад. [Короленко] 3і. Зтим 
путем может внработаться более соверщенная религия в будущем. Она при- 
знает, что социализм как религия более узка — но видит в ней любовь, брат
ство и т. д. В церкви же одни форми и попнтка оживить их может привести 
только к реставрации. Они совершенно не сознают иррациональной сторони 
религии.

Д ля меня зти вопросьі сейчас стоят очень остро. Если би я бил безраз- 
личен в религиозном настроєний или принимал основи христианства, я во- 
шел би в свободную православную церковь. Но для меня основи его не- 
приемлемьі. А вместе с тем я считаю православне (свободную церковь) и хри- 
стианство меньшим врагом культури, чем заменяющий религию социализм 
в той форме, в какой он охватнвает массн.

Работаю  над живим веществом. Читал Менделєєва, Ш арпа, Брема (Пти- 
цн, 1) 32, Гребнера, Талиева.

Хочется написать о социализме и о коренних изменениях в мировоззренин 
под влиянием переживаемого.

12 марта/27 февраля утро

Вчера вечером кончил книгу Геф фдинга33.— философию религии, кото
рую когда-то достал для Нюточки [Короленко] 34 и начал читать еще при 
ее жизни. После ее смерти мне било тяжело ее читать. Время однако все 
стирает и придает всему другой оттенок, легкий оттенок вечности. Книга 
чужда мне по настроению. Подчинение религии философии, зтике. Мне ка
жется, несмотря на внешние возражения Г[еффдинга], дух протестантского
- ■.......... -.................- ................ ■■ ■■■.........  —— ......  .......... .. ■■■ -----------1 V «
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рационализма лежит на его идеях. Религию Г[еффдинг] — суживает; мисти- 
дизм исчез, и исчезлн такне религии, как конфуцианство. Забьівается одно — 
в религии одно из важнейших — глубокое внутреннее иереживание, связан- 
ное так или иначе с человеческим (более узкой форми религии) или косми- 
ческим соборним чувством. Зто может бить даж е единожди в жизни — как 
единождн єсть молодость, зпоха творчества или развития сил. И однако без 
общей религиозной жизни и единичние переживання распиляются.

Все зти дни все работаю над ж и[внм] вещ[єством]. Все более углубляюсь. 
Удивительно, как все время при чтении и при обдумивании — нахожу новое 
в том, что казалось давно уже исчерпано мислью. Так и вчера — для меня 
ясна стала жизнь .мельчайших на скалах — как-би аккумуляторах ее из 
атмосфери после дождей. Здесь идет размножение и рост целой невидимой 
флори, посредника между атмосферой и литосферой. А затем вопрос о за- . 
рождении жизни — формальная, но по существу научно правильная анало- 
гия с переходом из одного физического состояния в другое. Д ля меня все 
яснеє извечность жизни и столь же новое (жизненная сила?), как радиоак- 
тивнне явлення и т. п. Сегодня с утра мисль о геологической истории кисло- 
рода углекислоти. И новое внясняется в связи моей обработкой в О пи
те 35. Чем дальше работаю, тем более охватнваю природу и больше является 
нових и нових вопросов.

Читал Брема, Отчетьт Полт [авского] оп[нтного] поля, 1911, Менделєєва, 
Ветгема 36.

Н а днях било в земск[ом] м узее37— 1 0 .ІІІ— заседаиие лиц, собранннх 
Николаевским38 по моей инициативе для Полт [авского] кружка натурал[и- 
стов]. Вялое. Павловский 39 отстаивал Арх[ивную] К[омиссию] все-таки кое- 
что делающую, Щ ербак [овский] 40 — комиссию охранн пам [ятников]. Он ука- 
знвал на разграбление церквей и музеев Києва большевиками. Куда-то уво- 
зят — через Полтаву два вагона. Неужели верно — идет гибель культ [ур- 
них] ценностей!

Зто так характерно для народа. В такое время праздники, разврат, вно- 
симнй интеллигенцией, єще ничему не научившейся и трафаретной. Вчера 
новий Шевченко, сегодня — год революции и т. д. Газет нет четнре дня, 
почта закрита. Боже, какой убогий идеал — безделье, полное отсутствие ду
ховних интересов, еда, зрелища, нажива. И больше ничего!

У Д олгорукова] бил Ч етвериков4І, здешний священник. Архиерей уха- 
живает за большевиками (из страха?), разрушил попнтку союза приходских 
организаций; послання Тихона 42 не читаются по его приказу. Ж изнь церкви 
им сознательно заглушается.

Здесь тревожно. Назначенное на 10.111 избиение интеллигенции не про- 
изошло. Трагическ&я судьба чехословаков. Они наиболее дисцишіинирован- 
ньіе сили у большевиков. Специалисти чехов убедили не присоединяться 
к большевикам, но друг другу не доверяют. Здесь до 30000. Они кое-где под- 
держали большевиков, заняв Л убни (где большевики купили город [ского] 
голову, предс [едателя] гор [одской] думи и т. д. и т. п. Теперь определен- 
нне известия, что им удалось добиться пропуска в Владивосток. Начало 
серьезной розни Р ад и  в австрийской слав[янской] политике43. Большеви
ки сейчас грабят населениє — ш трафи с домовладельцев поД разними пред- 
логами, н [а]пр[и м ер], Семенченко и С аков?44 по 75 р. безработннм — 
за «уборку» улиц — уборка представляла фикцию. Семенченко 500 р. за 
кучу навоза на дворе. Сперва не хотели платить: их арестовади, отпустили 
на ночь по домам. Анна Андр. [Семенченко] 45 сидела вместе с какой-то 
еврейкой — домовладелицей. Та говорит — смотрите все наши сморчунн, ва
ших нет. Так зто нам тяжело. Действительно всем расиоряжаются єврей 
15—25 лет — очень наглне и грубне. Среди населення все растет антисемит- 
ское настроение.

Хочется писать о вопросах политич [еских] и внутренняя работа идет — 
но мешает моя работа над ж ив[нм] вещ [єством]. Думаю виход: если по- 
беда демократки — европ [ейско]-азиат [ские] ш тати (федерация России, Б а л 
к а н ]  и Австро-Венгрии); если победа Германии — организация реванша.
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Надо написать о Ш ингареве46 в Тамб[овское] земство об исслед[ова- 
ниях] Полтавск [ой] губ [ернии].

Очень серьезен продовольственньїй вопрос. Погода начинает бьіть очень 
неблагоприятной для урожая. Ясно становится, что крестьяне не посеют по- 
мещичьи земля: инвентарь исчез, незнание и большая тревога среди самих 
крестьян — неуверенность. Мне кажется, что если Германия не организует 
здесь посева 47 — ато будет показателем такой же слабости, которая дает на- 
дсжду на будущее.

2/15.ІІ1

Вчера написал Сергею [Ольденбургу], Е. Д. [Ревуцкон].
Работал над жив[ьім] вещ[єством]. По мере углубления в вопрос явля- 

ются все новьіе и новьіе задачи, новьіе трудності! и сомнения. Иногда мне 
кажется, чсго обхват и углубление темьі не по силам.

Читал Ш арпа, Гертнера, Кареева, Трудьі Харьк [овского] о$.[ществаі] 
ест [ествоиспьітателей] 1909— 1910 (статьи С авенкова48, Арцишевского, Та- 
л и ев а49 и др.), биогр[афию] Достоевского, М иллера50 и начал Достоев- 
ского («Бедние люди»). Как ни странно, я Достоевского совсем мало знаю 
и читал далеко не все. Гимназистом кое-что читал, начинал студентом и потом 
не мог возвращаться. Лишь «Пр [еступление] и нак[азание]» произвело на 
меня сильное впечатление и отдельние места «Карамазовьіх» и «Подростка», 
которого я не кончил. Сейчас мне хочется вчитаться в создание великого 
писателя, которьій при всем пессимизме так сильно верил в духовную мощь 
русского народа, проникая очень глубоко в его сущность. Надо сказать, что 
такие великие художники, отьіскивая вечное человеческое в своем народе, 
не имеют злементов сравнений *, им чуждьі — в той же по крайней мере 
степени сравнений чужие народи **. А между тем все обуславливается таким 
сравнением. Зто верно даж е для таких писателещ как Гете. Д аж е при его 
зрудиции, в его греках мьі видим общечеловеческие черга и перенос собн- 
тий в древнюю зпоху не меняет дела, а, наоборот, сравнение исчезает. Надо 
читать писателей каждого народа, современников.

Вчера в здешней плохенькой социал [истической] газете «Своб [одная] 
мьісль» помещеньї воспоминания о 1 марта 1881 г. Праск. Сем. Иванов- 
ской 51. Воспоминания не очень интересньї, но они меня перенесли как-то в 
зто самое билое время. И прочел я их только из-за того, что знаю Щ р а- 
сковью] С[еменовну]. К ак странно сейчас, в каких-то отделенньїх временем 
образах вспоминать зто прошлое, среду, в которой жил, й из которой сейчас 
почти никого нет в живих. Зто не воспоминания, а воссоздание прошлого, 
в котором, наверно, єсть черга и злементьі, в нем не бьівшие. Прошло 37 лет, 
я бил юношей. Из того круга людей, которьіе собирались у нас и горячо 
судили и обсуждали собития — кто жив? Кругом умершие. Отец и мать, 
родньїе: Л . К. В ульф орт52, В. И. Ребиндер53, А. А. Кун, А. А. Н еелов54, 
Константиновичи, С. А. К ороленко55, Марковские и знакомьіе:— из которих 
сейчас вспоминаю, как обьічньїх в зто время. А. И. Н и[повича?], Н. Д. Похи- 
тонова56 — а затем ряд офицеров, товарищей кузеиов и кавалеров на обьіч- 
ньіх в нашей семье вечерах (Монастьірский, Д араган, Воронов и т. д.) и ряд 
дам и барьішень... В день убийства приехал Саша Неелов прямо к нам, он 
бьіл на месте убийства еще когда бьіл там царь, сейчас, в слезах и в вол- 
нении: разговорьі семьи не бьіли сочувственни — но я еще сейчас помню, как 
Саша говорил о жестокости убийства. Вечером бьіли гости и били весели, 
мне кажется, некоторьіе поздравляли друг друга. Но отец бьіл взволнован 
и задумчив... К ак в тумане помню себя. Меня — неприятно пораж ала ра- 
дость убийству, но я согласно всем считал, что зто факт положительний. 
Террориста бьіли мне чуждн идейно, благодаря стремлению к убийству, 
и героизм их поступков мной не чувствовался, хотя в среде нашего дома 
он встречал и сочувствие и поддержку. Вскоре появились газети и прокла^

* Далі два слова нерозбірливо.
** Так у тексті автора.
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мации и отражались дни колебаний Александра III.?7, которне сильно чув- 
ствовались петрогра [деким] обществом. Затем все присмирело, ушло в себя 
и началась реакция. У нас в доме зто усложнилось ударом отца и его бо- 
лезнью — но я все зто переживал тогда, т. к. и В. И. [Ребиндер?] и 
Н. Д. Похитонов — оба членн террористических групи г -  ухаживали, дежуря 
ночи, за отцом...

Известие об условиях мира, пришедшее в Моск[овскую] губернию, про- 
извели здесь на многих тяжелое впечатление58. У многих полное отчаяние...

Сейчас ухудшилось в деревнях. В Ш ишаки и Е реськи59 наехали из 
Петрограда и фронта матроси и солдати, вооруженнне, терроризируют на- 
селение и говорят об отобрании дач в пользу «бедннх». Приехавший из 
Шишаков знакомнй крестьянин говорит, что настроение под их влиянием 
так изменилось, что едва ли летом можно будет жить.

6/19.111 [1)918 [г.\

Вчера вечером распространился слух о полном пораженим большеви- 
ков у Р ом одан а60, о том, что они уходят и бегут и что они випустили из 
тюрем воров и анархистов. Самоохрани взволновались и усиленно собрались. 
В действительности все преувеличено — но ясно, что их дни кончаютея. В об- 
щем они здесь встречают очень озлобленное отношение.

Однако за ними єсть люди, малознающие, невежественнне, верящие им 
и страстно желающие того, что они обещают. Переводят зто все на более 
реальний вид, дать от более имущего менее имущему, которий будет жить 
так, как жил более имущий. Вместо одного буржуя будет несколько более 
мелких и еще худших. Печальная роль социализма, которий исчез при зтой 
перестановке.

Обиватель начинает задумнваться и о немце. Он ему обеспечит без- 
опасность от убийств и насилий, явних грабежей — но затем? Тяжелое при- 
детея переживать и в связи с украинизацией61. Корней идейного сочувствия 
нет; традиция прервана; будет связана с такой же изменой родине, как и 
большевики, и чувствоваться, как насилие. Русская культура, как мне ка- 
жетея, будет развиваться интенсивно — может не бояться насильственной 
украинизации. Едва ли можно сейчас создать здесь что-нибудь очень проч- 
ное.

Работаю над ж ив[нм] вещ[єством]. Переживаю период критики и со- 
мнения: очень много надо работать, чтобн добиться результатов. Чувствую, 
сколько еще надо делать. Но вместе с тем сейчас надо особенно не бро- 
сать творческой работн.

Хочется углубиться в критику современного, искания вьіхода. Несомнен- 
но, больше всего мешает еделать зто моя работа над живим веществом. Се- 
годня бнл в большев [истском] книжном магазине, чтобн купить кое-что по 
текущей литературе. Впечатление огромной пропагандистской деятельности: 
заваливают народ зтой литературой. Истратили миллионн. К ак злой гений.

Читаю сплошь Достоевского, и в сущности впервьіе! И испнтнваю боль- 
шое наслаждение от его еще первнх произведений, как «Белне ночи». Мог 
ли он написать их после ссьілки. Или вообще зто мог написать только мо- 
лодой. Отвечает моєму мнению и чувству. Ж изнь стоит, если би даж е еди- 
нож дн она соприкоснулась с бесконечннм.

Читал издание Полт[авского] Оп[нтного] поля, Е п ^ іег  и[пА ]  Р г а п ії  
ІМаіиг. Р П а п ге п їа ш  І. 2 63.

(Далі буде) 1

1 Початок щоденника 1918 р. фікеує події, коли Полтава опинилась в руках українських і ро
сійських більшовиків, які розпочали санкціонований В. І. Леніним революційний похід в Україну. 
Просування німецьких і українських формувань змусило радянський уряд України (Народний 
Секретаріат) спочатку переїхати з Києва до Полтави (1 березня), а потім, через тиждень,— до 
Таганрога. Однак коли більшовики відступили (10 березня), в місті фактично утворилося двоє- 
владдя: з одного боку, в провінції влада належала комісарам Центральної Ради, з іншого — 
активну участь в громадському і політичному житті брали кадети — діячі місцевого державного
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управління та земського самоврядування (губернський комісар, губернська земська управа, міська 
дума), які продовжували керування за законами Російської республіки 1917 р.

2 Старицький Георгій Єгорович (1867—? ) — судовий та земський діяч, брат дружини В. І. Вер- 
надського Наталії Єгорівни, в 1919 р., за часів денікінщини,— полтавський губернатор, емігрував,

а Долгоруков Петро Дмитрович (1866—?), князь — земський діяч, кадет, емігрував.
4 Старицька Марія Єгорівна (1869—1942) — сестра Н. Є. Вернадськсї.
5 Імиіенецький Яків Кіндратович (1858—1938) — економіст, статистик, депутат І Державної ду

ми від Полтавської губернії (1906), гласний міської думи, управляючий банком Полтавського то
вариства взаємного кредиту, член партії кадетів. Після революції працював у кооперативних уста
новах.

Імовірно, йдеться про робоче засідання полтавського комітету партії кадетів.
6 В.- І. Вернадський надавав важливого значення релігійній формі суспільної свідомості. Ре

лігійне піднесення в Росії було викликане прагненням віруючих вирішити в умовах розбудови 
демократичної республіки питання про роль і місце церкви в державі, про- принципи організації' 
самої церкви, свободу віросповідання. Серед інтелігенції набули поширення погляди провідних 
представників релігійно-філософських організацій. Войовничий атеїзм революціонерів-радикалін 
наштовхувався на спротив населення. Кадети виступали на захист віруючих і церкви від руйнів
них посягань радикальних революціонерів.

7 Вернадський Георгій Володимирович (1887—1973) — син В. І. Вернадського, приват-доцент 
щойно відкритого Пермського університету. У липні 1918 р. переїхав до Симферополя, викладав^ 
у Таврійському університеті. Емігрував у 1920 р. Жив у Празі, пізніше — професор російської' 
історії в Йельському університеті (США).

8 «Русские ведомости» — щоденна газета, видавалася в Москві.
9 Алимова Софія Іллівна (1866—? ) — член Полтавського відділення партії кадетів.
10 Імовірно, Валькова-Примакова Єлизавета Петрівна — дружина Г. Є. Старицького.

11 Богадільня — лікарня Полтавського губернського земства, займала декілька приміщень, тут  
працювали біля 3 тис. службовців.

12 Інститутська вулиця в Полтаві отримала назву на честь Інституту шляхетних дівчат.
13 Вернадська (в шлюбі Вернадська-Толь) Ніна Володимирівна (1898—1986)— донька В. І. Вер

надського. Навчалася живопису. З 1922 р. проживала у Празі, мала медичну освіту. Переїхала’ 
в США.

14 Сердюк Федот Трохимович — тесляр, знайомий Вернадських, будував їхній будинок біля 
Бутової гори в селі Шишаки Миргородського повіту.

15 Полтавське сільськогосподарське товариство було створено за участю земства в кінці XIX ст.
для поширення прогресивних форм та методів сільськогосподарського виробництва. Багато років,, 
до середини 1918 р., товариство очолював А. Шимков. 1

18 Фролов Дмитро Матвійович — інженер-архітектор, соціаліст-народник, член Полтавської місь
кої управи, в 1919 р. член Харківської міської управи. •

17 Самоохорона — добровільні формування, створювалися за підтримки губернського земського 
правління як допомога міліції для додержання порядку в місті, контролю за розподілом продук
тів харчування, палива і т. ін., запобігання спекуляції.

18 Шимков Андрій Петрович (1839—1919) — фізик, професор Харківського університету, голова 
Полтавського сільськогосподарського товариства, відповідальний редактор журналу «Хуторянин» г 
пішов у відставку в липні 1918 р.; Іллічівський Олімпій Олександрович (1865 — ?) — секретар Пол
тавського сільськогосподарського товариства, в 1920-х роках викладач Полтавського агрокоопера- 
тивного технікуму.

19 Полтавське наукове товариство було утворено в 1918 р. У 1920-тІ роки, як і більшість на
укових товариств, входило до структури Всеукраїнської Академії наук (див.: [Щепотьев В.]. Про 
життя й діяльність Полтавського наукового при ВУАН товариства за минулі роки (1919—1927) // 
Записки Полтавського наукового при ВУАН товариства.— Полтава, 1928.— Вип. 2.— С. V—XIV).

20 В. І. Вернадський вважав публіцистику найважливішим засобом просвітницької діяльності, 
переконання людей, пропаганди знань. За попередніми підрахунками, Вернадський є автором більш 
100 публікацій, деякі з них були перевидані (див.: Вернадський В. И. Очерки и речи. Вьіп. 
1, 2.— Пг., 1922; Вернадский В. И. Начало и вечность жизни.— М., 1989 — 702 с,— (Публицистика 
классйков отечественной науки).

21 Костьічев С, П. О появлення жизни на Земле;— Спб., 1913.— 50 с.
Холодковский Н. Л. Курс знтомологии теоретической и прикладной. Т. 1.— Изд. 3-є.— Спб., 

1912.— XII, 508 с.
Шарп Д. Насекомьіе Пер. с англ. Н. Я. Кузнецова.— Спб., 1902.— Вьш. 1 .-1 9 3  с.
Кареев Н. И. История Западной Европн в новое время.— Изд. 4-е.— Спб., 1908—1916.

Єкатерина II. Записки / Пер. с французької.— Спб., 1906.— IV, 239 с.
Талиев В, Я. Введение в ботаническое исследование Харьковской губернии.— Харьков, 1913.— 

134 с.
Гребнер П. География растений / Пер. М. Голенника.— М., 1914.— VIII, 423 с.
22 Ольденбург Сергій Федорович (1863—1934) — сходознавець-індолог, постійний секретар Пет

роградської Академії наук, приятель В. І. Вернадського з  студентських років; Ревуцька Єлиза
вета Дмитрівна (1867—1942) мінеролог, учениця В. І. Вернадського.

28 А л а р м и с т  с ь к и й  (від фр. а іа г т е )  — панічний, тривожний.
24 Чехословацькі військові з ’єднаня (легіон), що складалися з військовополонених та осіб, які 

проживали в Росії як емігранти, почали формуватися в Росії і в Україні весною 1917 р. під про
водом Чехословацької Національної Ради на чолі з професором Т. Масариком і Е. Бенешем при 
сприянні країн Антанти для участі в бойових діях на російсько-німецько-австрійському фрон
ті. У Києві знаходилася філія Чехословацької Національної Ради, видавався ї ї  друкований орган,
«£езкоз1оувП 8ку й еп п ік » .
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Чехословацька Національна Рада негативно поставилася до проголошення незалежності Украї
ни (IV Універсал Центральної Ради) і підписання Брестської угоди. За домовленістю з урядом 
України легіон, додержуючись повного нейтралітету, повинен був на початку березня 1918 р. 
почати евакуацію своїх частин з території України. Відходячи, чехословацькі легіонери в ряді 
випадків чинили опір німецьким та австрійським частинам, що просувалися в Україну, взяли 
участь в корниловських формуваннях та Червоній гвардії. В подальшому підтримка чехосло
вацькими легіонерами антибільшовицьких сил зіграла важливу роль в Історії громадянської вій
ни (див.: К ш іе іа  Ог. Рго£е580г Т . О. М азагук  а  ^ езк о з іо у еп зк е  у о ізк о  п а  Н и зі.—  Р га їїа , 
1923; Бочковський О. І. Т. Г. Масарик, національна проблема та українське питання.— Подебра- 
ди, 1930).

25 Митропан Петро Андрійович (1891— після 1967 р .) — журналіст, літературознавець, співро
бітник газети «Свободная м ьїсл ь» , з 1920 р. в еміграції, професор Белградського університету.

Мається на увазі газета партії кадетів «Полтавский день», яка видавалася в 1917 р.; з трав
на 1918 р. видання поновлено під редакцією Л. Г. Єфимовича.

26 «Свободная мьісль» — щоденна газета соціалістичного напрямку, орган шести соціалістичних 
партій, видавалася в Полтаві з березня 1918 р.

27 Дробніс Яків Наумович (1890—1937) — соціаліст, член Бунду, меншовик, з 1907 р. більшовик. 
Секретар виконкому полтавської Ради робітничих та солдатських депутатів. Після революції при
хильник Л. Троцького, репресований, розстріляний. Реабілітований в 1988 р.

28 Ідеться про волосні органи земського управління (збори, управи), постанову про їхнє ство
рення прийняв Тимчасовий уряд у травні-червні 1917 р.

29 Короленко Володимир Галактионович (1853—1921)— письменник, громадський діяч, троюрід
ний брат В. І. Вернадського.

80 Івановська Параскева Семенівна (1853—1930) — народниця 1870-х років, переслідувалася у 
снраві «Народной воли», пройшла камеру смертників, каторгу, заслання, емігрувала. Сестра дру
жини В. Г. Короленка Євдокії Семенівни. В ті часи разом з Короленком працювала в Червоному 
Хресті.

81 Короленко Софія Володимирівна (1886—1957)— донька В. Г. Короленка, в радянські часи 
займалася виданням творів батька.

82 Брем А. 9. Жизиь животньїх: В 10 т.— Т. 6: Птицьі.— Спб., 1894.— 721 с.
83 Геффдинг X. Философия религии.— 2-е изд.— Спб., 1912.— 403 с.
84 Короленко Ганна Сергіївна (1884—1917) — племінниця В. І. Вернадського.
85 Мається на увазі праця: Вернадский В. И. Опьіт описательной минералогии. Т. 1, вьіп. 1—5.— 

Спб., 1914—1919; Т. 2, вьш. 1.— Пг., 1918.
88 Опнсание распределения посевов культур на Полтавском опьітном поле.— Полтава, 1911.— 

(Трудьі Полтавской сельскохозяйственной станции.— № 2. Полтавское опьітное поле.— Вип. 40).
Ветгем. Современное развитие физики / Пер. с англ. под ред. Б. Бейнберга и П. Орбинского.— 

Одесса, 1912.— 275 с.
87 Полтавський земський музей був заснований В. В. Докучаєвим в 1891 р. при губернсько

му земстві як Природничо-історичний музей. Частина фондів розміщувалася у приміщенні гу
бернського земства, спорудженому в 1902—1907 рр. за проектом архітектора В. Кричевського в 
стилі українського барокко. В 1916—1922 рр. завідувачем музею був ботанік Н. Ф. Николаєв. Ни
ні — Полтавський краєзнавчий музей (див.: Николаєв Я. Ф. Из исторіш Полтавского краеведческо- 
го музея : Воспоминания / Под ред. А. Б. Супруненко.— Полтава, 1991).

88 Николаєв Валентин Федорович (1889—1973) — ботанік, рослинник, в 1916—1922 рр. завідував 
Полтавським земським музеєм. В радянські часи працював у дослідницьких установах Харкова, 
Полтави, Сухумі, Душанбе, Умані.

89 Павловський Іван Францевич (1851—1922) — історик, археолог, публіцист, голова Полтавської 
губернської вченої архівної комісії (1903), один із засновників і завідувач Музею Полтавської 
битв#.

Ідеться про вирішення долі Комісії, коли внаслідок зміни влади вона опинилася в тяжкому 
фінансовому становищі і фактично не могла видавати свої «Трудьі», останній том яких вийшов у 
1917 р.

Щербаковський Вадим Михайлович (1877—1957) — історик, археолог, мистецтвознавець. У 
той час завідував археологічним відділом музею, один із засновників Товариства охорони пам’я
ток старовини та мистецтва. З 1922 р. в еміграції, викладав у вищих учбових закладах Праги, 
Мюнхена. Помер у Великобританії.

** Четвериков Сергій Іванович (1867—? ) — протоієрей, кандидат богослов’я, член Державної 
Ради, законовчитель Полтавського кадетського корпусу.

42 Тихон (Бєлавін В. І.) (1865—1925) — обраний в 1917 р. Патріарх Московський і всієї Русі.
У посланні до православного духовенства та всіх віруючих 19 січня (1 лютого) 1918 р. Тихон 

наклав анафему на тих, хто брав участь у репресіях, закликав захистити церкву від ї ї  переслі
дувачів — більшовиків. Патріарх Тихон до кінця життя був в опозиції до офіційної влади, хоча й 
утримувався від закликів до активних насильницьких дій (див. : Титлинов Б. В. Церковь во вре- 
мя революции.— М., 1924; Регельсон Лев. Трагедия русской церкви. 1917—1945.— Париж, 1977).

48 Центральна Рада — заснована в березні 1917 р. як центр громадських організацій та партій 
(голова — М. Грушевський). З квітня 1917 р. після Всеукраїнського Національного конгресу пе
ретворилася на революційний парламент України. Після проголошення автономії (І Універсал) 
було обрано в липні 1917 р. Генеральний Секретаріат (після проголошення незалежності — Рада 
народних міністрів). 29 квітня 1918 р. у день гетьманського перевороту ухвалила Конституцію УНР.

Імовірно, йдеться про невизнання умов Брестської угоди з боку Чехословацької Національ
ної Ради.
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44 Семенченко Сергій Георгійович — адвокат, полтавський земський діяч, член партії кадетів, 
з а  гетьмана П. Скоропадського голова Полтавської міської управи.

Можливо, Саков Елевтерій Давидович (1888—?) — адвокат, земський діяч, кадет. Товариш пол
тавського міського голови.

45 Семенченко Г. А.— дружина С. Г. Семенченка.
48 Шингарьов Андрій Іванович (1867—1918) — лікар, публіцист, земський діяч, член ЦІ< партії 

жадетів, як член Тимчасового уряду був по-звірячому вбитий матросами в тюремній лікарні.
47 Відповідно до Брестської мирної угоди (9 лютого (28 січня) 1918 р.) Україна одержувала 

воєнну підтримку з боку німецької та австрійської армій проти більшовиків і, в свою чергу, зо
б о в ’язувалась поставити в ці країни 3 млн. пудів хліба та інші продукти. Однак, не дивлячись 
.яа значний обсяг поставок, «хлібний мир» фактично став легендою для Австрії та Германії (див.: 
Дорошенко Д. Історія України 1917—1923.— Ужгород, 1930.— Т. II.— С. 292—309; Фельштинский Ю. 
Врестский мир. Крушение мировой революции. Октябрь 1917 — ноябрь 1918.— М., 1992.— С. 346).

В. І. Вернадський реально оцінював ситуацію, що склалася в сільськогосподарському вироб
ництві в результаті революційних перетворень і в зв’язку з необхідністю забезпечення Германії 
українським хлібом згідно з мирною угодою. Німецьке командування вирішило взяти проведен
ня посівної кампанії, яка була під загрозою зриву через невизначеність аграрного питання, під 
свій контроль з тим, щоби остаточно забезпечити поставки хліба в Німеччину. Це викликало про
тиріччя між Центральною Радою та німецьким командуванням.

48 5° савенков М. Я. Материальї к изучєнию водной флорьі р. Допца и некоторьіх его прито- 
жов в Харьковской губернии // Трудьі об-ва испьітателей природьі при Харьк. ун-те.— 1909.— Т. 43.— 
С . 125—181.

Материальї к изучєнию зкологии и морфологии 2озІЄГа окрестностей г. Севастополя // 
Там же.— 1910.— Т. 44.— С. 1—36.

Талиев В. И. О растительности недоступних мест горной части Крьіма // Там же.— 1909.— 
X  43.— С. 183—202.

Миллер О. Ф. Русские писатели после Гоголя: И. С. Тургенев — Ф. М. Достоевский — Изд. 
4-е, т. 1.— Спб.; М., 1906.— XX, XVI, 392 с.

51 У газеті «Свободная мисль» (1918.— № 8 . - 1 4  (1) ^березня) були опубліковані ювілейна стат
т я  П. Пивоварова та спогади про народовольців П. С. Івановської. Ідеться про замах на росій
ського імператора Олександра II 1 березня 1881 р., що його здійснили члени партії «Народная 
воля».

52.56 вульфорт (Малицька) Лідія Карлівна — хрещена мати В. І. Вернадського.
Ребиндер Вікторія Іванівна — двоюрідна сестра В. І. Вернадського.
Неєлов А. А.— чоловік тітки В. І. Вернадського.
Короленко С. А. — чоловік Катерини Іванівни Вернадської, батько Нюти Короленко.

Похитонов Микола Данилович (1857—1896) — народоволець, друг родини Вернадських, засуд
жений до вічної каторги (1884). Останні роки життя провів у Петропавловській фортеці, перебу
ваючи у стані невиліковної душевної хвороби.

87 Олександр III (Олександр Олександрович) (1845—1894)— російський імператор 1881—1894 рр.
68 Ідеться про умови підписання Брестської мирної угоди, що ї ї  3 березня 1918 р. уклала ра

дянська Росія з Германією, Австро-Венгрією, Турцїєю та Болгарією. В. І. Вернадський вважав 
їх  ганебними. Про Московську губернію Вернадський говорить тут, ймовірно, перебуваючи під 
враженням преси.

59 Ш и ш а к и  — село в Миргородському повіті, де Вернадські в 1913 р. збудували дачу і 
.кожного року відпочивали тут влітку.

Є р е с ь к и  — залізнична станція по дорозі на Шишаки.
60 Українські військові частини, відкинуті більшовицькою армією в район Житомира І Бердиче

ва, з ’єднавшись з німецькою армією, просувались на схід. Оволодівши Києвом 2 березня 
1918 р., Окрема Запорізька дивізія рушила через Лубни — Ромодан та Полтаву — Харків. Час

тина німецьких військ йшла за маршрутом Бахмач—Суми. 20—22 березня в районі Лубен від
булися крупні бойові д ії. 2-й Запорізький полк при підтримці німців зайняв Ромодан, захопив
ш и велику кількість воєнних трофеїв. Під час цих боїв особливо відзначились частини генерала 
Латієва, 27 (29?) березня українські та німецькі війська зайняли Полтаву.

61 Напередодні вступу німецьких та українських військ у Полтаву Вернадський побоювався 
лможливих негативних наслідків українізації як з боку центральної, так і місцевої влади. Вче- 
:«нй завжди відкидав загальне зрівнювання насильницьким шляхом як у духовній, так і в еконо- 
вмічній сфері життя. В його позиції знайшла також відображення ідея нерозривного взаємного 
розвитку української та російської культури в межах єдиної федеративної держави.

Переднє слово, коментарі та публікація Сергія КІРЖАЄВА
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ПОЕЗІЯ, ПРОЗА ЕСЕ

ІЗ РУКОПИСНОЇ ВІРШОВАНОЇ 
ХРОНІКИ

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. 
Полювання

1
1. У МІСЦЯХ ТИХ, д е  ВОДИ СОЛОДКІ ПЛИВЛИ І с п л и в а л и ,

Із гнилих місць трясовичних, що, як море,—
місця сухі ставали.

Тут трималася скрізь риба, навіть де не спогадаєш,
І не тільки в морі Чорнім, а в Дніпрі, що й подив маєш.

5. Був облов у інших ріках і нечуваний, і різноякий,
Всіх зразків тут риб напрочуд здобували [усіляких] 1.

Скрізь на очі ваші паство тут небачене з’являлось,
А співання мелодійне і нечуванеє розливалось.
Був такий птах: звук розливий учиняв він найгучніше.

10. Брав мистецтва, між тим іншим, свою міру він найвищу.
Смак мав вишуканий м’яса, ще й пером бував оздібний;

Птах, в якого росли вуха, був до пса, кота подібний.
Як у К ам’янець приходив сам був цар до нас турецький 2,

То з ’являвся дивовижний птах, що барвою німецький,
15. Ще й, великий, хотів сісти він на флюгері, отам, де ратуш 3,

Та розбивсь об нього, впавши в юрбу люду, там зібрату.
І ніхто не міг вгадати з чужоземців, що воно за птиця,

Звідкіля до нас з ’явилась: чи від турка, чи від німця,
Отож, крила його в пам’ять нам тривалу заховали,

20. І усяке різні люди на словах інтерпретували.
Не каж у про саранчу я, мух і дивного робацтва 4,

Котре зверху й середині із хрестом було і без хреста —
гризючого лайдацтва.

Воно теж, неначе військо: кінне, піше, є передняя сторожа,
Є побічна, задня, явні і зрадливі є під’їзди в вожа 5.

25. Найчільніший з-поміж інших — мов король між вожів різних,
Що на крилах мають напис: «Це є кара пімст до Бога грізних».

Всяких гадів теж не менше: і вужів, а ще й полозів б,
Ящірок, ведмедок7, змійок, змій усяких і седзозів 8.

Дивнії казуки 9 — зовні і внутрі отрути повні на загладу,
ЗО. їхній візерунок значить людям козацького гада.

Як крилом, московське військо десь у Дике поле вгналось 10,
Н а одній могилі якось із діл пільних 11 аж  стріляло

В гадину, що грубша хлопа,— всю траву вона спалила 
Там отрутою довкола, з коней кілька москви збила.

35. У місцях отих земля вся тепер наче розірвалась,
Доли тим помалювала, пажиті, доми, дороги теж позасипала,

А вали, високі замки, мури міцні зруйнувало,
Деревами, корчем, плющем густо все позаростало.

Де були міста і села, й люди, там постало дике поле.
40. І трава, будяк — насіяв їх нам гріх, о Бож а воле!
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Д е городи урожайні» дерева, садів посада,
Винниці, волоські зела 12, фрукти — там левенська зрада 13.

А доми де, Божі церкви і костьоли, молитовні де бували східки, 
Козаків, литовців, орд там, москви, турків є засідки,

45. З домів Божих там яски н і14 стали лотрові для збродні,
Божі олтарі ти крушиш, Боже, як тебе стаєм не годні.

Д е поля бували чисті, урожайні і потрібні луки,
Там лозиння, пуща, терном заросло, там гедзячі докуки,

Що на смерть з ’їдають коней у возах і у верхівних,
50. Хоч жени їх щонайбільше чи ховайся у корчівнях,

їх  не збудеться й умлілий, хворий чи ж  бо ізстарілий —
Зле, як медом ізмастили десь левенці, ще й скрутили.

Д е ж лиси були, дерева, хтозна-де вони пропали.
Від К ам’янця в милю польську дерев трійко виглядали,

55. Котрих іменом братів трьох в пам 'ять вічну називали,
Хто садив, те невідомо, і яку вони породу мали,

Н а видноті і стояли; зусібіч, хто тільки їхав
До К ам’янця [було видно] — стереглися отак лиха.

По А зі-паш і15 за рік так, в час обозу презначного,
60. Що стояв був аж  од міста до дерев, часу отого

Обоз польський проти турка та орди був згуртувався 
Конецпольського-гетьмана, випадок такий там стався:

Одне дерево сваволя знесла, два ж іще стояли,
Пред нещасною війною 16 із очей і ті пропали,

65. Що не тільки пня, а годі віднайти було коріння,
І купці вірменські згодом признавали з розумінням:

Як ходили десь до турків, біля шляху примічали —
По тім знаку відпочинок собі мали; ще звіщали,

Що дерев таких і турська, земля перська не видали,
70. Ані Індія — в тих землях були в пробі й торгували...

Д е не було могил високих із каміння — слідів певних,
Теє війни натворили, Бог та час намножили, напевне,

Ще й зруйновані бували і розкопані вали місцями,
І не тільки скарб, а кості вмерлих кинуті з гробами.

75. Як багато в тому часі земля в собі срібла, злота
М ала, Бог це тільки відав, свердло з ридлом 17, як найде голота. 

І тоді все, що сховали вмерлі, вбиті, ті, котрі пішли в неволю, 
їхнє срібло, злото зж ерла все земля, ще й іншому — на долю. 

Інші також ті, що власність, срібло власноруч ховали,
80. Хоч позначили, та потім того місця не зшукали.

Адже ті місця та інші трава вкрила скошматіла,
Вогнем, попелом жаристим в місцях інших блискотіла.

Склеп мурований стояв тут, людські очі дивувавши,
Комини тут повалились (добра думка), в насміх ставши 18.

85. Яструб з них злітав чи пугач, погукавши страшноглосо,
Чи ведмідь ішов із склепу, звівсь, і потрусив волоссям.

Вовк вистрибує із гробу, що в костьолі, ситий мертвим,
Руку лис несе людськую з гробовища біля церкви.

Свиня дика рве під лісом щойно вбите чиєсь тіло,
90. Вепр-одинець добиває того, котрого не вбило.

Барсук гучно з трясовиння догори підносить писок,
Лось чи олень-рогач раптом, остерігшись, мчиться лісом.

Он козел чи сарна швидко мчить горою, задом блиска;
Бачиш: рись три скоки робить, здобич має біля писка.

95. В гущавйні кущів пільних малобачені сугаки,
Овець диких ім’я носять 19, а пасеться із них всяке, 

Відступаючи, бо верхня більша, аніж спідня губа,
В льоті бігу швидше сарен уникають гострозуба 20.

Тож мисливого якогось річ така, напевне, зрушить,
100. Д о обловів заохотить, йому душу розворушить.
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Одні кінно, інші пішо, хто як міг, мов в Запорожжі,
П лащ  беруть — постеля буде, очеретяні рогожі 

Й оситняк потрібні стануть, щоб перепливати води,
Земля — ложе, сніг — перина, пальці для чесань бород Гм 

105. І чуприн, у полі голім, диким буде становисько,
Курінь — місце звуть стоянки, дуб, лоза — ось притулисько.

Є в полях хрест із билиння, котрий витятий у дубі,
Християнський знак там — «патір» 21 — мов сухар людині в зуби. 

Освятив Бог провіанти і казан, а кухар же при тому 
110. Курені з боліт зиркує, там-бо при знанні простому 

Викреше вогню малого він із кременнжрєсання 
І готує банкет зразу всім, котрі до полювання.

Хрест святий і Матір Бож а, і Євстафій, вождь преславний —
Цих патронів для мисливців клав під вітер, звичай давній.

115. Як за оленем пустився цей святий, то в того між рогами 
Появилося розп’яття, Христос-Пан сказав словами:

«Чом, Євстафію, плаціде 22, ти мене так гониш скоком?»
Впав з коня. «О Пане, змилуйсь! — мовив.— Хай же мені оком 

Твоя світлість буде, розум освіжає — все віддам для тебе,
120. Все покину на землі я, аби буть з тобою в небі.

Що шукав, тепер знайшов я, о щасливі мої лови!
Боже, кожному дай, котрий, як і я, шука облови 

Втішнії, не тільки звіра хай добуде з  полюванні,
Але хай мисливець стане в твоїй ласці, упованні,

125. Як учинить для своєї честі й охорони гріху,
Тільки б шанувався свято — не страждав би від насміху.

Вождем я тому не буду, хто у збіж ж і людськім шкодить,
Хай погонить не відразу, а в шуканні потом сходить,

Перетерпить досить праці та нужди, із вітром сльоти,
130. Богу час віддасть, піст, працю і усе без шкоди-псоти.

Молодий до труду звикне, до військового навчання:
Коня вжити, стрілить з ходу, до живого ще стріляння 23,

Звіра, птаха пострашити, з пістолета вдарить з гуком,
Із рушниці бить, обухом кинуть, справитися з луком 

135. І ощепом володіти: зупинитись і метнуть, ударить,
З ворогом [плацу] дотримать, без затримки його вжарить.

Той мисливець є для мене з щастям, котрий витривалий,
А не той, що з кухля тягне, серцем же лишивсь оспалий.

Матиме такий тріумф, хто буде на коні й під ним із гасом 24,
140. Може трапиться й такеє у житті, з таким-от квасом...»

Он кабан гучить і сопле, іклами січе, згризає списи —
Крешуть іскри, аж  тут псиська, наче варти ті нависли,

Докучають, скачуть, рвучи той за удо, той за дзвони 25,
Стрілець вдарив — утікай же, за тобою смерті гони.

145. На вербу лізь, на дерева, спішуйся, як кінь нельотний,
Бо як пустишся, дивися, кінь бува необоротний.

Досвід каже: свиня дика за тобою як надходить,
Вбік з конем скачи, тоді звір не спроможеться зашкодить.

А як будеш наступати, здалеку чинить це треба,
150. Стережись, бо він чекає — раптом кинеться на тебе.

О, мій Боже сильний! Тут-то розсипатись треба живо,
Хорта знищив, стрільця дурить, бо позиркує он криво,

І не лиш коня уріже, а й мисливця вдарить також,
А на землю хто звалився, то мотає небораку.

155. Як на груди упаде вепр стрілений, белькоче, сапа,
Харкотить, а хто під ним є, крівцею своєю хляпа.

А як при хортах сміливих по заушші взяв обухом,
Перевернеться, бо мусить, він тоді догори брухом.

Від ощепів 26 у придатку візьме інші упоминки 27,
160. Чиниться це під ляменти бідолахи, страшні рики.

48 Київська старовина



Дивна річ, мисливець, простий хлоп, таке мав у зви ч а ї28,
Бачити ту дивовижу довелось в своєму краї:

З-за колоди, як пси вепра підняли, нараз стрибає,
Сівши на вепровім карку, гарцювати починає.

165. Наче на коні, він мчиться, зрештою важким обухом 
Вепра зразу убиває, вдаривши смертельним гухом.

Так шістнадцятеро вбив він, а по тому й сам загинув:
Вепр під дерево заніс був, гілка вдарила — звір кинувсь.

Теж траплялось, і такії випадки в житті бували 29:
170. Вепр наскочив на їздця був, ікла в нього оголялись,

Головою вдарив, зразу ж покотились по долині
Кінь і пан той перевертом — дивно, збереглись у тій годині.

К абани30 такі бували, що, немов страшні махини,
Віз великий не міг взяти кінь тягти з тії причини.

175. У мисливському звичаї двох коней разом в’язали,
Того звіра на аркані до місць стацій дотягали.

Ще траплялось: так великий був загін отой мисливий,
Наче військо із ділами, в шику рицарському сливе.

В показ сили везли звірів більших спереду і ззаду,
180. Менших мали всередині — так дотримувались ладу.

Кабани великі ходять крильно — правим, лівим боком,
Отак швидко (бачиш, чуєш) вони мчаться своїм скоком.

(Звуть покрильниками з того), з гуком, сапом, скриготають,
А стріляєш — зразу в ноги, гониш — зуби заховають.

185. Знай, коли той звір полями купою біжить панічно31,
Люд його якийсь сполошив, знявши з лежів їхніх звичних,

Мчать до диких піль пустельних, до подільсько-українських — 
Це татарин, турчин чинить чи левенців з десять зінських 32.

Р іг оленячий чи лося, окрім м’яса, шкір, копита,
190. А чи інші звірів речі теж буває в користь вжито.

З вепра чи ведмедя т е Ь г ш п  с и т  зи із  33 на злу хворобу,
На к ад у к 34 є певним ліком, відганяє оту глобу.

Ледь спочили, аж  мишко тут їм дорогу перескоче,
На двох лапах стане ставма, муркотить, вітати хоче.

195. І не досить, на мисливців хутко напад свій учинить,
А на кого впав, у Бога хай спокутує всі вини.

З мишком скрутно себе має, хай одпущення прохає,
Списа він струсне, суприну, наче гребенем, згрібає.

По отій розправі, може, хіба пси візьмуть між себе,
200. То залишишся ще жити, а напевне був би в небі.

Рогатиною докінчать, кулею раніше бивши,
Пострілом його не вбити, витривалий на це мишик.

Трапилося так: шістнадцять куль устрілили у нього,
Лиш сімнадцята ведмедя вбила, ще й при псах до того.

205. Як ведмедя гониш, дійдеш свого й на коні лінивім,
Коли ж  він тебе погонить, не втечеш і на стрімливім.

Отож на той торг спочатку [вклякнути на] землю треба 
І зітхнуть відтак до Бога, та й святих прикликать з неба,

До Євстафія звертатись, оборонника святого,
210. Той ргоЬаЬіІіз 35 в тім щастя і нещастя посол Бога.

Н а собі пізнав немало випадків своїх домових,
І не лиш в мисливських, також в рицарських розправах нових,

Що з ’явилось пребагато і в Поділлі звіра того,
В малих лозах зустрів кілька я ведмедів лона свого 36.

215. Найдивніше, що у полі, біля Х м ільна37, в пасічиську,
В комині із цегли, також і в однім своїм склепиську.

Не лише в садах чи лісі немалі бували шкоди
Живим людям, без причини і вбивали при нагоді 38.

Дивно й те: ведмідь із склепу вирвався нараз пустого,
А мисливець на вал з ’їхав замку якось Фельштинського 39,
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Сп’явся той ведмідь, хорт скочив і до горла взявсь горливо 
Та й загризлись — той мисливець збоку впав до них сміливо, 

В екером40 у лоба вдарив, вбив, забрав його у курінь.
Дивувались: без значної праці взяв, вважайте, дурно.

225. Поєдинків було безліч із людьми — то не новина,
З бугаєм, конем, псом — в шкурі звіра кожного причина.

В ямах скельних у ведмежих віднаходить випадало:
Помордованого вепра жахко в очі там з’являло 41.

Із страшним також ведмедем майже день він там змагався,
230. Описати неможливо, чом бій навзаєм почався...

Поєдинок за місце то був, тож один там одного
Хотів вигнать, та важко бува, коли проганяють зі свого. 

Ведмідь звівсь, а кабан став навпроти, показує ікла,
Н ападає щоразу, розбігшись, і тне його звикло42.

235. Шерсть із хутром та м’ясом летіла високо угору,
А мишко як хапнув був рукою — немало зняв здьору:

Ш кура тверда, три паси віддер аж  від карку до хвосту,
Так віддав за візит кабану. Вороння ж  бо до хльосту 

Приглядалися цього, яку отам чинять розправу;
240. Цей гучав, скреготав і сопів, рикав той, муркотівши на славу.

І щоразу ядкіше один там на другого вже нападає,
Сипле іскри кабан і харкоче, цей носом свистить і співає,

І до того прийшло, що один вже хотів одірватись од того —
Той гонив, нападав, як на ворога тяжкого свого.

245. Півзомлілих лиш ніч врешті-решт розірвала безсилих:
Здох ведмідь уночі, кабана вже мисливці добили.

Не страшний хлоп ведмедю, хорт-британ страшний безперечно 
При ощепі, стрільбі кабанові він є небезпечний,

Бо хапа за таке, за що вепр щонайбільше гнівливий 43,
250. І при ньому стрілець завше буде в мисливстві сміливий. 

Пригадать шляхтича можу тут я, мисливця одного44,
Н аказав через пущу іти, стерегти собі місця свойого.

Він м огилу45 у хащах знайшов, з іншим вліз в середину, 
Пильнував із рушницею там і надчікував добру хвилину46.

255. А на світі прожив двадцять літ і один свого часу,
І немало вовків, також лисів своїм збурив гласом.

Тут ведмідь причвалав, повен гніву, хотів зруйнувати могилу, 
Кинувсь раз, потім другий та в хащу пішов —

той поправив цю хвилю 47. 
Хутром славивсь відтоді й мистецтвом своєї відваги.

260. Ще, бувало, зустрівся ведмідь, із мисливської згаги
Мчиться лях за постріленим разом з присяглим русином 48 

(Що не кинуть в біді, навзаєм присягли братським чином),
Та коли ведмідь зочив, почувши звук кроків по собі,

Кинувсь з люттю страшною, зірвав те братерство на пробі.
265. Утік русин од ляха; той стрілив, рукою ж бо схибив,

Ведмідь ляха напав, облупив, долі верг, його згибив.
Сам здихав, муркотівши на ляху о власній розправі.

Русин, дяка йому, із людьми йшов — на поміч примчав він 49. 
Іздаля був заходив і замість ведмедя — людину 

270. Ледь не стрілив, був ляшик у волос од свого загину.
А прискочив, заледве обухом не дав ляху в зуби,

Аж пан голос подав, що то він, не ведмідь, хай не губить.
Бог та сало ведмеже дало лік поламаним костям.

Вже по тому розказував він про оте своїм гостям.
275. Ще річ дивна, як хлоп за  людину опудало ставив

Дерев’яне, убравши у сукню і шапку, і стрільбу приставив 
Десь на пасіці, вклавши ще й кий б0, осмалив,— отак змірив, 

К ілька раз був приходив ведмідь і ще довго не вірив, 
Особливо, як вітер рушав; а на стрільбу посипав був порох,
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280. Прив’язав її, але ведмідь льох із бджолами скоро
Потрусив, бачив — стрільба непевна. Тут-там ведмідь никав, 

Звівшись ставма, свистів, визивав і, бродивши там, рикав, 
Наостаток, за лоб дерев’яного хлопа узявши,

Верг у землю, тоді потоптав і сплюгавив назавше.
285. У кутках неміцну ту споруду, льох землею прикритий,

Вгору зніс, потрусив, що аж  страшно ставало дивитись.
Хлоп стривоживсь на шкоду і злющого пса туди садить,

Ще й годує день-ніч, як сторожу надійну на звади.
Не змиливсь: довгий час пес з ведмедем змагався,

290. Інших теж не пускав, нападав він і люто кидався.
Наостаток з ведмедем пароль отой пес, тобто згоду, прийняв був, 

Ведмідь поруч взяв бджоли, поїв, щільники обсмоктав був, 
Решту псові зоставив, його не торкнувши нітрохи;

Зауважити можна було: був трактат поміж них біля льоху.
295. Хлоп побачив, людей зазізвав, аби псу справедливість оддати,

Пес із жалем посвідчив: хвостом сморідним подав знати 51. 
Вдарив хлоп в тім’я києм, невірність оддавши щосили,

Бо і псу, і ведмедю належати має одна ость в тім ділі 52.
Взяв і пса, також бджіл решту з лісу отого додому,

300. А ведмедю лишив лиш собачу окрасу при тому 53.
Зуб за зуб — так оддав хлоп, однак ведмедило приходить,

Що нема бджіл, побачив, тож око за око він хлопові годить:
З люттю поруйнувавши нещадно порожнії улі,

Ті та інші побивши, що з ’їв, але більше взяв дулі,
305. Ж ить ягіддям тож мусив, чи сливою, чи мурашками, грушками, 

Згодом взяв по передніх лопатках собі набоями.
Бо нема, як з рушниці, для звіра у тому найліпшого дару 
Чи ощепом, чи з лука у бізі мисливського вдару.

Як в лопатку бить, куля найперш поступ чинить, ощеп угрунтує, 
310. І стріла тут дош кулить54, обух вінець ділу зготує,

І не гірше б ал ьтак55 чи векера, заушний дубчак усе справить,
Як казав «патір» з русином, ясність так русин і справить... 

Кілька день, бува, проводиш в ловах, а чи тиждень, другий,
Пес, мисливець уже хоче відпочить з тії напруги,

315. Аж тут вепра чи ведмедя, бачить він, конем волочать,
Оленя з коня повалять, чи, схилившись, рись десь зочать,

Чи по лося стрілець каж е їхать, інший тягне сарну,
Лиса виганя мисливець чи куницю, чорну, гарну.
Хоч сіток нема й немає, вовка тягнуть не одного,

320. Рогача тут звіра в’яжуть і великого й малого.
Бачиш, скільки риб дістали, з боліт видру а чи нурка 56,

Глянеш, як із псом ганяють барсука — тріпоче шкурка.
Той несе щільник медовий, з дерева чи скелі взятий,

Ледь живий отой плететься, сити впивсь 57, медів наллятий.
325. Яблука, грушки, горіхи з сонця теплі та колючі,

Розмаїтеє ягіддя, фрукти — йдуть, все те несучи.
Аж сугак тут, од хортів він вирвався, але з рушниці 

його вдарили (мисливець це напав) — стуля зіниці.
На Случ-річці капкани кинули були залізні,

330. Свій облов беруть — боброві потечуть потоки слізні.
Хутро їхнєє придатне для опушок суконь всяких,

І вигідно прикрашають строї білоглових 58 таки.
Вивірок не менше в лісі чорних, іншого багато звір’я,

Всяка здобич, птахи смаку доброго, при тому — й пір’я.
335. В місцях певних лева зріли, зубрів чорних і рогатих,

Коней диких, з дикопілля що зайшли, брудномишатих 59.
Од військ різних одблудили, а по тому й дикі стали,

І на них мисливці свого гостро розуму добрали.
Гнали у гаї, навкісно дерева там підтинали,
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340. А у дірці на проході вони сіті заставляли.
Коли звір у Н едоборі60, в лісах інших, то страшили 

Вхід широкий на півмилі, далі звуженим робили.
У воротях мали яму викопану й так вчиняли:

Через пліт малий стрибали, звіра того забивали.
345. Он несуть у торбі, бачиш,— немала куріпок пука,

А з тенет після роз’їзду на берлі птах — добра штука.
Той он збоку, хоч не швидко, тетерванцтво взяв, як зочив,

Свого воза ним насипав, взяв собі його досхочу.
До кочовиська прямкує він назад з своїм обловом,

350. Гончих псів пустив на вітер, як ведеться, звиклим ловом.
Хочеш слухати утішно музику при тім мисливську,

То сурмач, надувши щоки, обізветься спершу близько,
І на око й вухо мила лютня й цитра голос змірить,

І солодкий голос арфи вам мелодію довірить.
355. Заведе співак дискантом, перервуть той спів органи,

Ригаль з флейтою з ’являти різні голоси тут стане.
Із мордентом тон десятий скрипка голосно обірве,

Забринить віола, крикне тут корнет, порізно вирине.
Шорт звучить, поморт тубальиий загучить, як це ведеться,

360. Гучно пузан і квартпузан з боку свого, обізветься.
І мелодію щоразу ближче чутно біля вуха 
Ударяє в такт, аж  справді заглушає всіх наглухо.

Заричить той, закричить той, туба ж бо марена все справляє,
І витрушує співака, горлом стиски починає 

365. Нижче, потім вище тягне, голосом солодким значить,
А пияк, бо всі підпили, помилки йому пробачить.

Той тому, а цей отому подає свій голос ладно,
І гармонія музична постає відтак прикладно.

Тенором, дискантом, альтом чи, бува, вагансом, басом,
370. Аж тут олені з  засіки — дивним і вильотним гасом.

Бо, і в тому Бож а мудрість,— хвалить те мисливець, знає,
[Що досвідчений] пес гончий голос свій також міняє,— 

й д е  з одним за звіром лютим, інший, чуть,— за боязливим,
А з середнім поміж тими мчить за звіром він зрадливим.

375. За ведмедем, вепром, вовком здибить шерсть і пащекує,
Очі маючи палючі, мужність і тривогу чує.

А за лисом-збігцем (зради той причина) — торипливо,
Йде за лосем, риссю — голос мінить поміж тим і тим на диво 

Із заїлістю, а також своєрідним пащеканням 
380. й д е  за оленем-рогачем, сарною заїдлим гнанням.

Вдячно луни розпускає з настроєм він особливим,
А за сірим бідним зайцем з гавкотом іде мостивим61,

Мов доводить: «Біжи так-от, те бери!» — ловців капелі.
Майстер 62 раз червоний стане, побіліє вдруге вельми,

385. Із губою, із трубою мчить, немов кіт загорілий,
Рів — не рів, і корч — не корч, ліс не ліс в очах стрибливий. 

І рукою, векірою, як чинити — наставляє,
Мов смичком — в пасаж, хортів він тих чи інших направляє, 

Та був гнаний, проминулий, а прийшлося до розсуда,
390. То дістав заледве удик вирваний в сорокопуда 63.

В труби — тріумф: «Га-га, го-го!» — Ось допіру майте!
Зараз-зараз, пане-брате, на «Гей!» його підкидайте!

Зсів з коня трубач, до столу, до мисливського затрубить,
Крайчим, кухмістрам в повагу їхнім урядам улупить:

395. Не варили, не пекли-бо, як належить, тож керує:
Раз у ніс, а другий — в губу, сепору64 налляв, смакує.

Одним словом, зволя здути туди прошених всіх гостей,
По бенкеті в’яло зводив гарапник для лому костей.

Фенікс так постав, вже перса ліпше пояс ваш по каті е5,
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400. Чи поспіли ви по тому, мій цнотливий пане-брате?
Повернув той, той подав те, ваш упав, немов осліплий,

Долетів дольот до ваших був зубів, що мов із ріпи.
Долетів і я з дольотом, а дольот слабкий — не кучний:
«Коли б не мій порвиш66,— каж е той/— збив кушт би штучний!»67 

405. Заграй трапив, той поправив: нема в короля такого,
А додому повернувся: бачить, що од трунку того.

І мисливець трубить, надто не раз дме він на загінця 68 
Та до фляші чи до дзбана непокривдженого пійця.

Бідний доїжджай молодший так при старшім управляє:
410. Не полізе з шкіри, може, перед сном у вухо щось впускає...

Р аз бувало полювання і при тому лиха воля:
В тім випадку нічліг мали ми край лісу і край поля.

Цілу ніч страхи великі в тоскній мали ми темноті,
Ще за дня уздріли шлях і чати злих людей у л ьо т і69.

415. Звідти страх отой приходив, хоч не зріли щось такого,
Та гукання звідти, відгук чули сапання страшного.

Хутко кинулися псиська, коні пирхнули — як скочать!
Обірвали всі аркани, узди, нас самих толочать.

Кинулись мисливці швидко до стрільби, також до луків 
420. І дійшли так до стріляння та ще усіляких стуків.

Заспокоїлись нарешті, ледве коні відшукали,
З остороги свою зброю в поготовності тримали.

Тільки трохи задрімали, раптом псиська сполошились,
Коні вирвалися знову по лісах, полях щосили.

425. Скочили і ми із криком, почали відтак стріляти
І себе ледь не побили; в лісі щось греблося, знати,

Та нешвидко оживало. «Що це діється, для Бога! —
Один одного питали,— звідкіля іде тривога?»

Ще один не розібрався, уже другий лементує,
430. Іще гіршеє сум’яття цілу ніч нас напастує.

Так не раз було, коли б хрест святий в тому не спасав нас,
Ані коні, стрільби, шаблі, луки — то було б погано.

День настав, усі заледве позбиралися, приспівши,
Дехто день і ніч, і більше проблукав, отак завівшись.

435. Дивно: те, що на шляху ми з ночі бачили і в лісі, раптом 
На світанку щонайшвидше позникало з очей варти.

Одні думали: то ворог готувався нападати,
Інші — звір якийсь приходив, котрий звик тут залягати.

Треті на нічні облуди навертали, що в тій пробі 
440. Пробувають в певнім місці і в якійсь живуть особі... 1 11

1 На полях примітка автора: «Де було все, там нічого нема».
2 Очевидно, йдеться про 1672 р„ коли турками здобуто Кам’янець.
8 На полях примітка автора: «Сідав раз, другий, аж розбився».
4 На полях примітка автора: «За рік перед приходом Мехмета-турчина під Кам’янець миші 

перепливали через Дністер з військом — на Поділлі [багато] їх стало».
5 Вож — вождь.
6 На полях примітка автора: «Також перед Журавенською [війною, 1676] через той-таки Дніс

тер пливли і жаби слідом, через поле скакали під час війни із турком».
7 Ведмедки — скорпіони.
8 Седзози — слово неясне.
9 Казуки — змії.
10 Йдеться про події 70-х років XVII століття, коли на Правобережжя приходили козаки-ліво- 

бережці разом з російським війоьком.
11 Діла пільні — польові гармати. Діло — гармата великого калібру.
12 Волоські зела — салати.
18 Лееєнці — негідники, здоровила. Так звали розбійницькі ватаги на Поділлі в другій поло

вині XVII ст.
14 Яскині — пуїці, безлюдні місця.
15 Азі-паша — це Абази-паша, йдеться про 1633 р.

Нещасна війна — війна Богдана Хмельницького.
17 Ридло — лопата.
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18 В насміх ставши — в насміх ворогам.
19 Сугак — сайгак — належить др групи антилоп.
20 Гострозуб — хижак.
21 «Патір» — латинська назва молитви «Отче наш».
22 Плацід — покірливий (лат.).
23 Живе стріляння — стріляння по живій цілі.
24 Гас — іменник від дієслова «гасати».
25 Той за удо, той за дзвони — тобто за статеві органи.
26 О щепи — списи.
27 У поминки — підданча плата, подарунок.
28 На полях примітка автора: «В різних подільських пустелях хлоп скакав на вепра і кожного 

забивав».
29 На полях примітка автора: «Знати, що вепр був старий, бо ікла мав здерті».
80 Тут і далі виділені курсивом слова подані в оригіналі українською мовою.
81 На полях приписка автора: «Вдень, коли біжать».
32 Зінський — від зінського щеняти —«рота, який вважався в той час лихою і злою істотою.
33 М еЬгит  сит  зи із  — статеві органи (лат.).
84 Кадук — падуча хвороба.
85 РгоЬаЬІІіз — найкращий (лат.),
86 Йдеться про помістя автора. Малі Лози може бути й назвою поселення.
87 Хмільна — можливо, Хмільник.
88 На полях примітка автора: «Біля Сатанова вбили кількох людей, а по різних місцях — без

ліч».
39 Фельштин — місто в Галичині.
40 Векер — обух, кий.
41 На полях примітка автора: «Знати, що і звірята нападають, розумію, це через шерсть, бо  

невідомо, звідки [багато] шерсті в його ямі».
42 На полях примітка автора: «Не лише той ведмідь на очах тих, що вслід ідуть, того разу 

на лежачого вепра напав ведмідь, найменше до того привчений,— це діялося під Карапчіевим, в 
іншому місці і вовки воювали часом із вепром, лишаючись із шкодою своєю, коли їх  купа на 
те зважиться, а коли одного доконали, знати, був він стрілений».

43 Хапа за таке...— тобто за статеві органи.
44 На полях примітка автора: «Глосовський — старий шляхтич, воював із ведмедем на По

кутті, теж покутував».
45 Могила — очевидно, мається на увазі барліг.
48 На полях примітка автора: «Вночі чи вдень, як ведмідь іде лісом чи інший звір: пташка» 

як хитра чата, дає знати, чокочучи над ним, з чого стрілець має засторогу».
47 Поправив цю хвилю — вийшов із халепи.
48 На полях примітка автора: «Той Глосовський ішов за ведмедем»,
49 На полях примітка автора: «Аж з дому прибіг нешвидко з допомогою».
80 На полях примітка автора: «Замість рушниці кий дав».
81 Хвостом сморідним подав знати — очевидно, замазаним медом.
62 Тобто однаково достойні смерті.
68 Собача окраса — очевидно, хвіст.
64 На полях примітка автора: «Поміж лопаток ощепом. Самому мені випадало на ходу вда

рити стрілою в лоб за вухо, на очах мисливців [звір] крутився навколо, і в Інший спосіб, трап
ляється, б ’ють звіра».

88 Бальтак — сокира на обусі (зброя).
86 Нурок — дика качка.
87 Сита — розведений водою й варений мед, хмільний напій.
88 Білоглові — жінки.
89 Брудномишаті — сіро-бурі.
8® Недобір — непрохідний ліс, назва лісу на Поділлі.
81 Мостивий — милостивий.
82 Майстер — досвідчений мисливець. Тут — іронічно, бо подальший опис висміювальний.
98 Сорокопуд — мала пташка з родини горобцевих, удик — членик тіла.
64 Сепор — можливо, від сепот; дати сепоти — побити, отже, сепор — юшка, кров.
68 Місце в оригіналі незрозуміле.
68 Порвиш — очевидно, від «порвати», «схопити».
87 Збив куншт би штучний — чогось доброго досяг би.
88 Загінець — при полюванні той, що заганяє.
89 На полях примітка автора: «Козацький чи татарський був шлях з ’явився, але здалося їм ».

«Поема про полювання», як і «Короткий опис Сіркових діянь», надрукований ра
ніше (Збірник «Марсове поле». Книжка друга. Героїчна поезія на Україні, друга по
ловина XVII — поч. XIX століття.— К.— «Молодь».— 1989.— С.69—83), знайдена 
дніпропетровським істориком Юрієм Мициком у Польщі, складає частину віршованої 
хроніки другої половини XVII століття. На жаль, автор невідомий, хоч з тексту хро
ніки стає вочевидь, що це був український сполонізований' шляхтич із Поділля, який
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не втратив сув’язі зі своїм народом та краєм, виявляє місцевий патріотизм, любов до 
рідної землі, але ворожий козацькому рухові, що було, зрештою, типовим для ча
стини української шляхти. Проте до Івана Сірка та Запорозької Січі автор ставиться 
із певним пієтетом,бо оспівує їх у героїчних тонах, а до ляхів часто ставиться 
іронічно, взяти хоча саркастичний опис у поемі побратимства ляха й русина, які 
разом пішли проти ведмедя. У барокковій гротесковій сцені змагання ляха й русина 
з ведмедем не зовсім ясно (і те автор чинить навмисне): чи русин хоче забити вед
медя чи, скоріше — ляха, хоч і робить певну видимість, що постає проти звіра. Симво
лічність цієї сцени безсумнівна.

«Поема про полювання» на Поділлі наводить на згадку «Пісню про зубра» Мико
ли Гусовського, латиномовного поета XVI століття, чи й навіть «Роксоланію» Се- 
бастьяна Кленовича, хоч зв’язок її з цими творами більше концептуальний, ніж кон
кретний, безпосередній, а загалом уся поема — це ніби просторий розпис тези із 
XVII століття, що Україна — це край, який кипів медом і молоком, дивовижно бага
тий на дари природи; там ліси повні меду, плодів та звірів. І дисонансом до такої 
картини постає зображена досить пластично руїна Поділля після козацьких виступів, 
тому війну Богдана Хмельницького автор називає «нещасною війною». Це й зрозуміло, 
адже на Поділля впав найншцівніший її удар.

Опис руїни у поемі невеликий, але разючий. Варто відзначити, що цей опис має 
цікавий перефраз із передмовою до першого тому літопису Самійла Величка. Іноді 
він настільки накладається на текст віршованої хроніки, що виникає думка, чи не 
читав С. Величко поеми. Дозволю зацитувати це місце, і читач може порівняти його 
із поетичним описом: «Перед моїми очима постали численні безлюдні міста й замки, 
порожні вали, колись висипані працею людською, як гори й горби. Всі вони правили 
тоді за пристанище і поселення диких звірів. Я побачив, що фортеці, які траплялися 
нам на шляху у військовому поході (у Чолганському, в Константанові, Бердичеві, 
Збаражі і Сокалі), одні стоять малолюдні, інші зовсім спорожніли — розруйновані, 
зарослі, запліснявілі, обсаджені бур’яном і повні лише червів, і зміїв, й усякого гаддя, 
що там гніздиться. Роздивившися, побачив я порослі мохом, очеретом і зіллям про
сторі тогобічні україно-малоросійські поля й розлогі долини, ліси й великі сади, крас
ні діброіи й річки, стави й занедбані озера. І це був той край, який правдиво ко
лись, уже шкодуючи за втратою його, називали й проголошували поляки раєм сві
т у — він був перед війною Хмельницького немовби друга обітованна земля, що кипі
ла молоком і медом. Бачив я, окрім того, в різних місцях багато людських кісток су
хих і голих — їх прикривало саме небо. Я спитав тоді себе: «Хто вони?» (Самійло 
Величко. Літопис.— Том І.— К.,— 1991.— С.26—27).

Самійло Величко творить свій опис як самовидець, самовидцем був і автор вір
шованої хроніки. Цілком ймовірно, що вони обоє бачили одне й те ж, через що зна
ходимо в описах подібності. Такі точки дотику анонімної віршованої хроніки та лі
топису С. Величка мимоволі зацікавлюють, але даних надто мало, щоб вирішити пи
тання, чи користувався С. Величко віршованою хронікою при укладанні літопису, 
зважаючи, що хроніка залишалася в рукописі. Проте не виключено, що могли існу
вати рукописні відписи, які С. Величко увагою не обминав, більше того, мав їх цілу 
колекцію.

«Поема про полювання»—дорогоцінна пам’ятка не лише літератури, але й істо
рії побуту в Україні другої половини XVII століття, бо подає немалу інформацію не 
тільки про різноманітні способи полювання на дикого кабана, ведмедя та іншого зві
ра, що вже само по собі цікаво, але й просторо описує флору й фауну, особливо зві
рів, що були для мисливця дичиною: ведмедів та вепрів, вовків, барсуків, лосів, оле- 
нів-рогачів, рисів, сугаків, сарн, зубрів і так далі. Про існування в той час в Україні 
велетенських зміїв-полозів маємо інші згадки, а ось цро те, що в ті далекі роки 
зрідка зустрічали на Поділлі й лева, вражає, викликає асоціації з народними каз
ками, де лев — один з улюблених персонажів. Цікаве повідомлення автора й про ди
ких коней. Він вважає, що ці табуни колись відбилися від війська й здичавіли, хоч 
на той час у степах ще ходили табуни справді диких коней. Цікаво описано й спо
соби полювання: на нього виходили часом цілим військом, використовували пастки, 
оітки, загорожі й засіки, мисливських хортів, рушниці, обухи, луки, ощепи тощо. Са
ме полювання автор похваляє, але засуджує мисливців, які псують людське збіжжя, 
що частенько тоді траплялося. Вважає, що мисливство особливо корисне для моло
ді, для якої це акт військового навчання, призвичаєння до витривалості* мужності. 
Не обминає автор пияцтво і бійки поміж мисливцями. Вражає в поемі опис про хло
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па. який безстрашно стрибав на кабана, сідлав його і вбивав, хоч, зрештою, й сам 
загинув через безглузду таку сміливість. Є в поемі розповіді, схожі на легенди, взяті, 
очевидно, з мисливських чи народних оповідок, зокрема про дружбу ведмедя із со
бакою. Згадується й подільський ліс Недобір. До речі, й С. Величко згадує цей ліс 
у своїй новелі про сатира, вміщеній у другому томі «Літопису». Цей ліс розташований 
був у Кам’янецькому повіті між Туманцями та Шатавою. І вже зовсім унікальним 
є опис концерту після полювання. Для музикознавців, які вивчають історію українсь
кої музики,— це першокласний джерельний матеріал. Цей оркестр складався із сур
мача, лютніста, цитриста, арфіста, флейтистів, скрипалів, та ін. інструменталістів, не 
менш вражає також розповідь про співаків, хористів.

Поема цікава і з чисто художнього боку: вірш енергійний, описи пластичні, опо
відь ведеться епічно, вивірено, хоч трапляються місця художньо невідпрацьовані. 
Часом епічна мова переходить у жартівливу або й виразно гротескову, особливо, ко
ли йдеться про мисливця-невдаху («майстра»), але пихато-гонористого, очевидячки 
ляха, який вполював «удик вирваний в сорокопуда», але робить із того тріумф, що за
кінчується також цілком гротескною сценою безрозсудного мордопису-бійки.

Поема вперше приходить до українського читача, якщо не рахувати того, що її, 
можливо, знав і використовував Самійло Величко. Мова оригіналу— польська, ши
роко пересипана українізмами. Перекладено твір за рукописом XVII століття, який 
знаходиться у бібліотеці Польської академії наук (шифр № 1275,— а. 107—113). Пе
рекладач висловлює щиру подяку Юрію Мицику, який відкрив рукопис, зацікавив 
ним перекладача, допоміг у тлумаченні тексту.

Оскільки твір становить пам’ятку української полономовкої поезії XVII століт
тя, сподіваємося, що він, як і «Короткий опис Сіркових діянь», займе належне місце 
в українській поезії епохи барокко.

Переклад поеми, примітки та післяслово Валерія ШЕВЧУКА

Олесь БІЛОДІД

ЗАГАДКА ПЕТРА МОГИЛИ

Тієї тривожної ночі 1 січня 1647 ро
ку Києво-Печерська лавра не спала. 
Будинок келій наставників не міг уві
брати в себе таку силу народу, і тому 
студенти Колегії при церкві Богоявлен- 
ня братства Київського та монашеству- 
юча братія, яка заповнила площу між 
келіями та собором Успенія Святої Бо
городиці, мерзла й тупцювалася на міс
ці, намагаючись хоч якось зігрітися та 
стиха перемовляючись.

Там, у келії, що вже не носила зов
нішніх ознак своєї належності високій 
духовній особі, а швидше нагадувала 
обитель простого ченця, при мерехтли
вому світлі лампад, що час від часу 
вихоплювали з сутінків суворі лики свя
тих, помирав Петро Могила, архіман
дрит Києво-Печерської лаври, митропо
лит Київський. За тиждень перед цим, 
захворівши та відчуваючи наближення 
неминучої смерті, у присутності дові
рених осіб він склав заповіт: «...Оскіль
ки нічого над смерть певнішого людині 
нема, а година в Божих таємницях са
мого Бога перебуває... будучи хворобою

навіщений від Господа Бога й не ба
жаючи залишити в якомусь непорядку 
мій дім, від Господа Бога мені в зверх
ність доручений, всі мої наміри віддав
ши на всемогутню волю Божу, учиняю 
короткий волі моєї, коли так Господь 
Бог визначив, такий останній заповіт» 1 

У цьому заповіті Петро Могила під
сумовував свою діяльність, давав остан
ні розпорядження, спрямовані на збе
реження того, що було здобуте ціною 
напруженої боротьби, на що поклав 
своє життя. У цьому документі відобра
жено два аспекти: духовний, де Петро 
Могила висловлює кредо свого вірови
знання, заповідає берегти відбудовані 
та прикрашені ним монастирі й церкви, 
і світський, що безперечно становить 
основу .останнього твору київського про
світителя,— це турботи й живий жаль за 
долю Колегії, яка вже носила його ім’я 
і здобула славу й визнання, зайнявши 
почесне місце серед кращих західно
європейських вищих навчальних закла
дів. їй, Києво-Могилянській колегії, він 
залишив усе, що мав: бібліотеку, бу-
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Срібна пластина з родовим гербом Петра Могили

динки й двори на Подолі, худобу й ін
вентар зі свого власного хутора Непо- 

логи, понад 80 000 злотих, навіть до
машнє начиння, а також своє митро
поличе вбрання, прикрашене коштов
ностями, тканини — па одяг бідним сту
дентам. Просив своїх наступників бе
регти Колегію як «єдину його заставу», 
а грішне тіло своє поховати в монасти
рі Печерському при лівому крилосі між 
стовпами. Крім Петра Могили, заповіт 
був підписаний 10-ма світськими та ду
ховними особами, серед яких і Юрій 
Хмельницький, «Гетьман війська Його 
Царської Величності Запорозького».

* * *

Ворота під Троїцькою церквою були 
розчинені навстіж. Монах, який стояв 
біля них, злякано кинувся вбік і щось 
скрикнув, а коні з ходу проскочили го

ловний в’їзд і вирвалися на площу перед 
собором. Кучер скочив з передка, від
кинув полог і допоміг сі докові злізти 
з саней:

— Дорогу Його Преосвященству 
панові ректорові!

Двоє ієромонахів, що давно чека
ли на його приїзд, спробували допомог
ти йому зійти на ганок. Проте він чемно 
відмовився від їхньої допомоги і лег
кою ходою, якій так заважала його дов
гопола тепла ряса, подолав кілька схо
дів. Довгий коридор, келії — праворуч, 
келії — ліворуч, скрізь стояли люди. 
Ось нарешті й келія архімандрита. Тьмя
не світло лампад, суворі лики святих. 
Хтось у кутку читає Євангеліє. До за
паху ладану й оливи домішався запах 
свіжого морозного повітря, що його при
ніс з собою прибулий.

— Благословіть, отче. Він схилився
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над ложем, на якому лежала людина 
з густою, колись чорною як смола, а 
зараз вже сивою бородою і таким же 
довгим волоссям.

Митрополит відкрив очі.
Колись мало хто міг витримати цей 

пронизливий погляд, який проймав май
же до кісток. «Чорні блискавки дияво
ла»,— так дехто називав його очі, а за
раз вони засвітилися добротою, коли 
він пізнав свого улюбленця.

Інокентій Гізель привернув його 
увагу ще на студентській лаві. Цей ху
дорлявий хлопець вирізнявся з-поміж 
своїх товаришів незвичайними здібно
стями і талантом до філософських наук. 
Він вступив до Київської колегії, вже 
маючи солідний запас знань, а пізніше, 
навчаючись у ній та часто беручи участь 
у філософських диспутах, вражав про
фесуру та студентів умінням відстою
вати свої погляди, спираючись не тільки 
на авторитет Святого Письма, але й на 
людський інтелект, науковий аналіз 
явищ природи, гуманістичні категорії 
моралі, які виробляла просвітницька 
Європа, звільняючись від пут середньо
вічної схоластики. Це був І. Гізель, 
якого П. Могила на власні кошти по
слав навчатися за кордон, де він слу
хав лекції у Замойській академії та 
університетах Англії, а повернувшись 
на батьківщину, був обраний професо
ром філософії. І. Гізель, що стане 
окрасою Київської колегії і якому зго
дом Лазар Баранович скаже: «Без ле
стощів скажу, що, крім пречесності 
твоєї, немає у нас іншого Арістотеля».

— Збережи... Академію,— П. Моги
ла поклав слабіючу руку на чоло Іно- 
кентію. Він навмисне сказав «Академію», 
хоч Колегія не мала цього статусу. 
Польський король Владислав IV уперто 
відмовлявся узаконити те, чим фактично 
вже стала Київська колегія (Запорозька 
Січ, а тепер ще Академія — чи не за
надто для васалів «коруни польскей?»), 
і це коротке слово в устах умираючого 
її фундатора було останнім наказом 
щойно призначеному за порадою П. Мо
гили новому ректорові.

І хоч у Петра Могили не було сум
нівів у тому, що він передав Колегію у 
надійні руки, що справа його не вмре 
разом із ним, якесь болісне почуття 
жалю за долю свого дітища змушува
ло його востаннє повторити ще раз те 
найголовніше, без чого він не міг по
кинути цей світ.

Гізель щось говорив. Але слів його 
Петро Могила вже не міг чути. Він був

далеко, і його згасаюча свідомість ви
кидала з глибин пам’яті не чітко окрес
лені і не послідовні в часі — бо час для 
нього вже зупинився — ескізи його бу
ремного життя.

* * *

Тоді у Франції, прогулюючись про
сторим подвір’ям колегії Ла Флеш з  
патером Бароном та уважно вслуха- 
ючись у його міркування про співвідно
шення між знанням і вірою, він нама
гався зрозуміти, чому все-таки відда
вав перевагу шановний метр у пошу
ках істини — вірі чи розуму? Згодом 
відповідь на це питання дав у своїх бли
скучих філософських трактатах його 
учень, а тоді ще хлопчик, Рене Декарт«

Згадалася рідна Молдавія і мати, 
котра співала йому старовинних угорсь
ких пісень і, скільки він її пам’ятав, 
розмовляла з таким милим акцентом 
Якось батько подарував йому чудово
го арабського скакуна. О коні, коні І 
Скільки разів вони рятували йому жит
тя! І вони, і соратники по боротьбі, ї 
власна шабля..*.

* * *

Хлопці дружно зареготали, коли по
бачили митрополита в легкому козаць
кому одязі з двома пістолями за ши
роким поясом. Козацька сотня нудила
ся без діла. Ніхто не знав, навіщо її 
сюди викликано. У повітрі плавав си
зий димок від люльок і плелися билиці-не- 
билиці, пересипані грубими жартами та 
словами, від яких хотілося забігти світ 
за очі. Коні, прив’язані до дбайливо 
висаджених під мотузочку молодих 
лип, нетерпляче били копитом.

А найгучніше реготав рудий довго
телесий козак. Він аж згинався навпіл 
від сміху, показуючи здоровенні про
курені зуби, а оселедець на його голо
ві теліпався в такт його реготові:

— Ой, рятуйте мене, люди добрії 
Кінець світу— батюшки пішли в коза
ки! Сиділи б ото, отче, вдома та мо
лилися за нас.

Петро відчув, як кров скипає йому 
в жилах. Він подумки помолився Святій 
Богородиці, щоб та надала йому сили 
оволодіти собою. Проте біс всевладно 
вселявся в його нутро. Такі напади лю
ті з часом він навчився вгамовувати в 
собі, але зараз вдіяти з собою нічого 
не міг. Якась темна сила кинула його 
вперед. Пригадалося, щось подібне бу
ло під Цецорою. І він з усієї сили за
цідив рудого у вухо. Такий удар мав
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звалити його з ніг, в усякому разі так 
думав Петро, але рудий удар витримав 
і Петро зрозумів, що бійка буде серйоз
ною. Чи сила вже не та, чи супротив
ник був надто міцним? Та це вже не 
мало значення. Як у тумані, він бачив, 
що козак вихопив із піхов шаблю і 
впритул підійшов до нього. Права рука 
Петра мимоволі лягла на пістоль, про
те наступної миті він відмовився від 
свого наміру — злість уже проходила 
і він зрештою вже й нічого не мав про
ти свого кривдника. Та й чи було це 
кривдою? Він у душі вилаяв себе за 
нестриманість. Але залізні правила гри 
вимагали свого продовження.

— Бери шаблю, циганська твоя ма
ти! Зараз я подивлюсь, який з тебе ко
зак,— процідив крізь зуби рудий. Для 
нього було, мабуть, один чорт— що ци
ган, що молдованин. До того ж серед 
київських міщан ходили уперті плітки, 
що митрополит їхній з циган.

Мовчки Петро поклав на землю пі
столі та скинув жупан. Залишившися 
в одній сорочці, він покрутив правим 
плечем, розминаючи його, а натренова
ні очі зупинилися саме на тій шаблі, 
яка йому була потрібна. ї ї  власник, мо
лодий хвацький козак, ховаючи іронічну 
посмішку та зрозумівши, чого хоче 
митрополит, повільно витяг її з піхов, 
узяв за блискуче відточене лезо і про- 
стяг уперед.

Перші два удари Петро відбив по
рівняно легко. Правда, третій міг ко
штувати йому лівого вуха, коли б він 
вчасно не відхилився.

«Добрий рубака»,— відзначив він 
про себе, уважно вивчаючи противника. 
Козак, справді, фехтував майстерно, але 
боротьба надто поглинала його всього 
і на якусь секунду він мусив зробити 
те, до чого його невідворотно вів Пет
ро, виманюючи на себе та даючи змогу 
добре намахати руку. І тоді, коли шаб
ля противника на мить зависла у ви
тягнутій руці, завершуючи удар, Пет
ро, зігнувшись, зробив раптовий випад. 
Кінцем своєї шаблі він ніби гаком зло
вив зброю противника майже при зем
лі. Потім, укладаючи всю силу у руку 
та розгинаючись,— тут головне самому 
втримати шаблю — гвинтом вивів її 
вгору, там перехопив, знову завернув 
униз і різко викрутив угору. Зблиснув

ши на сонці, шабля вилетіла з рук ко
зака і, черкнувши по бруківці, викреса
ла з неї іскри. Настала тиша. Козак 
не міг отямитись і, здивовано кліпа
ючи очима, потирав кисть правої руки.

— Оце так митрополит! — голосно 
сказав хтось.— Оце так батюшка! Свя
тий отче, чи ви бува не з козаків? Чи 
не вчилися ви ото так орудувати шаб
лею у нашого Богуна? — захоплено ви
гукували хлопці, оточивши Петра з 
усіх боків.

— Ні, хлопці, у мене був свій учи
тель, царство йому небесне і вічна ша
на,— і він згадав свого учителя, посіче
ного у битвах старого воїна. Коли б 
він був живий, то порадувався, що нау
ка, вкладена ним у свого учня, не 
пройшла марно.* — Було в моєму жит
ті всього доволі,— якось загадково мо
вив митрополит і, підійшовши до рудо
го козака, ляснув його по плечу:

— Тримай шаблю міцніше.
З професійною точністю, за якою 

вгадувався колишній офіцер, він поста
вив завдання сотні на штурм собору, 
який тримали в руках уніати. Чернець 
підвів коня і перехрестив свого патро
на. Коротко кинувши: «На коней!», Мо
гила поставив ногу в стремено, вкинув 
своє тіло у сідло. І сотня зі свистом по
летіла вслід вершникові.

* * *

Тернистими життєвими шляхами 
прийшов він в Україну, що стала його 
другою батьківщиною.

Що змусило його, претендента на 
трон Молдавії, зв’язати свою долю з 
Києвом? Що штовхнуло його раптом за
лишити блискучу військову кар’єру, 
знехтувати освітою, талантом, видатни
ми здібностями і з’явитися серед бра
тії Києво-Печерської лаври в сутані про
стого ченця? Поразка під Цецорою у 
1620 р., коли турки вщент розбили поль
ські війська і П. Могилі в числі неба
гатьох щасливців удалося уникнути за
гибелі? Але ж через рік була славна пе
ремога під Хотином, де вирішальну роль 
відіграло українське козацтво під про
водом гетьмана П. Сагайдачного! Зне
віра у світському житті? Чи щось гли
боко особисте? Що б там не було, але 
рішучий крок він зробив, змінив шаблю

* Йдеться про Станіслава Жолкевського, коронного польового гетьмана, «першу шаблю Поль
щі», з якого Генрик Сенкевич ліпив свого пана Влодийовського. Він загинув у битві з турками 
під Цецорою, де польсько-молдавське військо зазнало страшної поразки. На пропозицію сорат
ників залишити поле бою Жолкевський застрелив свого коня. Його знайшли мертвим з шаблею 
у  руці серед купи порубаних ворогів.
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на хрест, став на шлях служіння пра
вославній руській церкві.

•Але така обдарована і сильна нату
ра, як П. Могила, безумовно, не могла 
замикатися в рамках тільки конфесі
ональної діяльності. Цього для нього 
було мало. Власне, з цього тільки все 
й починається. Саме те, що найбільш ві
доме нашим історикам,— київський пе
ріод його життя. Але про це— пізні
ше. А зараз знову повернемося до лавр
ських подій 1 січня 1647 р.

Ударив великий лаврський дзвін. 
Перед натовпом з’явився соборний ста
рець Феод осій Оранський:

— Моліться, діти мої. Пан-отець 
Петро Могила залишив нас.

Була третя година ночі.
Юрба подалася вперед, потім від

сунулася назад, розливаючись по по
двір’ю та частково висмоктуючись з 
лаврських воріт. По Києву поповзли 
чутки, докочуючись до друзів і до во
рогів покійного митрополита.

Далі починаються таємниці. Замість 
того, щоб виконати останню волю по
мерлого і поховати його на вказаному 
місці в Успенському соборі, виконавці 
духівниці та його соратники під покро
вом ночі везуть труну з тілом до Со
фійського собору і ставлять там. Чому?

Можливо, відповідь на це питання 
нам дасть запис у Межигірському літо
писі (1608—1700): «Року. 1647 месяца 
януария І дня в нощи преставися Ми
трополит Ічіевскій, Галицкій и всея Ро
сії Петр Могила, и проважено тіло его 
с Печерского монастьіря до св. Софіи, 
до церкви катедральной митрополитан- 
ской кіевской для небеспеченства от но- 
вьіх еретиков, то єсть от лжехристіан, 
мерзеньїх, унітов, жебьі столечной церк
ви св. Софіи не отримали, за порадою 
пана Киселя, Каштеляна и воєводи кі- 
евского; и стояло его тіло у св. Софіи 
час немалий, зачим епископове, архи- 
мандритове и игуменова такт» теж и 
священнци благочестивий на той пре- 
зацннй погреб зобралися, и бнл тот по
треб аж на 40 мучеников 9 марта на 
другій недили св. поста во второк и про
важено тіло его из св. Софіи до мо
настиря Печерского на службу Божію 
с великим собором народу христіанско- 
го и, отправивши звичайную церемонію 
и вельце знатную над тілом, положили 
в церкви великой Успения пр. Богоро- 
дицн в склепе».

Виділені мною слова в літописі 
свідчать про те, що обстановка в Києві 
була складною і непевною. Смерть

П. Могили викликала сум’яття і роз
губленість серед киян. Цим могли ско
ристатися уніати, які ще мали реальну 
силу і не змирилися з тим, що покій
ний митрополит при підтримці козаків 
відібрав у них ряд православних собо
рів та церков. Небезпека захоплення 
уніатами головного київського собору — 
Святої Софії була очевидною. Тоді за 
порадою київського воєводи Адама Ки
селя друзі П. Могили везуть його тру
ну в Софійський собор. Уніати бояли
ся його живим — вони мусили боятися 
ного і мертвого.

Розрахунок виявився правильним. 
Софія залишилася недоторканою. На 
місце П. Могили київським митрополит 
том був обраний його близький спів
працівник Сильвестр Косів, а печерсь- 
кіім  архімандритом — Йосип Тризна. 
Похорони П. Могили відбулися аж че
рез 2 з половиною місяці після його 
смерті, як уже відомо, в Успенському 
соборі. На похороні прощальну пропо
відь виголосив вихованець Київської ко
легії Йосип Калимон, який пізніше ви
дав її під назвою «Поновлений жаль».

Над прахом похованого не було по
ставлено надгробка і не зроблено жод
ного напису. Прошу читача запам’ята
ти цю важливу для майбутнього де
таль.

Наступники П. Могили продовжу
вали намічений видатним попередником 
шлях. Могилянська доба вступала в 
нову фазу, але відсутність самого 
П. Могили відчувалася. Навіть через 
24 роки після його смерті ректор Ко
легії, видатний український письмен
ник Лазар Баранович писав: «Могила 
скрила од нас Могилу. При цьому па
стирю прийнялась у нас добра ниваі 
Не можна досить оплакати Могилу: 
був він нам отець і пастир любий. Лю
бовного любо прийняли в небі, а нам 
би потрібен був другий Могила»2. .

* * *

Час, у який жив і діяв П. Могила, 
був часом крутого історичного поворо
ту в долі українського народу, зв’яза
ного з національно-визвольним рухом і 
підготовкою культурно-історичних умов 
для соціальних та просвітницьких ре
форм. Він був громадянином у широко
му розумінні цього слова. Незважаючи 
на високу церковну посаду, П. Моги
ла не замикався у мурах монастиря, а 
розумів церкву як один із засобів по-
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Срібна пластина з текстом-епітафією Петру Могилі

літичної й ідеологічної боротьби. З од
ного боку, як представник легального 
табору своєю діяльністю він давав про
стір для розвитку національно-визволь
ного руху в Україні, а з другого — вико
ристовував усі можливості та зв’язки 
з Річчю Посполитою для поліпшення 
долі українського народу. Почасти вів 
складну дипломатичну гру, багато ко
му незрозумілу, можливо, й зараз.

З іменем П. Могили зв’язане розгор
тання системи вищої і середньої освіти 
в Україні та Росії, яка не просто ко

піювала західноєвропейські школи, але 
й могла конкурувати з ними. Він був 
фундатором і творцем першого в усій 
Східній Європі вищого навчального за
кладу— Києво-Могилянської колегії.

Саме йому належить прерогатива 
організації книговидавничої справи в 
Україні. П. Могила не тільки розширив 
діяльність Лаврської друкарні, але й од
ним із перших почав видавати книги 
«руською мовою», тобто книжною 
українською мовою того часу, значно 
підняв престиж і авторитет слов’янських
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видань. Він увів у лаврській друкарні 
латинський і польський шрифти, вважа
ючи за необхідне надати її діяльності 
міжнародного розмаху. П. Могила та
кож сприяв створенню друкарень у Мол
давії і Валахії. Для розвитку слов’янсь
ких культур і актуалізації культурних 
традицій Київської Русі велике значен
ня мали його заходи щодо реставрації 
Софійського собору та інших культо
вих споруд домонгольського періоду. 
Його розкопки Десятинної церкви стали 
першою спробою археологічних дослі
джень в Україні.

Меценат українського мистецтва, 
письменник і публіцист, П. Могила за
лишив майже 20 творів церковно-теоло
гічного, полемічного, просвітницького, 

< філософського та моралізаторського ха- 
\ рактеру. Зокрема, йому належить роз

робка і обгрунтування обрядів, харак
терних для українського суспільства 

того часу, скажімо, ритуалу вінчання. 
Але відзначу, що їх систематизатор і 
тлумач у своєму «Великому требнику» 
пояснював обряди не тільки як ре
лігійний ритуал, а й як національні 
звичаї і тому відстоював їх у бороть
бі з унією і католицизмом навіть рішу
чіше, ніж принципи православної дог- 

к матики. П. Могила обряди пов’язував 
з етнічним вихованням народу, особ
ливо молоді. Він написав для студен
тів спеціальний твір під назвою «Ан- 
фологія», що був, за словами І. Фран
ка, чудовою енциклопедією моральних і 
житейських повчань.

Мабуть, українська православна 
церква за всю свою історію не знала 
постаті більш значної і колоритнішої, 
ніж митрополит П. Могила. За порівня
но короткий час він зумів надати їй 
чіткої організаційної структури, підніс 
освіту духовенства, висунув ідеал твор
чого з дисциплінованого чернецтва, здій
снив реформу церковного обряду, роз
робив догматику, забезпечивши її не
обхідною новітньою теологічною літе
ратурою.

Разом з тим митрополит П. Моги
ла сприяв. зміцненню конфесіональних 
і культурних зв’язків України з Росією, 
благословив Богдана Хмельницького на 
національно-визвольну боротьбу проти 
іноземного поневолення, доклав багато 
зусиль до реставрації церковних па
м’яток домонгольського періоду, що 
сприяли включати у культурний кон
текст історичний досвід Київської Русі.

Відомо, що яскраві історичні по

статі, які своєю діяльністю накладали 
виразний відбиток на свою епоху, а 
особливо такі, як П. Могила, що готу
вали грунт для майбутніх великих ре
форм, мали своїх палких прихильників 
і затятих ворогів як при житті, так і 
пізніше, коли їхня діяльність ставала 
надбанням історії.

Проте і одні і другі сходилися на 
тому, що талант П. Могили мав за фун
дамент блискучу західноєвропейську 
освіт}’, своєю вченістю та прогресив
ними поглядами він випереджав і свій 
час, і своїх сучасників.

Де ж він її здобув?
Через відсутність точних даних у 

цьому питанні ряд дослідників висуває 
різні гіпотези. Насамперед вони ба
зуються на тісних і дружніх зв’язках 
сім’ї Могил зі Львівським братством та 
його школою, на традиції аристократич
них родин Молдавії та Польщі посила
ти своїх дітей на навчання до захід
ноєвропейських університетів. Панегіри
сти відзначали, що П. Могила з дитин
ства виявив велику любов до науки, а 

* М. Смотрицький свідчив, що він у юна- 
1 цькі роки вже знав грецьку й латинську 
! мови.

Хоч ніяких документальних даних 
про це немає, але майже всі біографи 
П. Могили більш-менш одностайні в 
тому, що початкову освіту він здобув 
у Львівській братській школі, а закін
чив її у закордонних університетах. Але 
при конкретизації думки про закордон
ну освіту П. Могили у західноєвропейсь
ких країнах через брак достовірних да
них знову виникали різнорідні здогади. 
Відомий біограф П. Могили С. Голубєв, 
спираючись на пануючий у ті часи зви
чай посилати своїх синів «для завер
шення освіти в колегії та університе
ти за кордон», на «самий уклад осві
ти П. Могили і випливаючий з цього 
характер його діяльності», а також на 
те, що «П. Могила був знавцем захід
ноєвропейської літератури, дуже висо
ко цінив освіту, здобуту в закордонних 
школах», твердить, що «не можна відмо
вити у вірогідності даних про те, що 
П. Могила відвідував західноєвропейсь
кі навчальні заклади»3. Румунські до
слідники І. Міхалческу і К. Ербічану у 
своїх твердженнях були більш конкрет
ними. Вони прямо вказували на па
ризьку Сорбонну. Про навчання П. Мо
гили у Франції писав В. Щурат, за
значаючи, що київський просвітитель на
вчався у відомому єзуїтському коледжі
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Ля Флеш («Ьа РІесЬе»), слухав 
там лекції у патера Барона разом з 
майбутнім видатним філософом Рене 
Декартом. В. Шурат обгрунтовує своє 
твердження на підставі одного листа 
латинською мовою, знайденого у цер
ковному архіві села Верески під Лі
ском Перемиської дієцезії, що має на
зву «Ма§па агз біззегепйі йе §иа1іЬе1; 
таїегіа» («Велике мистецтво пояснен
ня матерії»). Лист цей був написаний 
у XVII ст., і його невідомий автор, ста
ючи на захист П. Могили, зазначає: 
Рег зш птеип пеїаз уііирегаіиг. Уаго- 
п е т  еп іт  ргаесеріогет паЬеІаІ; етіпеп- 
і із з іт и т  («Великий гріх лаяти його. Бо 
найславетніший Барон був його вчите
лем»). Намагаючись якось переки
нути місток між П. Могилою і Бароном 
та Р. Декартом, В. Щурат пише: «Мо
же, й патріотичні мотиви велять біогра
фам подавати П. Могилу за ученика па
ризької Сорбонни — того Могилу, що піс
ля смерті свого батька, опускаючи Фран
цію, міг мати найвище 12 літ віку. Тому, 
що П. Могила, бувши у Франції, міг 
вчитися в якійсь колегії, які стягали до 
себе поважне число заграничної молоді
жі. Одною з таких колегій, що діяль
ністю своїх професорів требувала кон
курувати навіть з підтоптаною потрохи 
Сорбонною, була єзуїтська колегія «Ля 
Флеш», де вчився Декарт і де вчителем 
був патер Барон»3.

Як бачимо, автор не дуже упевне
ний у висловленій думці. Але погляд 
В. Щурата поділяв М. Грушевський та 
інші дослідники. А проте більшість з 
них (М. Віллер, Т. йонеску, Г. Фло- 
ровський та ін.) відкидають можливість 
навчання П. Могили у Франції, допу
скаючи хіба що його короткочасне пере
бування у Голландії. Найкатегоричні- 
ше щодо цього висловився проф. 
Е. М. Мединський: «Навряд чи він на
вчався в якому-небудь закордонному 
університеті: адже ж навчання в універ
ситеті в ті часи вимагало багатьох років 
(6—8 і більше), Петро Могила вже в 
20—22-річному віці був офіцером поль
ських військ. Коли ж він встиг навча
тися в університеті? Адже ж не вступив 
він до університету 12—13-річним хлоп
чиком! Якби він здобув освіту за кор
доном (а особливо у Парижі!), про це 
обов’язково сказали б його «сподвижни
ки», які підлесливо відзначали у чи
сленних панегіриках вигадані позитивні 
якості Петра Могили»4.

Отже, виникає якась дивна супереч

ність. З одного боку, П. Могила мав 
блискучу західноєвропейську освіту, з 
другого — він не міг її одержати, бо 
був надто молодим. Тому спробуємо ще 
раз проаналізувати основні біографічні 
дані київського митрополита.

П. Могила, син молдавського госпо
даря Симеона Могили й угорської прин
цеси Маргарет, народився 21 грудня 
1596 року. Внаслідок двірцевих інтриг 
його батько загинув у жовтні 1607 р.— 
його отруїли змовники. Після смерті 
батька П. Могила з матір’ю переїхав на 
західні українські землі. Одні дослід
ники вважають, що це сталося відразу 
після смерті Симеона Могили, тобто в 
1607 р., інші називають дату не раніше 
1617 р., саме коли Петрові було майже 
20 років і він вже закінчив свою освіту 
в закордонних університетах. Далі по
чинається його військова кар’єра, про 
яку знову ж таки відомо мало. Вислов
люється припущення, що він брав участь 
у битві під Цецорою в 1620 р., бо його 
опікун, коронний канцлер і гетьман Ста
ніслав Жолкевський, загинув у цій битві, 
а П. Могила був начебто при ньому, 
А ось, нарешті, перша в хронологічно
му порядку дата з життя П. Могили, 
про яку є достовірні джерельні дані,— 
він брав участь у битві під Хотином у 
1621 р. Період між 1621 та 1627 рр. 
знову ховає його біографічні дані. Ві
домо тільки, що вперше він приїхав до 
Києва в 1622 р., саме тоді, коли тут 
від ран, одержаних у згаданій битві, 
помирав гетьман П. Сагайдачний. Піс
ля того ще кілька разів приїздив у 
Київ на свята успенія Богородиці, уві
йшов у дружні стосунки з митрополи
том Іовом Борецьким, який згодом ста
не його духовним наставником. У 1625 р. 
П. Могила залишив світське життя і 
постригся у ченці. 1627 р. його оби
рають архімандритом Києво-Печерсько
го монастиря, а в 1632 р.— ще й київсь
ким митрополитом.

Фантастична кар’єра і за такий ко
роткий час!

Гаразд, припускаю, що П. Могила 
мав виняткові здібності, блискучу осві
ту, шляхетне походження. Але ж як 
могла допустити тогочасна церковна 
ієрархія, щоб на чолі архімандрії Пе- 
черського монастиря стала молода лю
дина, якій заледве минуло ЗО років, яку 
десь через 5 років обирають на посаду 
митрополита — випадок безпрецедент
ний в історії київської митрополії, а, 
може, й в історії православної церкви.
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Адже відомо, що на посаду митрополи
та традиційно обирали людей поваж
них, що мали вже солідний вік і були 
відомі своїми заслугами та чеснотами 
не тільки у православному світі, але 
й у справах світських. А тут раптом 
такий молодий архімандрит, а невдовзі 
одночасно й митрополит.

А може, насправді Петро Могила 
не був таким молодим?

Нагадаю, що П. Могила народився 
21 грудня 1596 р. Цю дату встановив 
сумлінний дослідник і біограф його 
діяльності С. Голубєв на підставі па
негіриків, що складалися студентами 
Колегії і де говориться, що він «наро
дився незадовго до свята Різдва Хри
стового, а саме 21 грудня, в день па
м’яті київського митрополита Св. Пет
ра, на честь якого йому й дано ім’я 5 
того самого Петра з Волині, який, став
ши у 1308 р. митрополитом київським 
і всієї Русі, не раз їздитиме до хана у 
Золоту Орду з дипломатичними місія
ми, спрямованими на полегшення долі 
руського народу. Потім він перенесе 
митрополичу кафедру в Москву, що 
сприятиме піднесенню цього міста в бо
ротьбі проти золотоординського іга, за
кладе там Успенський собор, буде по
хований в ньому, і на його могилі 
удільні руські князі присягатимуть на 
вірність великому князю московсько
му.»

Далі С. Голубєв пише: «А крім то
го, Єрлич... твердить, що наш митропо
лит (П. Могила.— О.Б.) жив на світі 
повних пятдесят років» («Ьаіорізіес аІЬо 
сЬгопісгка 1. Іегіісга, Варшава, 1853, 
с. 59). А тому що смерть П. Могили 
сталася в ніч на 1 січня 1647 р., то час 
його народження слід віднести до 
21 грудня 1596 р.» 6. Але чи так це? У 
пожовклій від часу хроніці І. Єрлича 
на стор. 59 читаємо, що П. Могила 
«яуі па зтсіесіе Іаі зо саіе» («жив на 
світі повних 50 років»). І все. Ніяких 
доказів.

Чи надійна ця інформація і чи на
дійний інформатор?

По-перше, хто такий І. Єрлич? Із 
довідки «Енциклопедії Ф. А. Брокгауза 
та І. А. Ефрона читаємо: «Єрлич (Іоа- 
ким) народ, в 1598 р. на Волині, в шля
хетській, сім’ї, служив у польському вій
ську, потім поселився у Київському во
єводстві. Пізніше брав участь у набі
гах Стефана Чарнецького на Україну. 
Помер після 1673 р. Після Є. залиши
лись «Ьаіорізіес аІЬо кгопісгка гогпусЬ

зрга\у і сІ2Іез6\\г <1а\\шус1і і Іегагпіезз- 
гусії С2азо\у, г ш ски і гусіа те§о па 
Іу т  расіоіе злуіаіа, еіс. 1620 гоки».

Хроніка Є. охоплює 53 роки (1620— 
1673) і має скоріше характер спогадів 
(курс, мій — О. Б.). Хоч і православний 
за віросповіданням, Є. був і за мовою, 
і за симпатіями поляк; козацьке по
встання, що змусило його покинути 
маєток, викликало в ньому вороже став
лення до козаків. Завдяки широким 
знайомствам і родинним зв’язкам Є. 
мав можливість повідомити багато до
кладних даних про сучасні йому події. 
Видані записки Є. Войцїцьким, під за- 
гол.: «Ьаіорізіес аІЬо кгопісзка Іоасіїі- 
ша Іегіісга (Варшава, 1853)»7

Видавець «Записок» І. Єрлича у 
передмові пише, що, на жаль, рукопис, 
який він видає,—- копія оригіналу, що, 
може, колись віднайдуть. Сама ж копія 
виготовлена двома невідомими перепи
сувачами і до половини переписана 
чітко, а далі — недбало. Зазначу, що 
саме у другій частині, яка, крім того, 
має згасаючий текст, а відтак— роз
пливчате зображення літер, і написано 
сакраментальну фразу, на якій зводить
ся уся концепція року народження 
П. Могили,— «жив на світі повних 50 
років».

Підбиваю підсумки: датування року 
народження П. Могили, як 1596-ий, 
оперте не на міцний грунт. І не будемо 
надто категоричними у своєму ставлен
ні до побудови С. Голубєва та до тих, 
хто його в цьому підтримував,— у їх
ньому становищі нічого кращого вони 
зробити не могли. Вони не мали досто
вірних даних про рік народження П. 
Могили, крім сумнівного свідчення 
І. Єрлича. Адже на місці поховання 
фундатора Києво-Могилянської академії 
не було ніякого надгробка чи могильної 
плити з написом, на відміну від бага
тьох духовних осіб чи ктиторів, похо
ваних в Успенському соборі, про що є 
докладні архівні записи. Переконаний, 
що чернецьке смирення (за свідченням 
сучасників, П. Могила навіть носив на 
тілі волосяницю, щоб приборкувати 
свою плоть) було причиною того, що 
він був похований як рядовий чернець, 
під фундаментом собору, без жодного 
напису на місці поховання. 1718 р. 
страшна пожежа знищила ряд будівель 
на території Києво-Печерської лаври. 
Вона не пошкодувала й Успенського 
собору. Вогонь зжер лаврську бібліо
теку, перетворив у попіл усі церковні
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архіви. Зрештою, будівлі і собор з ча
сом відновили. Сам Петро І пожертву
вав за відбудову Лаври солідну суму 
грошей. А от бібліотека й архіви пішли 
від нас назавжди, а особливо ті речі, 
що існували в одному примірнику.

Спливали роки, десятки років, сто
ліття. Події, про які я пишу, відходили 
у минуле. На місце назавжди втраче
ного ставали гіпотези, здогади, домис
ли. Учені чіплялися за щонайменшу 
дрібницю чи щонайменше свідчення вже 
не в Києві, а десь у інших містах чи 
місцях, до яких доля була прихильні
ша і пошкодувала те, що не раз зни
щувалося в Києві у різні часи випад
ково чи закономірно, зі злої чи доброї 
волі людей.

* * *

А зараз я підійшов до головного.
На руїнах Успенського собору вліт

ку 1982 року працювала експедиція 
Інституту археології АН України, очо
лювана архітектором-археологом Вікто
ром Харламовим. Отож надаю йому 
слово:

«Відповідно до рішення Ради Мі
ністрів України «Про відбудову пам’ят
ника архітектури XI—XVIII ст. 
Успенського собору Києво-Печерської 
лаври» інституту «Укрпроектреставра- 
ція» Держбуду України було доруче
но розробку проекту повної реставра
ції цього видатного пам’ятника давньо
руського зодчества. У зв’язку з цим Ін
ститут археології АН України присту
пив до архітектурно-археологічного до
слідження собору. Перед експедицією 
ставилося завдання — з’ясувати, в яко
му стані перебувають фундаменти й ос
нови собору, та визначити їхню несучу 
здатність. Д іл я н к и  стін і фундаментів, 
що відкривалися після розкопів, старан
но розчищали, наносили на план, до
кладно описували. Усі спостереження за 
роботами фіксувалися в польовому що
деннику, речові знахідки записували в 
інвентарну книгу, де відмічали місце 
знахідки, глибину залягання, датування 
та ін.

Особливу зацікавленість викликало 
дослідження шурфу № б, який знахо
дився практично в епіцентрі вибуху 
І 941 р. Цей шурф був закладений у 

лівому північному криласі собору, між 
північно-західним стовпом підкуполь- 
ного квадрата і північною стіною. Ме
та розкопу № б — з’ясування стану 
стрічкових фундаментів у місці з’єднан

ня їхньої північної лінії та стрічки за
хідної пари підкупольних пілонів.

Зазначу, що у вказаному місці ра
ніше не раз провадилися розкопки, про
те вони не доходили до материкового 
грунту.

Розбираючи завали будівельного 
сміття й щебеню на глибині 2,25 м від 
сучасної поверхні, ми знайшли дві по
нівечені вибухом срібні пластини XVII ст. 
Роботи по прокладці розкопу було тим
часово припинено, про знахідки повідом
лено дирекції Києво-Печерського дер
жавного історико-культурного заповід
ника. Дальша проходка шурфу велася 
з особливою увагою і обережністю. Че
рез те, що його стіни являли собою за
вали будівельного щебеню й сміття, з 
метою дотримання техніки безпеки до
велося трохи розширити розміри шур
фу, щоб запобігти обвалові стін. 
Особливо небезпечні ділянки завалів 
зміцнювалися тимчасовою опалубкою. 
Поглиблюючи розкоп, весь час доводи
лося мати справу із спресованим зава
лом каміння й щебеню, у якому було 
знайдено три мідні позолочені ніжки- 
підставки від труни.

На відмітці 2,49 м ми натрапили на 
пошкоджену червоношиферну плиту, що 
лежала горизонтально і була дном сар
кофага, який тут колись стояв. Усі ре
чі, які пізніше удалося класифікувати 
як такі, що мають відношення до по
ховання, були виявлені в різних місцях 
і рівнях завалу. Саме ж поховання 
повністю зруйнувалося вибухом.

Матеріали шурфу № 6 опрацьову
вались і систематизувались. Уже побіж
ний розгляд тексту, нанесеного граве
ром на одну із згаданих пластин, за
свідчив, що тут знаходилося місце по
ховання Петра Могили. Це підтверджує 
і друга пластина, на якій зображений 
майстерно прикрашений рослинним ор- 
наментохм його родовий герб, навколо 
якого розміщені 12 початкових літер 
монограми, які треба читати так: Пет
ро, Могила, Архієпископ, Митрополит, 
Київський, Галицький, Всея, Русі, Ек
зарх, Константинопольський, Архіман
дрит, Иечерський. Під гербом розташо
вана текстова частина композиції, яка 
складається з 20 рядків.

За стилістичними й художніми особ
ливостями малюнка є підстави твердити, 
що ці композиції належать різцю Іллі, 
знаменитого художника-гравера, який 
у той час працював у друкарні Києво- 
Печерської лаври.
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Аналіз зібраного матеріалу з шур
фу № 6 дозволяє зробити реконструк
цію поховання П. Могили 1647 року.

Місце для поховання він обрав пе
ред смертю особисто, про що свідчить 
його духівниця. Отже, у вказаному ним 
місці, а саме в лівому північному кри
ласі, монахи підняли шиферні плити під
логи і почали копати могилу. Проте, 
чим далі вони поглиблювали її, то на
трапляли на залишки давніх поховань, 
що були в цьому місці. Можна диву
ватися їхньому благородству і витрим
ц і— кістки й прах вони акуратно виби
рали й складали в одне місце. Потім, 
дійшовши до глибини близько 2,50 м, 
вирівнювали дно могили і перепохову- 
вали ті останки, на які натрапляли. Для 
цього у східній частині дна котловану 
викопали квадратне заглиблення, куди 
й поставили невеличку дерев’яну скринь
ку з акуратно складеними кістками.

На верхню частину перепоховання 
вони поклали мозаїчну інкрустовану ши
ферну плиту від підлоги Успенського 
собору XI ст. Решту площі дна могили 
покрили відшліфованою шиферною пли
тою. Опісля в могилу опустили бокові 
стінки різьбленого шиферного давньо
руського саркофага. Кришкою саркофа
га стала різьблена орнаментована ши
ферна плита, що раніше служила па
рапетним огородженням хорів Успенсь
кого собору.

Ось у такий шиферний саркофаг і 
поставили розкішно оздоблену дерев’я
ну труну з тілом Петра Могили, віко 
якої прикрашали дві срібні гравірова
ні пластини з родовим гербом і епіта
фією. Кам’яний саркофаг-ящик обклали 
цеглою, яка у верхній частині переходи
ла в склепіння».

Текст на одній із пластин; пересипа
ний характерними для тих часів скоро
ченнями (арабські цифри подаються у 
дужках), свідчить:

«В том гробе зоставил тело своє, 
великій и славнн из уроженя муж Петр 
Могила, сьін великодержавнаго Господа- 
ра Молдовлахчійского Симеона Могили, 
уродившисїя року от Рождества Хрис
това (про рік народження П. Могили, 
вказаний далі, поговоримо пізніше — 
О. Б.). Тот же век свои молодиі при
стойне провадил на услузе военнои На- 
іаснешого Корола Полского Жигимон- 
та третего и всей речи Посполитой ста- 
ваючи одважне з своим власним людом 
воєнним под Хотінем против турчина. 
Потом Року ахки (1628) за упрошенем

и зезволеиєм всей еже о Христе братій 
Святой Великои и Чудотворнои Лав
ри Монастиря Печерского Киевского 
зостал Архимандритом в остатку.

Року ахлг (1633) за упрошенем ду
ховенства всего, князеи Православной 
Польской Шлахти и всего народу ро- 
сійского зост.ал Православним Архієпи
скопом Митрополитом Кіевским, Галиц- 
кіім  и всея Росіи также Екзархом Свя- 
тешого Апостольского Трону Констан
тинополя. На котори столиця сідячи 
многія бедн от врагов Церкви Право
славної! претерпел, их же преславно по- 
бидил украшеніем и отновленіем внутр- 
ним и зевнутрннм Церквей Російских, 
а особливе Столечиои Церкви Святой 
Софиі Киевской и воздвиженієм Право
славних училищ в месте Києве при Цер
кви братской Святого богоявленія через 
учителей православних, ииочестующих 
честно по правилах Святого Великого 
Басили я.

Того Архієрея Судіє живих и умер
лих в месте и лику Архіереев Тебе уго
дивших вечне упокой. А ти чителнику 
тоеи таблици мов прошу Архіереви 
усопшому здесь Бога милостива так 
годних церкви своеи Святой Пастьиров 
даруй и подавай. Преставился року 
АХМЗ (1647) а (І) генвар г (3) годи
ни в нощ».

Проаналізуємо цей текст. Він напи.- 
саний українською літературною мовою 
XVII ст., що належить до її книжного 
типу. Графічне зображення літер, ви
різаних гравером на пластині, засвід
чує, що це український скоропис того 
ж століття, а саме його київський різно
вид.

Зміст тексту та й місце його знайден
ня засвідчує, що це — епітафія П. Мо* 
гилі.

Для нашого читача мова, якою на
писаний текст, не складає труднощів, і  
тому немає рації перекладати його су
часною українською мовою. Проте, його 
стилістика та неусталеність синтаксису, 
точніше неусталеність і невиробленість 
певних пунктуаційних засобів для по
значення членування мовного потоку, 
можуть викликати певні труднощі. Зо
крема, таку трудність для мене стано
вив останній абзац. Це молитва, звер
нена до Бога, щоб той померлого П. Мо
гилу помістив там і причислив до тих 
архієреїв, які найбільше йому прислужи
лися. Далі йде звернення до того, хто 
буде читати цю епітафію чи, може, 
колись її знайде. Відредаговане відпо
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відно до норм сучасного українського 
синтаксису, його слід читати так: «А 
ти, читачу цієї таблиці, мов: «Прошу 
Бога милостивого — даруй і подавай 
тут своїй святій церкві пастирів гідних 
померлого архієрея».

Текст не містить ніяких даних про 
освіту П. Могили. Очевидно, висока 
освіченість професури Києво-Могилянсь- 
кої колегії, як і самого П. Могили, не 
становила чогось виняткового. А от те, 
що митрополит Київський колись водив 
у бій проти турків молдавське військо, 
було вже чимось незвичайним для біо
графії духовної особи.

Тут говориться про те, що П. Мо
гила прийшов під Хотин «з своим влас
ним людом воєнним». Звичайно, це були 
молдовани, мобілізовані воєводичем. 
Я далекий від того, щоб військову 
службу П. Могили у польського короля 
Сигізмунда III, який тут згадується, роз
глядати як засіб до реалізації шанолюб
них намірів першого. Для цього П. Мо
гила мав багато інших можливостей. 
Швидше всього йому потрібен був війсь
ковий союз з Польщею у боротьбі з ту
рецькою експансією, за збереження не
залежності його рідної Молдавії.

Дати обрання П. Могили архіман
дритом і митрополитом (1628 і 1633) 
вказуються з розбіжністю на рік, ніж 
це фіксує наша історична література. 
Безумовно, тут подаються роки уро
чистої висвяти на посади, що, як пра
вило, відбувалася пізніше — одночасно з 
якимось великим релігійним святом.

Особливої уваги заслуговує те міс
це, де ще раз підкреслюється видатна 
роль київського просвітителя у бороть
бі проти унії і католицизму: «многія бе- 
дн  от врагов Церкви Православной пре- 
терпел, их же преславно побидил». По
тім зазначається, чим саме він переміг 
католиків, уніатів та інших (у тому 
числі й православних) противників своїх 
реформ: відбудовою зруйнованих ще в 
часи золотоординського іга руських пра
вославних церков і насамперед Софії 
Київської, а також, що найголовніше,— 
своєю просвітницькою діяльністю, за
снуванням у Києві при братській Богояв- 
яенській церкві училищ, тобто Київсь
кої колегії.

Але особливий інтерес і мій, і, ма
буть, кожного, хто цікавиться біогра
фією Петра Могили, має викликати пер
ше речення епітафії, яка закінчується 
словами: «Петр Могила, сьш великодер- 
жавнаго Господара Молдовлахчійского

Симеона Могилн, уродившисія року от 
Рождества Христова...» А далі перед 
крапкою стоять три літери — а, ф і (фі- 
та) *.

Невже це рік народження Петра 
Могили?!

Відомо, що в XVII ст. арабськими 
цифрами ми ще не користувалися, а вжи
вали певні літери церковнослов’янської 
азбуки, що мали цифрове значення.

З хвилюванням заглядаю у цифрові 
таблиці: а означає 1000, ф-500, а фі- 
та-9. Отже, маю 1509. Якщо це рік 
народження П. Могили, то виходить, 
що він жив на світі 138 років! Важко 
в це повірити. Шукаю інші пояснення. 
Цифра 1509 входить до складу дієпри
кметникового звороту, що однаково мо
же стосуватися слів «Петр Могила» і 
«Симеона Могилн». •

Допускаю, що це рік народження 
Симеона Могили. Але який сенс у тому, 
щоб на труні сина указувати рік на
родження його батька? Хоча навіть, 
коли б я пристав на цю версію, вийде, 
що Симеон Могила жив на світі 98 ро
ків і в цьому віці був отруєний. Знову 
ж таки, для чого труїти майже 100- 
річну людину, яка за своїм віком уже 
не здатна була до активної політичної 
діяльності? Ні, це рік народження 
П. Могили. Безперечним є той факт, що 
він народився у XVI ст. Отже, а 
(1000) — правильно, ф (500) — теж. Що 
ж означає та загадкова фіта, що дорів
нює дев’ятці?

Може, фіту, цю останню букву сло
в’янської (кириличної) азбуки, ставили 
на місці невідомої цифри? Як, скажімо, 
у математиці вживається х?

Перегортаю усі відомі палеографіч
ні довідники, праці з палеографії, кон
сультуюсь у палеографів і переконуюсь, 
що таких випадків не траплялося.

Перевіряю ще одну версію. При
пустимо, вказаний у епітафії рік на
родження П. Могили— це криптограма, 
тобто тайнопис, до якого досить часто 
вдавалися у ті часи. Але навіщо роби
ти таємницю з року народження Київ
ського митрополита? І все ж таки я 
вивчаю всі типи тайнописів XVI— 
XVII ст., за їхніми моделями створюю 
свої, намагаюсь дешифрувати уявну 
криптограму, та — марно. Фіта берегла 
свою таємницю. Але, як часто буває 
у таких випадках, розгадка прийшла 
несподівано.

Відомий історик і палеограф, ака
демік Л. В. Черепній у книзі «Русская
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палеография» подає 58 скорописних бло
ків, що являють собою поєднання ряд
кової і надрядкової літер у скоропи- 
сі XVII ст. Серед них я побачив свою 
«фіту». Але то була не фіта, а скоро
писний знак, дуже схожий на фіту. Це 
було особливе поєднання рядкового О 
і надрядкового Д. Отже, фіта= ОД. А 
якщо так, цифрове значення О — сімде
сят. Д =  чотири8.

Отже, встановлюю рік народження 
видатного київського просвітителя, за
сновника Київської колегії Петра Мо
гили— 1574!

Стає можливим внести ряд попра
вок до його біографії. Петра Могилу 
обрали архимандритом Києво-Печерсь
кої лаври у 54 роки, митрополитом 
Київським він став у 59 років, а по
мер на 73 році свого життя. Здається, 
все стає на свої місця. Портрети П. Мо
гили, що збереглися до наших днів, 
особливо той, що на фресці відбудова
ної ним церкви Спаса на Берестові, теж 
зображують людину вже досить похи
лого віку.

Встановлена дата народження до
дає П. Могилі 22 роки життя, а це 
значить, що київський період своєї діяль
ності він розпочинав не молодою недо
свідченою людиною, а вже маючи всі 
необхідні для цього дані. За плечима 
у молдавського воєводича залишалися 
довгі роки навчання в університетах 
Західної Європи, військова служба. І 

сумніви в цьому, на мою думку, мусять 
самі собою відпасти. Де ж саме на
вчався П. Могила — справа майбутніх 
пошуків. Єдине, що вже можна зробити 
зараз, це зміцнити місток, перекинутий 
у свій час В. Шуратом між П. Моги
лою і французькою колегією Ля Флеш.

Як уже зазначалося, В. Шурат спи
рається на дані з листа невідомого ав
тора XVII ст., де говориться, що П. Мо
гила був учнем знаменитого Барона, 
учителя Рене Декарта.

У книзі В. Асмуса «Декарт» (1956), 
де використано французькі джерела, ба
гато уваги приділяється рокам навчан
ня майбутнього французького філософа 
в єзуїтській колегії містечка Ля Флеш 
провінції Анжу. Ця колегія була від
крита у січні 1604 р. і швидко набула 
репутації однієї з найзнаменитіших 
шкіл не тільки Франції, але й Європи. 
Душею школи, як і її організатором, 
була людина, ім’я якої насправді не 
Барон, а Верон.

Роки життя П. Могили і Ф. Верона

Один з останніх портретів Петра Могили 
на фресці церкви Спаса на Берестові

майже збігаються, і тут варто було б 
говорити не стільки про учителя та 
учня, скільки про співпрацю двох про
світителів. Можливо, П. Могила пра
цював якийсь час у колегії Ля Флеш 
викладачем, а водночас — опановував 
премудрості латинської науки там, де 
навчався юний Рене Декарт. В усякому 
разі, перелік основних праць Ф. Веро
на засвідчує, що ті питання, які пере
бували у колі уваги французького уче- 
ного-богослова, П. Могила розробляв 
у своїй власній творчості, використову
вав і втілював у практичній діяльності. 
Знайомство з структурою однієї з най
кращих колегій Західної Європи, мето
дикою викладання наукових дисциплін, 
досягненнями педагогічної науки, мето
дами ведення дискусій з наукових та 
ідеологічних питань дозволили П. Мо
гилі створити в Україні Київську ко
легію, що нічим не поступалася захід-

68 Київська старовина



ноєвропейоьким, . піднести українську 
освіту на якісно новий щабель, започат
кувати період, який пізніше цілком за
служено стали називати могилянським.

Братські школи домогиляиської до
би мали досить широкий обсяг предме
тів, але саме викладання наук не було 
систематизоване, носило фрагментарний 
характер. Викладання латинської мови, 
без знання якої неможливе було освоєн
ня духовних цінностей Західної Європи, 
стояло на низькому рівні. Не вистачало 
викладачів, тому школи домогилянсько- 
го періоду ке могли змагатися за рівнем 
професійної підготовки із закордонни
ми колегіями, особливо єзуїтськими, що 
давали величезну ерудицію, вражали су
часників науковими формами викладан
ня, надзвичайною педагогічною майстер
ністю професури, не кажучи вже про 
латинську мову, яка була прийнята за 
основу наукової підготовки і вивчення 
якої було зорієнтоване не на середньо
вічну вульгату, а на зразки класичної 
античної літератури. Брак цих науко
вих засобів добре розуміли і представ
ники старого православ'я і через це 
часто посилали свою молодь для за
вершення освіти до закордонних като
лицьких колегій. Переслідувалася іще 
одна важлива мета — ознайомитися із 
способом навчання, що панував у ла
тинських колегіях, піднятися на верши
ну тодішньої науки, оволодіти зброєю 
своїх ідеологічних противників, щоб по
тім повернути її проти уніатства та ка
толицизму.

Нелегко було пройти через єзуїтсь
кі школи і залишитися вільним від на
пряму, що там панував. Відступництво 
від православ’я ставало досить поши
реним явищем. Щоб запобігти цьому, 
треба було піднести рівень освіти у 
власних школах, збільшити їхні наукові 
сили настільки, щоб зрівняти з науко
вими силами противника і тим самим 
гарантувати допитливій молоді підго
товку до дальшого покликання в жит
ті — більш грунтовну і всебічну.

Мабуть, як ніхто інший, П. Могила 
глибоко розумів усю обмеженість на
укових засобів братських шкіл того ча
су та сумні наслідки, що з цього випли
вали. Вихід з такого становища освіче
ний ієрарх побачив у заснуванні в Укра
їні таких навчальних закладів, які не 
поступалися б науковим рівнем захід
ноєвропейським, головно польським ко
легіям.

У цьому есе я не прагнув дати оцін
ку багатогранній діяльності П. Могили. 
Про це написано чимало. Я ж тільки 
поглянув на його біографію з позиції 
тих кількох загадок, які вже чимало 
років прагнуть розгадати дослідники. 
Зокрема дата його народження. Знахід
ка срібних пластин дозволила ліквіду
вати деякі непорозуміння з біографії 
цієї видатної особистості ренесансного 
XVII століття.

Комусь може здатися: чи не занадто 
категоричний автор у своїх судженнях? 
Чи достатньо аргументовані висновки 
вій робить? Право читачів на сумніви 
не позбавляє мене твердої перекона
ності: Успенський собор відкрив таєм
ницю, яку приховував майже три з по
ловиною століття. 1

1 Духовное завещание митрополита Петра 
Могили // Памятннки, изданние Киевскою ко- 
миссиею для разбора древних актов.— К.. 
1897.— Т. II.— С. 429.'

2 Баранович л і Іл ііп іа  А рро1іпо\уа .—  
К-, 1671.— С. 499.

3 Голубеє С. Киевский митрополит Петр 
Могила и его сподвижники.— К., 1883.— Т. 1.— 
С. 17—19.

4 Мединський Є. М. Братські школи Украї
ни і Білорусії в XVI—XVII століттях.— К., 
1958.— С. 113.

5 Голубеє С. Киевский митрополит Петр 
Могила Ц Киевская старина.— 1882.— Т. 11.— 
С. 2.

6 Т а м ж е.
7 Брокгауз Ф. А.» Ефрон Я. А. Знцикло- 

педический словарь.— Спб., 1894.— Т. 22.— 
С. 672.— Автор статті Е. А. Кивлицький.

8 Дие.: Черепний Л. В. Русская палеогра- 
фия.— М.» 1956.— С. 372.
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ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ
• ---------------------------------------------- --------------------------- -ф-®-®

Микола КОТЛЯР

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ЧАСІВ 
АСКОЛЬДА Й ОЛЕГА

(Аксіоми та сумніви)

Мабуть, не знайти на ниві досліджень давньоруської тематики проблеми 
більш актуальної, ніж утворення державності. Уже більше двохсот років пи
тання хронології, основних етапів й обставин утворення Давньоруської дер
ж ави перебувають у фокусі зацікавлень наших і зарубіжних істориків — і все 
ж  таки залишаються не досить ясними. Існуючі теоретичні побудови хибують 
на зайву соціологічність і схематизм, спираються більше на логіку й інтуїцію 
дослідників, ніж на об’єктивне студіювання свідчень джерел—нечисленних і 
часом суперечливих.

Однією з маловивчених і дискусійних сторін проблеми утворення державно
сті в східнослов’янському суспільстві є його соціальна сутність. Інакше каж у
чи, досі залишається неясним, якими були соціально-економічні умови життя 
суспільства, в якому творилася державність. Адже ті умови відіграли важ ли
ву, в багатьох випадках вирішальну роль у державотворчих процесах у давньо
руському середовищі.

Довгий час історики в нашій країні абсолютизували значення соціально- 
економічних обставин у житті суспільства. Станом продуктивних сил і виробни
чих відносин, характером їх взаємин елементарно й прямолінійно пояснювали 
особливості життя духовного, релігійного, культурного тощо. Цим віддавалась 
данина марксистській методології, до того ж  страшенно примітизованій. Нині 
дехто вдарився в іншу крайність: взагалі відкидає роль соціально-економіч
них умов у поступі людського суспільства, розглядаючи як самостійні й неза
лежні від реальностей життя процеси культури й духовності. Дійшло до того, 
що стало модним узагалі уникати понять, пов’язаних із формаційним вивчен
ням історичного процесу: родоплемінний лад, феодалізм, капіталізм тощо. 
Академічне начальство в Києві й Москві охоче підхопило такі «передові», на їх 
погляд, віяння, перейменувавши відділи історії феодалізму в інститутах історії 
на відділи історії .середніх віків. Однак це зовсім не тотожні й не синхронні за 
часом поняття. Так, виробничі феодальні відносини в Україні тривали, при
наймні, до кінця XVIII ст., тоді як часи середньовіччя закінчились не пізніше 
століття XVI.

Як би кому не хотілось якомога швидше позбавитися «марксистської зара
зи» в теорії, слід визнати, що формаційне вивчення історичного процесу збе
рігає значення й нині. Абсолютна більшість серйозних учених на Заході кори
стуються термінами «феодалізм» і «капіталізм». Вони народилися задовго до 
того, як їх почали вживати М аркс і Енгельс. Ці терміни відбивають об’єктив
ну реальність історичної еволюції суспільства, наголошуючи на головному у 
людських взаєминах: характері власності, соціально-економічних стосунках між 
людьми. Інша річ, що поняття, пов’язані з визначенням суспільних формацій, 
слід вживати творчо й обережно, розуміючи їх неабсолютність і певну умов
ність.

Аж до нинішнього часу у нашій історичній науці переважає думка, ніби 
державність є неодмінно породженням класового суспільства, стосовно слов’ян
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— феодального. А засвідчене джерелами існування держави, в нашому випад
ку — Давньоруської, визнавалось і досі визнається абсолютною більшістю іс
ториків за вирішальний доказ побутування феодального способу виробництва 
на Русі. Ц я по суті парадоксальна теза майже ніким не піддавалась сумніву. 
Вона, отже, стала однією з головних аксіом історії Київської- Русі. Навіть 
такий глибокий і авторитетний знавець східнослов’янської історії, як академік 
Л. Черепній, поділяв таку думку, написавши з цього приводу: «Дуже важко 
визначити грань, з якої можна було б починати історію феодальної формації. 
Якщо розуміти під останньою систему соціально-економічних відносин і від
повідні їм політико-юридичні форми, то, очевидно, такою гранню може бути 
утворення феодальної держави. На Русі це сталося в кінці, IX ст.» *. Вчений 
мав на увазі об’єднання східнослов’янських Півночі й Півдня, що ознаменува
лось утвердженням князя Олега в Києві 882 р. (згідно сумнівної для IX ст. 
хронології «Повісті временних л іт»).

Перш ніж розглянути проблему феодальної сутності Київської держави, 
доцільно, здається, нагадати читачеві, що саме розуміє світова наука під по
няттям «феодальний лад». Коротко кажучи, існують дві основні ознаки феода
лізму: 1) монопольна власність панівного класу на землю і 2) неповна влас
ність феодала на виробника матеріальних благ, тобто на залежних від цих 
селян і городян, землеробів і ремісників переважно.

Слід зауважити, що давньоруські джерела майже нічого не сповіщають 
про стосунки між панами й народом аж  до XII ст. Годі шукати в них відо
мостей про феодальну залежність людей від князів і бояр у перший період 
існування Київської держави, тобто до часів Володимира Святославича. Що ж 
стосується земельної власності...

Літописи, насамперед «Повість временних літ», а також інші давньоруські 
пам’ятки сповіщають про те, що князі володіли селами з X, Ц бояри — з по
чатку XI ст. Однак не всі історики ймуть віри тим повідомленням, що вийшли 
з-під пера книжників другої половини XI—XII ст. Природно гадати, що літо
писці перенесли реалії навколишнього життя на п о д ії. минулого, віддаленого 
від них одним-двома століттями. Уважне знайомство з . усім комплексом дав
ньоруських джерел XI—XIII ст. привело таких авторитетних вчених, як Л . 
Черепній та О. Зімін, до висновку, що князівська земельна власність склада
ється протягом XI, а боярська — на початок XII ст. Додам до цього, що, на 
мою думку, саме поняття індивідуальної власності (спочатку .князівської) фор
мується в суспільній правосвідомості лише в другій половині X с т .2

Тому прихильникам теорії феодального характеру давньоруської державно
сті початкового етапу довелося визнати, що індивідуальної власності на землю, 
принаймні до другої половини X ст., на Русі не існувало. Зате,- на їх думку, 
в східнослов’янському. суспільстві мала місце інша форма феодального земле
володіння — колективна. Вона полягала в тому, що земля вваж алася спіль
ною власністю феодального класу — князів, бояр,, старших-дружинників, а 
уособлював її голова корпорації — київський князь. З цим можна погодитись, 
зауваживши, що подібна форма землеволодіння характерна, не лише для по
чаткової фази феодального суспільства, а й для заключної стадії його попе
редника — суспільства родоплемінного.

І все ж, незважаючи на певні складності з феодальним землеволодінням, в 
нашій науці утвердилась думка, що давньоруську державність породила фео
далізація суспільства. В будь-якій праці з історії Київської Русі обов’язково 
прочитаємо:- перехід від родоплемінного ладу до феодальнргр викликав ство
рення держави. Автор цих рядків свого часу також віддав данину подібній 
концепції.

Тим часом історикам відомо, що держави виникали і в.докласових суспіль
ствах. У Східній Європі то були аварська V II—V III ст., хозарська 
V III—IX ст., монгольська XIII ст. Нам можуть заперечити, що справа тут 
в специфіці кочівницьких народів. Але мало хто сумнівається в наявності дер
жавності у скандінавів в кінці IX—X ст., коли вони переживали добу розкладу 
родоплемінного ладу. Нарешті, слов’янська «держава Само», що виникла в 
V II ст. на Середньому Дунаї, була, слід гадати, державним .утворенням, бо 
мала чіткі ознаки держ авності3.
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Разом з тим у тій же Європі вже з V III—IX ст. існували справді феодальні 
держави, як, наприклад, імперія Карла Великого. Однією з причин оголошення 
Київської Русі на початковому етапі існування феодальною країною й було 
прагнення довести, ще в суспільно-економічному розвитку наші далекі предки 
ні в чому не поступалися західним сусідам. Такою була чільна доктрина ра
дянської історіографії, що відповідала офіційній ідеології. Та вчені знають, 
що кожний народ проходить шлях еволюції у відміряні йому історією строки. 
Ще філософ і письменник XI ст. Іларіон Київський зауважив, що нові народи 
(до яких він залічив слов’ян) нічим не гірші від старих народів.

Щоб обгрунтувати феодальний характер давньоруського суспільства ЇХ— 
X ст., деякі радянські історики шукали — і «знаходили»! — елементи феодаль
ного ладу в східнослов’янських союзах племен VI й пізніших століть. Однак 
такі спроби не мали успіху в наукових колах. А от сумніви в тому, що розви
ток феодальних відносин привів до створення давньоруської державності, по
чали закрадатися в окремих дослідників. Разом з тим історики зійшлися на 
думці, що вивчення генезису давньоруської державності слід розпочинати з 
часів існування в східнослов’янському суспільстві союзів племен, тобто з доби 
VI—IX ст.

Вчені вже давно звернули увагу на те, що в розповідях «Повісті временних 
літ», головному нашому джерелі з історії східного слов’янства й Давньої Русі 
до початку XII ст., відсутні терміни для позначення етнокультурних й політич
них спільностей різних рівнів. Д ля зручності диференціації таких спільностей 
дослідники користуються поняттями «племена», «союзи племен», «племінні кня
жіння». Однак літописець у всіх випадках вживає слово «рід» як при викладі 
ранньої (VI—VIII ст.), так і пізнішої (IX—X ст.) історії східного слов’янства. 
І в Нестора, і в укладача Новгородського першого літопису молодшого ізводу 
це слово позначає й рід у власному розумінні слова, і плем’я, і союз племен, 
і племінне княжіння, і навіть велику етнокультурну спільність («род словен- 
ский», «род ляхов», «род варяжекий» та ін.) 4. Це створює труднощі при ви
вченні соціальної еволюції слов’янського суспільства в додержавну добу.

Але сучасні історики прийшли до згоди у тому, що поляни, древляни, сіве
ряни та інші етнокультурні спільності давньоруських літописів були на першо
му етапі союзами племен. Можна думати, що тоді суспільний устрій східних 
слов’ян зберігав демократичні риси. Верховним органом племені, а можливо, 
й малого союзу племен було зібрання (віче) всіх вільних його членів. Разом 
з тим на цій стадії вже існувала племінна знать, хоча, згідно з влучним за 
уваженням польського академіка Г. Ловмяньського, «її контури не дуже ви
разні» 5. Знать тоді складалася з верхівки кількох привілейованих родів, в 
яких загальне зібрання вибирало вождів і старійшин. Однак влада вождів на 
цьому етапі суспільної еволюції ще не була індивідуально спадковою — її 
наслідували певні роди.

Доказом сказаного може бути розповідь Новгородського першого літопису 
молодшого ізводу (умовно — 854 р .) : «Начало земли Руской. Ж ивяху кождо 
с родом своим на своих местех и странах, владеюща кождо родом своим. И 
бьіла три братня: єдиному имя Кнй, второму же имя Щек, третьему же имя 
Хорив, а сестра их Льібедь... И беша мужи мудри и емнелене, наречахуся по- 
ляне, и до сего дне от них поляне в Києве» 6. Про те, що київська династія ве
де початок від роду Кия, Щ ека й Хорива, а не від них самих, чітко свід
чить Нестор: «И по сих братьи держати почаша род их княженье в полях» 
(полянах.— М. К.) 7. Останнє повідомлення стосується вже наступного етапу 
соціального й політичного розвитку східнослов’янської спільності — етапу 
існування племінних княжінь.

Інтенсифікація процесів розкладу родоплемінного ладу, що виявилась в по
силенні соціальної й майнової диференціації, зміцненні позицій знаті, отже, у 
великих змінах в суспільстві, а також в прискоренні економічного розвитку по
ступово привела до формування на основі союзів племен утворень вищого со
ціального рівня — племінних княжінь. Про поступовість і плавність цього про
цесу можна судити з оповіді «Повісті временних літ» про події, що сталися 
після кончини Кия та його братів. Згадавш и про те, що після них «держати 
почаша род их княженье в полях» (полянах), Нестор веде далі: «А в деревлях
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своє (княжение.— ЛІ. К .), а дреговичи своє, а словени своє в Новегороде, а 
другое на Полоте, иже полочане» 8 Д алі йдеться про кривичів, сіверян, весь, 
мерю, мурому, черемисів, мордву, що також, виходячи з контексту літописно
го повідомлення, мали свої княжіння. (Як відомо, Новгород виник лише в 
X ст., тому назва міста була, очевидно, інтерпольована літописцем у його 
текст).

Хронологія процесів переходу східнослов’янського суспільства від союзів 
племен до племінних княжінь досі залишається не дуже ясною. Прийнято вва
жати, що перші союзи племен виникли в VI ст., .VI-VI11 ст. і були добою існу
вання таких союзів. А от з початком IX ст. деякі з них починають перероста
ти в княжіння.

Зміни в соціальній та політичній структурі східнослов'янського суспільства, 
що привели до створення племінних княжінь, були значними й принциповими. 
Як образно писав американський вчений XIX ст. Л . Г. Морган, «народ прагнув 
перейти з родового суспільства, в якому жив з незапам’ятних часів, до полі
тичного суспільства, заснованого на території й власності» 9. Територіальна ор
ганізація суспільства на стадії існування племінних княжінь ледве намічалась, 
але приватна власність і пов’язане з нею майнове й соціальне розшарування 
стали, як здається, одним з основних чинників переходу суспільства від союзів 
племен до тих княжінь. Важливе, якщо не вирішальне значення виникнення 
приватної власності в еволюції суспільства доби розкладу родоплемінного ладу 
відзначає й сучасна етнологія 10.

Племінні княжіння не були початковою формою східнослов’янської держ а
вності, це — додержавні об’єднання. Разом з тим вони стали безпосередніми 
попередниками першої держави, що виникла у Середній Наддніпрянщині в
IX ст. І навіть співіснували з тією державою. Дехто з дослідників гадає, що 
в княжіннях існував у зародковому вигляді апарат влади, що поступово скла
далась князівська скарбниця, відокремлена від племінної п. Однак вважаю по
милковою не раз висловлювану думку, ніби у них існувала соціально спадко
ва знать з князем і його дружиною. Адже відчуження знаті від народної маси 
саме і є однією з основних ознак держави.

Д ж ерела свідчать, що племінн княжіння продовжували існувати й тоді, 
коли виникла держ ава, і входили до її складу. Можна гадати, що аж  до кінця
X ст. Київська Русь була своєрідною федеративною державою. Давньоруська 
державність складалася шляхом підкорення й поглинення племінних княжінь. 
Але навіть увійшовши до складу держави, ці княжіння довгий час мали від
чутну автономію, про що свідчать літописи кінця IX — першої половини X ст.

Про чималу автономію племінних княжінь оповідають найдавніші пам’ятки 
вітчизняного міжнародного права — договори Русі з греками. Внаслідок успіш
ного походу на Царгород 907 р. Олег підписав вигідну для себе попередню уго
ду з Візантією. Про умови цієї угоди літопис, зокрема, сповіщає: «Заповеда 
Олег... даяти уклади на рускьіа гради: первое на Киев, та же на Чернигов, на 
Переяславль, на Полтеск, на Ростов, на Любечь и на прочаа городи, по тем 
бо городом седяху велиции князи, под Олгом суще». А в тексті остаточного, 
русько-візантійського договору 911 р. знову згадані «светльш и велиции кня
зя» 12. Вони могли бути хіба що главами племінних княжінь, які входили то
ді до складу держави. Підкреслено поважне ставлення до них київського князя 
свідчить, що вони мали вплив у суспільстві, підтриманий силою зброї.

Та поступово авторитет племінних князів падав. В угоді наступника Олега 
Ігоря з Візантією 944 р. вони названі менш поштиво: «всякое княжье» 13. Кон
текст договору 944 р. дає підстави вважати, що в той час до племінних князів 
ставились вже не як до автономних й сильних володарів, а як до правителів 
племінних територій, що підкорялись київському князеві.

І після Ігоря, при Святославі та його синові Ярополку, «светльш и велиции 
князи» продовжували зберігати, хай в урізаному вигляді, автономію, багатства 
і вплив. Поклав кінець автономному статусові племінних княжінь, а заодно й 
могутності їхніх глав Володимир Святославич. Він замінив у головних містах 
Руської землі племінних князів своїми синами 14 (й, можна думати, ближніми 
боярами), чим поставив ці міста із землями, що тяж іли до них, під владу ки
ївського центру. Так був остаточно ліквідований поділ суспільства за родопле
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мінним принципом, на якому продовжували стояти племінні княжіння. С тало
ся де, згідно з приблизною хронологією «Повісті временних літ», 988 р. Однак, 
гадаю, що державність в східнослов’янському суспільстві народилася на пів
тора століття раніше.

Одна з причин розбіжності думок про час народження державності на Русі 
полягає в нечіткості самого цього поняття. Звичайно вчені називають такі 
головні ознаки держави: 1) розміщення жителів за територіальним принци
пом; 2) існування публічної влади, відділеної від маси народу; 3) стягання 
податків для утримання князівської в л а д и 15. Думаю, ці ознаки набували в 
східнослов’янському суспільстві таких конкретних форм (ідеться про період 
складання державності): окняження території, в нашому випадку — підкорен
ня владі племінних княжінь; породжене цим окняжінням (адміністрації) й 
судочинства. Свідчення про це з’являються в джерелах з середини IX ст. Від
чуження носіїв влади від інших жителів країни виявилось у висуненні одно
осібних правителів, що далося взнаки у зміні формулювань літописів, які 
розповідають про східнослов’янське суспільство. Звернувшись до оповідей Нес- 
тора про розселення східнослов’янських племен та  іхні подальші долі, я звер
нув увагу на те, що в цих оповідях довгий час виступають лише племінні наз
ви: поляни, древляни, тиверці тощо. Вони фігурують у джерелі безособно, як 
назва всієї маеи населення союзів племен чи племінних княжінь, що відпові
дало соціальній структурі цих об’єднань. Вожді «родів» — союзів племен чи 
навіть племінних княжінь — літописцями не називаються. Єдиний виняток — 
історія Кия, Щ ека й Хорива, повідана Нестором так докладно, мабуть, з 
огляду на його полеміку з новгородським літописцем, що поставив під сум
нів князівську достойність проводиря полян.

У цьому плані формулювання літописів залишаються тотожними для. всьо
го додержавного' періоду розвитку східнослов’янського суспільства: «Тако же 
и ти словене ирбшедше н  седоша по Днепру и нарекошася поляне, а друзи 
др.евляне...»; «поляном же живущем особе, яко же рекохом, сущим от рода 
словеньска и* нарекошася поляне»; «по смерти братье сея (Кия, Щ ека й Хо
рива.— М. К.) бьіша обидимьі (поляне.— М. К.) древлянами и иними околни- 
м и » 16. • .

Звістки літописців про східнослов’янське суспільство починають персоніфі
куватися з другої половини IX  ст. Оповідаючи під дуже умовним 862 р. про 
утвердження В 'Києві влади воєвод Рюрика, «Повість временних літ» повідом
ляє: «Аскольд же и Дир остаста в граде семь, и многи варяги сізвокуписта, и 
нача владети польскою (полянскою.— М. К .) землею; Рюрику ж е княжащу в 
Новегороде» І7. З  тієї пори наші літописці ведуть розповідь, завжди називаю
чи імена князів — активних діючих осіб історичного процесу. Наступний запис 
у «Повісті временних літ» про політичні події у Наддніпрянщині, в бувшій по- 
лянській землі,, інформує: «Йде Асколд и Дир на греки» 18, але не «идоша по
ляне на греки», як могло бути сказано про минулі часи. Утвердження Олега у 
Києві інституювало центральну владу, зробивши її  спадковою, в чому багато 
хто з учених бачить чи не головну ознаку державності.

Ідея спадкової князівської влади утверджується в розповіді Нестора про 
прихід Олега до Києва і зіткнення його з  тамтешніми князями: «И рече Олег 
Асколду и Дирови: «Вьі неста князя, ни рода княжа, но аз есмь роду княжа, и 
вннесоша Игоря: «А се єсть сьш Рюриков» 19. У цій оповіді підкреслюється об- 
раність людей, належних до князівського роду. У реконструйованій О. Ш ахма- 
товим звістці Найдавнішого Київського зводу 1037— 1039 рр. про появу Ас- 
кольда й Д іра у Києві проводиться думка про законність і спадковість влади 
цих князів, заради чого укладач зводу оголосив їх безпосередніми наступника
ми Кия, Щ ека й Хорива: «И по сих братьи княжиста Асколд и Дир беста вла- 
деюща полями » 70 (полянами.— М* К .).

Отже, літопис дає певні підстави говорити про складання першої східно
слов’янської держави на Наддніпрянщині на середину IX ст. Однак нинішній 
стан вивченості.проблеми соціально-економічних відносин на Русі дозволяє вва
жати, що феодальні стосунки почали утверджуватися тут не раніше другої по-т 
ловини X ст. Таким чином, процеси утворення державності проходили в суспіль
стві, що було переважно родоплемінним. Нічого принципово не міняє визнан
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ня того суспільства перехідним від родоплемінного до феодального, тому ще 
паростки нового укладу тоді лише пробивались, не змінюючи соціально-еконо
мічної сутності суспільства в цілому.

Перше, як здається, безсумнівне свідчення літопису про існування давньо
руської державності відноситься до часу, що настав незабаром по утвердженні 
князя Олега в Києві (близько 882 р .) : «Се ж е Олег нача городи ставити и 
устави дани словенам, кривичем і мери...» 21. Було встановлено порядок зби
рання данини на підвладних князеві землях, що в такий спосіб окняжались; 
створювались укріплені гради, опорні пункти центральної влади у племінних 
княжіннях. Однак існують літописні свідчення, які дозволяють вважати, що прог 
цеси одержавлення частини майбутньої території Русі проходили на півдні ра
ніше, вже в часи Аскольда й Діра.

Авторитетне джерело, що, на думку О. Ш ахматова, найповніше відбило Най
давніший Київський звід 1037— 1039 рр.— Новгородський літопис молодшого 
ізводу, впевнено відзначає: «И по сих братьи той (Кие, Щеке и Хориве.—М. К.) 
приидоста два варяга и нарекостася князема: одиному бо имя Асколд, а дру
гому Дир; и беста княжаш а в Києве и владеюща полями (полянами.— М. К .); 
и беша ратнии с древляни и с улици» 22. У світлі наведеного повідомлення роб
ляться зрозумілими пізніші війни з цими самими «родами», які вели Олег і 
особливо Ігор. В обох випадках у джерелах йшлося про ©княжіння племінних 
територій уличів і древлян і обкладення їх даниною.

Наведена звістка Новгородського першого літопису молодшого ізводу під
кріпляється, на мій погляд, повідомленням літопису Никонівського під умов
ним 865 р.: «Того же лета воеваша Асколд и Дир полочан и много зла ство- 
риша» Навіть при скептичному ставленні до ранніх звісток Никонівського 
літопису зазначу, що наведений запис перегукується із свідченням Иестора під 
862 р.: «И прия власть Рюрик, и раздая мужем своим гради, овому Полотеск 
(Полоцьк.— М. К .), овому Ростов, другому Белоозеро. И по тем городом суть 
находници варязи» 24.

Нарешті, на користь твердження про існування на Середній Наддніпрянщині 
в часи Аскольда суспільства, що мало велику організованість, чітке соціальне 
розшарування й чітко виражену центральну владу,— а все це ознаки держ ав
ності,— свідчить похід під проводом цього князя на Царгород 860 р. У «По
вісті временних літ» його помилково вміщено під 866 р. Грандіозні масштаби 
походу, відбиті давньоруським літописом 25 й візантійськими сучасниками, зо
крема патріархом Фотієм, перешкоджають судженню про нього як про типо
вий для пізнього родоплемінного ладу набіг варварів на багатих сусідів. Н ав
паки, з рамки подібних набігів вкладаються описані в житіях Стефана Су? 
розького та Георгія Амастридського напади русів на візантійські міста Сурож 
і Амастриду в кінці V III — першій третині IX ст.

Як здається, Київське князівство Аскольда було тим етносоціальним та по
літичним ядром, навколо якого почала складатися Давньоруська держава. Але, 
пропонуючи вважати часом виникнення першої східнослов’янської — ще не 
Давньоруської! — держави середину IX ст., не можу заперечити того, що сис
тематичні свідчення про розвиток державності з’являються в літописі з остан
ньої чверті того століття. Утвердження Олега в Києві було важливим кроком 
на шляху будівництва державності. Давньоруська Північ об’єднана з Півднем, 
а Київ оголошено столицею вже Давньоруської держави, що виникала, в уста 
Олега літописець вклав знаменні слова: «Се буди мати градом русьским» 26.

Після оповіді про будівництво Олегом міст на Русі й встановлення ним д а
нин «Повість временних літ» малює картину послідовного поширення цент
ральної влади на землі племінних княжінь: «Поча Олег воевати древляни, и 
примучив а, имаше на них дань по черне куне» 27. Д алі настала черга сіве
рян і радимичів 28. Спочатку до складу держави увійшли південноруські (за 
винятком радимицького) племінні княжіння. Адже в IX—першій половині X ст. 
давньоруська державність складалася в основному на півдні. Н а думку О. 
Ш ахматова, в Початковому літописному зводі 1095 р. ішлося про те, що в часи 
Олега до центру на якийсь час були приєднані й улич і29. Але потім літопис 
на багато років наче забуває про Олега й знову згадує про нього в описі по
дій походу на Візантію 907 р. З переліку племен, що взяли участь у тому по
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ході, дізнаємось, що до складу держави увійшли ще княжіння в’ятичів, хорва
тів і д ул іб ів30.

У розповідях літописців про підкорення племінних княжінь київськими во
лодарями на першому місці стоїть турбота князів про стягання данини, їх 
прагнення перешкодити збиранню її сусідами. Ц я політика проводиться згідно 
з прямими вказівками літопису, починаючи з Олега. Але вже во княжіння Ас- 
кольда й Д іра в Києві позбавило полян від сплати данини хазарам, отже, ця 
данина пішла новим кн язям 31. У літописі Нестора читаємо: «Йде Олег на се* 
веряне, и победи северяньї, и вьзложи на нь дань легьку, и не дасть им козаром 
дани платити»; те ж саме велено князем і радимичам 32. Першорядне прагнення 
обкласти даниною тільки-но приєднані до Києва землі племінних княжінь при
таманне й діяльності наступника Олега Ігорю. При цьому сам розмір данини 
використовувався князем як засіб економічного й політичного тиску на непо
кірних. «Йде Игорь на деревляньї и, победив а, и возложи на нь дань больши 
Олгови» 33. Разом з тим джерела дають підстави вважати, що попервах дани
на залиш алась ненормованою.

Входження племінних княжінь до складу держави на початковому етапі 
її існування не було іще стабільним. Зміна князя в Києві призводила до 
відпадання найбільш сильних серед них. Під 913 р. «Повість временних літ» 
сповіщає: «Поча княжити Игорь по Олзе. И деревляне затворишася от Игоря 
по Олгове смерти»34. Довелося починати правління з повернення під владу 
Києва відпалих було племінних княжінь і Ользі, й Володимиру Святославичу. 
І все ж  таки на середину X ст. можна вважати завершеним перший етап утво
рення Давньоруської держави.

Другий етап розвитку державності на Русі почався, як уявляється, з часу 
князювання наступниці Ігоря Ольги, з рішучих заходів княгині щодо упоряд
кування системи збирання данини, визначення її норм, організації опорних 
пунктів центральної влади на місцях, поширення адміністративної й судової 
систем на всі підвладні Києву землі 35. Розумні, далекоглядні й цілеспрямова
ні д ії уряду Ольги стали вирішальним кроком на шляху одержавлення земель 
племінних княжінь, перетворення їх на державну територію Київської Русі. 
Цей етап закінчується в часи Володимира Святославича, коли племінні кня
жіння остаточно влилися до складу держави. Тоді ж  держ ава починає перетво
рюватися на феодальну.

В останній чверті X ст., як підкреслює літописець, князівська влада, продов
жуючи залишатися спадковою, робиться єдиновладною. Уперше поняття єди
новладдя застосовано в «Повісті временних літ» до старшого брата Володимира 
Ярополка під 978 р.: «А Ярополк посадники своя посади в Новегороде, и бе 
володея един в Руси». Володимир, що переміг Ярополка у змаганнях за  київ
ський престол, також названий у літописі єдиновладним правителем держави: 
«И нача княжити Володимер в Києве един» 36.

Таким чином, державність склалася в суспільстві східних слов’ян, що зали
шалося родоплемінним. Пропоную назвати цю першу державу надплемінною , 
оскільки влада не лише відокремилася від маси народу, як це було за доби 
племінних княжінь, а й піднялася над самою племінною верхівкою, набувши 
індивідуального й спадкового характеру. Крім того, держ ава була організова
на вже за територіальним принципом й цим рішуче відрізнялась від протодер- 
жавних утворень, що передували ій. Такою була соціальна сутність держави 
східних слов’ян у IX— першій половині X ст.

Договори з греками, і вже перший — 911 р., представляють Русь як сукуп
ність населення всіх її земель. Вона позначена в цьому договорі не лише як 
особлива політична спільність із своєю верховною владою, своїми «законами» 
й «локонами», а й як спільність етнічна. В преамбулі договору посли Олега та 
інших князів виступають «от рода рускаго»37. В договорі Ігоря 944 р. підкрес
лено, що посли представляють як Ігоря та «всякое княжье», так і «всих людий 
Руския земля». І далі в тексті документу «люди вси рустин» названі повноправ
ними учасниками «русько-візантійського договору» 38.

Такою бачиться мені Київська держ ава на початковому етапі свого існу
вання, за князювання Аскольда, Олега та його наступника Ігоря.

76 Київська старовина



1 Черепний Л. В. Русь : Спорньїе вопросьі истории феодальной земельной собственности в 
IX—XV вв. II Пути развитня феодализма.— М., 1972.— С. 145.

2 Котляр Я. Ф. К истории возникновения нормьі частного землевладения в обьічном праве Руси 
/ /  Древние славяне и Киевская Русь.— Км 1989.— С. 147—154.

8 Аеенариус А. «Государство Само» : Проблеми археологии и истории // Зтносоциальная и по- 
литическая структура раннефеодальньїх славянских государств и народностей.— М., 1987.— С. 72.

4 Рогов А. Я., Флоря Б. Н. Формирование самосознания древнерусской народностн // Развитие 
зтнического самосознания славянских народов в зпоху раннего средневековья.— М., 1982.— С. 98, 100.

5 Ловмяньский Г. Основньїе чертьі родоплеменного и раннефеодального строя славян 11 Ста- 
яовление раннефеодальньїх славянских государств.— К., 1972.— С. 10.

8 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. 
А. Н. Насонова.— М.; Л., 1950.— С. 104—105.

7 Повесть временньїх лет: Текст и перевод /  Под ред. В. П. Адриановой-Перетц.— М.; Л., 
1950.— Ч. 1 .- С . 13.

8 Т а м ж е .
9 Морган Л. Г. Древнєє общество.— Л., 1934.— С. 126.
10 Ртіед, М. ТІїе Еуоіиііоп оі РоШісаІ Зосіеіу.— N. У., 1967.— Р. 185—186; 8 е г г і-  

се Е . Я. Огі£іпе оі іЬе Зіаіе апб Сіуііігаїіоп : ТЬе Ргосєзб о і Сиііигаї Еуоіиііоп.— 
N . У ., 1975.— Р. 15—16, 74—75; Черньїх Е. Н. От доклассовьіх обществ к раннеклассовьім // От 
доклассових обществ к раннеклассовьім.— М., 1987.

11 Шаскольский Я. Я. О начальних зтапах формирования древнерусской государственности // 
Становление раннефеодальннх славянских государств.— С. 57.

12 Повесть временньїх лет.— Ч. 2.— С. 24, 25—26.
18 Т а м ж е.— С. 35.
14 Повесть временньїх лет.— Ч. 1.— С. 83.
15 Див.: Соцнально-зкономические отношения и соционормативная культура.— М., 1986.
16 Повесть временньїх лет.— Ч. 1.— С. 11, 14, 16.
17 Т а м ж е.— С. 19.
18 Т а м ж е .
19 Т а м ж е .— С. 20.
20 Шахматов А. А. Разнскания о древнейших русских летописних сводах.— Спб., 1908.— С. 323.
21 Повесть временньїх лет.— Ч. 1,— С. 20.
22 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.— С. 106.
18 Полное собрание русских летописей. Т. IX. Летописний сборник, именуемнй Патриаршею или 

Никоновскою летописью.— Спб., 1862.— С. 97.
24 Повесть временньїх лет.— Ч. 1,— С. 18.
25 Т а м ж е .— С. 19.
28 Т а м ж е.— С. 20.
27 Т а м ж е.
28 Т а м ж е .
29 Шахматов А. А. Разьісканйя...— С. 102.
80 Повесть временньїх лет.— Ч. 1.— С. 23.
81 Т а м ж е.— С. 19.
32 Т а м ж е.— С. 20.
83 Т а м ж е.— С. ЗІ.
84 Т а м ж е .
85 Т а м ж е.— С. 43.
38 Т а м ж е .— С. 54, 56.
»■' Т а м  ж е.— С. 25; Рогов А. Я., Флоря Б. Я. Формирование зтнического самосознания...— 

С. 103.
38 Повесть временньїх лет.— Ч. 1.— С. 35.

Наталя ЯКОВЕНКО

І ВТРАТИ
ЛЮБЛІНСЬКО!

<гУ цей день (1 липня 1569 р.) на сеймі в Л ю бліні звершилася ун ія  з Лит
вою, що почалася багато літ тому ще при королі Ясайлі... Король Август у бер
нардинців у Л ю бліні літа Божого 1569 дякував Господу в супровді вишукано
го співу: «Тебе, Боже, хвалимо»,—  такий піднесений запис зробив у родинній 
хронічці безіменний польоький шляхтич поруч з буденними нотатками про влас
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ні хвороби й клопоти К Мине ледь більше півстоліття, і коронний гетьман Ста
ніслав Конецпольський в часи козацьких повстань 1637— 1638 рр., оглядаючи 
свіже побойовище, гірко підсумує: «Отож, унія, лежить Русь з Поляками».

Як ж е сталося, що акт, започаткований хоча і в гострих словесних баталі
ях, однак за обопільною згодою, призвів врешті до фіналу, щедро политого 
кров’ю колишніх спільників?

Люблінський сейм 1569 р., ствердивши унію, реалізував політичну програ
му з’єднання двох сусідніх держ ав — польської і литовсько-руської. ї ї  втілен
ню передувало майже два століття: адж е попередні проекти уній обидві сто
рони обговорювали й безрезультатно підписували вісім разів, починаючи з  
1385 і закінчуючи 1501 р. Перетворення династичного зв’язку в реальну фео
дально-федеративну унію мало далекосяжне значення для польського, литов
ського, білоруського та українського народів, несучи величезний заряд як по
зитивних, так і негативних для майбутнього наслідків. Унія, котрою створено- 
одну з найбільших держав тогочасної Європи — багатоетнічну Річ Посполиту, 
що проіснувала до кінця XVIII ст., не раз була предметом дискусій, які від
дзеркалювали ідеологічне протистояння, а то й реальні війни її прихильників 
і противників.

Тож спробуймо повернути цьому історичному акту його первісне обличчя і 
коротко згадаємо ті події, що передували унії й примушували обидві держ а
ви тяжіти одна до одної вподовж двох століть.

Початки об’єднавчого руху, закладені Кревською унією 1385 р., слід шукати 
у зовнішній загрозі для обох держав з боку рицарів-хрестоносців. Вона лиш а
лася актуальною, незважаючи на тріумф Грюнвальдської битви (1410), аж  
доки знесилений Тевтонський орден (згодом Пруссія) не став васалом польсько
го короля (1466). Д ля Великого князівства Литовського не менш небезпечним 
зі сходу було Московське князівство. Особливо тривожна ситуація склалась пі
сля активізації політики «збирання руських земель», започаткованої у другій 
половині царювання Івана III (1462— 1505) і продовженої його сином Васи
лем III (1505— 1533). У затяжних війнах із Москвою, що точилися протягом 
1487— 1494, 1500— 1503, 1507— 1508, 1512— 1522, 1532—1537 рр., Велике князів
ство Литовське поступово втратило майже третину своєї території, що охоплю
вала порубіжні землі від верхів’їв Оки й Дніпра на півночі до середньої течії 
Десни на півдні, зокрема, Чернігово-Сіверщину і такий важливий стратегічно- 
торговий пункт, як Смоленськ. З а  Василя III Московське князівство, збільше
не завоюваннями у Приураллі, Прикам’ї і Заураллі, перетворилося на величез
ну централізовану державу. Паралельно зі зростанням території усе наполег
ливіше обгрунтовується панрусистська концепція безперервної династичної 
спадкоємності московських царів-Рюриковичів, з якої випливало патримоні
альне право на всі руські землі, а передовсім — на «первопрестольньїй» Київ як 
<государеву отчину». Класичне завершення ця ідея, відображена уже в прий
нятому Іваном III титулі «государя всея Русі», отримала у відомій фразі з по
слання псковського ченця Філофея 1510 р. («два Рими впали, третій стоїть, а 
четвертому не бувати»), що лягла в основу теорії «Москва — третій Рим», об
грунтовуючи законність прав Москви — наступниці Києва — на візантійський 
(а відтак давньокиївський) спадок. Претензії московського уряду на білорусь
ко-українські землі як «вотчину извечную государя нашего», підкріплені від
повідною теоретичною мотивацією, висловлювалися не раз у посольствах 1517, 
1542,1549,1553,1554,1561 р р .2.

Водночас промосковські симпатії серед політичних верхів України й Біло
русії, що час від часу виявлялися протягом XV ст. і востаннє спалахнули у по
встанні князя М ихайла Глинського 1508 р., почали вивітрюватися під вражен
ням абсолютистської політики Василя III, яка в очах феодалів невигідно конт
растувала з гнучким толерантним правлінням великого князя литовського Ж и- 
гимонта І Старого (1506— 1548). Остаточного удару по колишніх симпатіях зав
дала доба кривавого терору, розпочатого в Росії при запровадженні опрични
ни (1565). Про її  страхіття «Литовська Русь» дізнавалася з перших уст від 
утікачів-перебіжчиків.

Відчуття небезпеки особливо загострилося, коли почалася Лівонська війна, 
що тривала з перервами від 1558 до 1583 р. Військові невдачі Великого князів
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ства Литовського, передовсім — втрата Полоцька, здобутого Іваном IV Грозним 
у 1563 р., доповнювалися дезорганізацією русько-литовського війська, незгода
ми у верхах, непопулярністю економічно виснажливої війни. Велике князівство 
опинилося на грані катастрофи, порятунок від якої бачився лише у придбанні 
надійного спільника для подальшої боротьби з Москвою.

Д ля українських земель ослаблення Великого князівства оберталося безза
хисністю ще перед одним лихом — нападами з Криму. Причорноморське узбе
реж ж я між Дніпром і Дунаєм, яке служило ніби захисною зоною для півдня 
України, наприкінці XV ст. підпало під владу Туреччини. Захоплення турками 
портів-фортець Кілії в гирлі Дунаю і Аккермана (Білгорода) в гирлі Дністра, 
а також спорудження за ініціативою кримського хана фортеці Езі (майбутній 
Очаків) розв’язувало руки кримчакам, забезпечуючи їхні тили. Спустошливі 
напади татар з другої половини 90-х років XV ст. стають практично щорічни
ми. Було цілком очевидним, що докорінної реорганізації потребує архаїчна сис
тема оборони східних і південних кордонів, котра досі покладалася на так 
звану «польку сторожу». Невеликі загони боярських варт, що по черзі чатува
ли на татарських шляхах і переправах, справді в давні часи забезпечували за
хист від епізодичних набігів із Степу, але тільки доти, доки не зміцнів агре

сивний, постійно напружений кулак Кримського ханства. Термінової реконструк
ції, розширення й укріплення потребували замки, розташовані на південній 
*українній» лінії у Каневі, Черкасах, Звенигороді, Вінниці, Брацлаві. У місце
вого боярства-шляхти не було ні достатнього резерву людських сил, ні коштів 
для  таких масштабних робіт, ні надії, що держ ава, знесилена майже столітні
ми війнами з Москвою, стане в цьому до помочі.

Отже, як бачимо, ситуація складалася безальтернативна: або завоювання з 
боку Московської держави (що гостро відлякувало), або союз з Польщею, яко
го польські панівні стани добивалися з завидною наполегливістю і до якого 
штовхала тогочасна політична кон’юнктура.

Сприяло цьому зближенню і внутрішнє становище у Великому князівстві 
Литовському. Незадовго до Люблінської унії тут відбулися принципові зміни 
в організації влади, здійснені політико-адміністративними реформами 1564— 
1566 рр. і закріплені прийнятим у 1566 р. Другим Литовським Статутом — за 
конодавчим кодексом, що поєднував цивільне і карне законодавство з рядом 
положень конституційного характеру. Новиною, що кардинально міняла полі
тичний лад держави, стало урівняння у правах нижчої ланки боярства-шляхти 
з князівсько-магнатською аристократичною верхівкою. Зокрема були запровад
жені загальношляхетські виборні суди «в одно ровное право, никого не виймую- 
чи» (досі вища аристократія підлягала тільки безпосередньому судові великого 
князя). Витворювалася система повітових сеймиків з регулярними загальними 
(вальними) сеймами, на які вся шляхта мала право «з'еждчатися... радити, об
мовляти и обмишляти», тобто впливати на механізм управління державою. Д о 
цього він зосереджував у руках 50—60 родів, за котрими «з обьічаю стародав- 
ного и старожитного дому своего» було закріплене спадкове членство у раді 
великого князя, як, наприклад, для князів Острозьких, Вишиевецьких, Чорто- 
рийських, Корецьких та ін. Політичні зміни не здійснилися самі собою: їм пе
редувала двадцятилітня вперта боротьба «молодшої братії народу шляхет-> 
■ського» проти своїх ясновельможних патронів.

У цій боротьбі взірцем для русько-литовського боярства служив бурхливий 
розвиток шляхти як провідної політичної сили в сусідній Польщі. Заверш аль
ним актом оформлення так званої «шляхетської демократії», який підсумував 
поступки королів шляхетському станові і надовго визначив основи парламен
таризму Речі Посполитої, стала Радомська конституція 1505 р., відома під наз
вою №Ьі1 Моуі (Нічого Нового). Згідно з нею король не мав права видавати 
жодних ухвал загальнодержавного характеру без згоди сейму. І якщо вища 
аристократія Великого князівства Литовського опиралася унії, розуміючи, що 
т а  може стати актом політичного самогубства для литовсько-руської держави, 
то рядова шляхта виступала в ролі її гарячого прибічника, сподіваючись 
на остаточну демократизацію литовського державного ладу за  польським 
зразком.

Полонофільські настрої, загострені невдачами Лівонської війни, підсилю
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вались і таким об’єктивним чинником, як загальне піднесення, що його пере
живала Польська держ ава у XVI ст. особливо в період правління Жигимон- 
та II Августа (1548— 1572). Цей час інколи називають «золотим віком» Поль
щі, добою найвищого разквіту її  політичної культури (зрозуміло, йдеться про 
демократичні механізми у житті шляхти, а не всіх станів). Польща середини 
XVI ст. виглядає чи не єдиним острівцем громадянського миру і внутрішньої 
злагоди на тлі кривавих релігійних конфліктів, що вирували у тогочасній Єв
ропі: релігійні війни у Франції, розгул інквізиції за Філіпа II в Іспанії, ж ор
стокі переслідування протестантів Марією Тюдор в Англії, реформаційні війни 
в Німеччині, кривава опричнина в Росії...

Православній руській шляхті особливо імпонувала релігійна толерантність, 
програмові гасла якої в ухвалах польських сеймів 1555 і 1570 рр. звучали так: 
«*Вільно коокному вірити згідно зі своїм сумлінням». Громадська думка тогочас
ної Польщі послідовно відрізняла релігію від політики, дбаючи передовсім про 
внутрішній мир. Показовим, наприклад, є акт Варшавської конфедерації 
1573 р., проголошеної на період міжкоролів’я: «Обіцяємо собі взаємно... на віч
ні часи, скріплюючи це нашим словом, честю і совістю, що ті з  нас, котрі від
різняються за вірою, зберігатимуть між собою мир і не проливатимуть крові че
рез різну віру і відмінність у  церквах» 3. Не менш показово й те, що однією з  
категоричних умов коронації новообраного у 1574 р. Генріха Валуа (зі поп  
]игаЬ із, поп ге^п аЬ із) * була вимога скласти присягу на збереження свободи 
віросповідання і дотримання політики миру в стосунках різновірців.

Ситуація докорінно зміниться вже за чверть століття, коли на хвилі войов
ничої контрреформації католицька церква, спираючись на підтримку короля 
Жигимонта III, католика, як казали, «щирішого за самого папу», розпочне 
генеральний наступ на іновірців. Але ж  люди, котрі прихильно сприймали 
ідею унії, не були наділені даром передбачення...

Що стосується самої Польщі, то вона наполегливо добивалася унії, почина
ючи з кінця XIV ст. К а середину XVI ст. реальною пружиною цього прагнення 
були не так великодержавні амбіції (хоча і їх не бракувало), як розрахунок 
на територіальне розширення, на нові землі, придатні для сільськогосподарсько
го виробництва. Польща переживала бурхливе економічне піднесення. Сприят
лива зовнішньоторговельна кон’юнктура піднесла її на роль головного експор
тера сільськогосподарської сировини на європейський ринок. У сферу торгівлі 
були втягнуті найширші кола купецтва і шляхти. Це, в свою чергу, активізу
вало шляхетську колонізацію, стимулювало погоню за нерозораними ланами, не
займаними лісовими масивами. Уявленню про землі, що чекають на енергійно
го господаря, ідеально відповідала Центральна Україна. Образ безкрайньої ро
дючої рівнини, що плине молоком і медом, де риба з’являється «з божої роси», 
пшениця родить сама по собі, а трава на пасовиськах росте так буйно, що за 
кілька днів ховає під собою плуга, міцно закорінився у свідомості польського 
читача завдяки історико-географічній і мемуарній літературі. Зокрема саме так  
вперше описано Україну у популярному творі професора Краківського універ
ситету М атвія Меховського «Трактат про дві Сарматії», виданому 1517 р.( про
тягом XVI ст. він перевидавався у різних містах Європи 15 разів). Повторюю
чи думку одного з відомих польських дослідників Люблінської унії Оскара 
Халецького, скажемо його ж  словами: «Братія шляхетська, побачивши перед 
собою родючі українські простори, подумала передовсім не про Москву, не пра 
козаків і татар, а про нову «здобич польського плуга» \

З іншого боку, невдачі Великого князівства Литовського у Лівонській війні 
могли обернутися зміною співвідношення сил у Прибалтиці, а отже, неперед
баченими наслідками для балтійської торгівлі самої Польщі. Реальну загро
зу, зокрема, становило прагнення Московської держави утвердитися на бере
гах Балтики, оскільки вивіз продуктів із Росії у Західну Європу міг скласти 
конкуренцію польському експорту. Лишається додати, що з середини XVI ст. у  
балтійську торгівлю, головною артерією котрої була Вісла, що зв’язувала сіль
ськогосподарські регіони Польщі з воротами зовнішнього збуту — Гданськом, 
щодалі активніше втягується Волинь. Звідси по Західному Бугу, а далі по Віс-

* Якщо не присягнеш — не королюватимеш.
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лі вивозилися збіжжя, поташ, смола, півфабрикати корабельного лісу. Тож ін
тереси Польщі у всьому, що стосувалося балтійської торгівлі, не були чужими 
волинським феодалам.

У сплетінні таких різнорідних політичних інтересів, державних амбіцій і 
приватних розрахунків 10 січня 1569 р. розпочався у Любліні сейм, спільний 
«станам Польської Корони з станами Великого князівства Литовського». З  пер
ших же днів на ньому непримиренно зіткнулися два проекти й два уявлення 
про унію: литовської сторони — в значенні федеративного з’єднання, двох дер
ж ав, польської — в значенні безумовної інкорпорації Великого князівства. У 
гострих дебатах, котрі не раз опинялися на грані розриву і навіть збройної су
тички, врешті було досягнуто згоди.

Актом від 1 липня 1569 р. проголошувалося злиття двох держав «в одне не
розривне тіло» — нову федеративну державу «двох народів» Річ Посполиту. 
При цьому Велике князівство Литовське, як і Польська Корона, зберігало са
мостійність державного організму з окремою вищою адміністрацією, власною 
скарбницею, військом, судово-правовою системою. Одним із чергових гірких 
парадоксів у долі України стало те, що згоди двох держ ав досягли, викори
ставши за розмінну монету саме її. Платою за державну суверенність, якою зне
силене Велике князівство поступилося Польщі, стали українські землі — Під- 
ляшшя, Волинь, Київщина, Брацлавщина, тобто території, що найдовше (а, 
власне, до самої унії) зберігали політичну й економічну відособленість від дер
жавного організму князівства. М. С. Грушевський, оцінюючи позицію польсь
ких і литовських правлячих кіл на Люблінському сеймі, писав: «Справа при
лучення Києва особливо в повній наготі виставляє голий, нічим не прикрашений 
егоїзм польської політики. Дебатували тільки над тим, чи прилучення Київщи
ни буде корисне для Польщі... Та зазначаючи всю брутальну безоглядність і 
неприкрашену егоїстичність польської політики, я одначе не хочу ідеалізувати 
й противної сторони... П ід литовським патріотизмом рушалися й тут егоїстич
ні, клясові інтереси, бажання задержати в руках олігархії дальш у управу в. 
кн. Литовського, не поділившися нею ні з руськими магнатами, ні з своєю 
шляхтою, ні з поляками»3.

У суперечках за українські землі поляки висунули аргументи історико-пра- 
вового характеру, які мали б обгрунтувати їхню інкорпорацію на підставі бу
цімто давнього, ще з часів княжої доби, завоювання. Втім, за цією демагогією 
чітко проглядалася конкретна тогочасна політична ситуація: «Надзвичайно важ
ливо для  Речі Посполитої, щоб К иїв перебував під владою Польської держави, 
оскільки К иїв  — це ворота усіх тих володінь, що їй  належать — Волині і По
ділля, і він стане на перешкоді всілякому ворожому нападу і служитиме для  
цих володінь дозорною вежею і укріпленою брамою» 6.

Отже, польські претензії до Києва формулювалися як ідеологічний виклик 
політиці Російської держави, спроба обгрунтувати власні права на анексію Киє
ва. Безсумнівно, що і московські, і польські «аргументи» були тільки виправ
данням експансіоністської політики двох великих держав, що рано чи пізно му
сили зіштовхнутися в збройному конфлікті за землі України-Русі.

У бурхливих сеймових дебатах українській політичній еліті випало грати 
непрестижну роль швидше пасивного спостерігача, ніж активного учасника з 
вирішальним голосом. Адже ані українські князі, ані, тим більше, шляхта не 
противилися інкорпорації, ба — радше сприяли їй. Не можна категорично 
стверджувати, що ними керували винятково станові інтереси, хоча останні теж 
відігравали певну роль. За визначенням американського вченого Я. Пеленсько- 
го, українські посли, забезпечивши непорушність власних станових прав, у всьо
му іншому трималися «мінімалістичної програми», тобто відстоювали свободу 
віросповідання і вживання рідної мови, але не висували вимог політичного ха
р актеру7. Ось один із показових виступів, що належить князю Костянтину 
Вишневецькому, молодшому братові славетного Дмитра Вишневецького (Бай
ди). Наголошуючи на збереженні давніх шляхетських прав і вольностей, Виш- 
невецький «з наказу волинців» говорить: «І на цьому перед вашою королів- ч 
ською милістю наголошуємо, що ми погоджуємося (на інкорпорацію — Н. Я.) 
як лю ди вільні, свобідні, щоб це не принизило нашої шляхетської гідності. Бо  
ж ми є народом так поштивим, що жодному народові на світі не поступимося,
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І впевнені, що кожному народові рівні шляхетністю... Також просимо, оскільки  
ми (з вами — Н. Я.) різної віри, а власне ми — греки, то щоб нас і в цьому не 
було понижено, і щоб нікого не примуш ували до інакшої віри» 8.

М ожна ствердити, що якраз «мінімалістична програма» української еліти не 
дозволила використати слушної нагоди для розширення автономічних прав 
України. Зокрема, де частково пояснює, чому навіть не ставилася ідея тріаліс- 
тичної концепції унії між Польщею, Литвою і Україною-Руссю як третім членом 
федеративної Речі Посполитої. Провина за це не лежить винятково на польській 
стороні, бо ініціатива витворення третього члена держави (саме на цю засаду 
століттям пізніше спиралася Гадяцька угода) мусила виходити від української 
аристократії, котра, проте, задовольнилася гарантіями релігійно-культурного по
рядку. Та в цілому можна констатувати, що з тодішнього пункту бачення ви
бір сюзерена для українських земель в особі Коронної Польщі був реалістич
ним і цілком зваженим.

Але добре спланована модель «братерства в унії»  виявилася життєздатною 
лише в теорії, а реальна практика дуже скоро показала всю глибину і полі
тичних, і релігійних суперечностей. У міру того, як новий польський режим про
никав у глиб української території, росла взаємна національна антипатія, до
водячи до повної непримиренності релігійні конфлікти, неспівпадіння шкали ц ін
ностей, розбіжність традицій, а то й просто побутові сутички. Суму цих анта
гонізмів Богдан Хмельницький охарактеризував просто й вичерпно: «П оляк і 
спокій на Русі разом існувати не можуть». Утім, за спостереженнями М. С. Гру- 
шевського, уже під час дебатів на сеймі 1569 р. ті з польських сенаторів, котрі 
виступали проти інкорпорації України, «дуже добре передчували небезпечність 
цього прибутку, що потім дійсно розвалив Польську Річ Посполиту» 9.

* * *

Зважуючи позитивні й негативні наслідки унії з відстані чотирьох століть, 
бачимо, що ні перші, ні другі не назвеш абсолютними, як, утім, і в кожному 
іншому великому суспільному зрушенні, де завжди поєднуються водночас еле
менти творення й розпаду. Так, до найпомітніших плюсів унії можна віднести 
возз’єднання українських земель, яке стало поштовхом виділення з «руської» 
маси усвідомленої української спільноти. Але унія принесла загострення соці
альних суперечностей в Центральній Україні, куди вихлюпнулася колонізацій
на хвиля досі «закордонної» галицької шляхти і найактивнішого селянського 
елементу, який утікав від панщинного визиску на малозаселені землі. Безумов
но позитивним явищем був вихід України на орбіту західноєвропейської культу
ри. Але й у ньому крилася небезпека, бо прискорювалася денаціоналізація ари
стократичної національної верхівки, розпорошуючи єдність політичної еліти, 
котра мусила б взяти на себе роль виразника загальнополітичних потреб укра
їнського народу. З а  унією простував сліпий руйнівний наступ католицької церк
ви, підтриманий урядом. Проте релігійний опір, який невдовзі спалахнув під 
прапором охорони батьківської віри, вперше об’єднав представників усіх ста
нів і започаткував народження українського народу як самоусвідомленого ці
лого. З  антикатолицької боротьби бере початок і могутній спалах культурно- 
освітнього руху, викликаний потребою самовизначення української культури 
під загрозою поглинання більш окресленим у культурно-національному плані 
сусідом — Польщею.

Одним з найяскравіших наслідків унії є остаточний поворот України облич
чям до Заходу, зокрема — у сф,ері освіти, проявом чого стала поява національ
ної школи. Сформувавшись на порубіжжі греко-слов’янського культурного аре
алу з латинською Європою, вона зуміла і в формах освітньої практики, і в го
ловному колі просвітницьких ідей поєднати європейський Схід і Захід. Коріння 
«латинської науки»  в Україні заглиблюється в кінець XIV — початок XV ст., по
чинаючись від шкіл Галичини, а згодом — Києва, Луцька, Кременця та ін. міст. 
Діяльності цих шкіл українська культура завдячує тим, що вже наприкінці 
XV — на початку XVI ст. різко збільшується кількість студентів-українців в 
університетах Праги, Кракова, Падуї, Болоньї, Віттенберга, Лейдена тощо. 
Зокрема, лише в Краківському університеті протягом XV ;— першої половини
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XVI ст. навчалося майже 1200 виходців із України. З  пробудженням культур
но-національного руху кінця XVI ст. «латинська наука» набуває виразного іде
ологічного забарвлення. З одного боку, її намагаються використати сили контр
реформації, зокрема, єзуїти як засіб поширення католицизму, а з другого — во
на стає платформою для реформи кириличної школи в плані її переорієнтації 
на загальноєвропейські освітні взірці. Передовсім це виявилося у запроваджен
ні в навчальну практику «семи вільних мистецтв» (граматики, риторики, д іа
лектики, арифметики, геометрії, музики, астрономії), на яких традиційно базу 
валась європейська освіта. Модель практичного компромісу між «латинською 
наукою» і греко-слов’янськими освітніми канонами була вироблена в Острозь
кій колегії, заснованій наприкінці 1576 р. Саме тут уперше до практики тради
ційної української школи введено сім вільних мистецтв і елементи предметів 
циклу філософії. Додамо, що освітні нововведення Острозької колегії, яку су
часники називали «академією», згодом лягли в основу програм братських шкіл, 
котрим судилося відіграти переломну роль у піднесенні культури й освіти в 
Україні. Сам перехід до вивчення семи вільних мистецтв мав величезне значен
ня з далекими наслідками культурологічного й світоглядного характеру, запо
чаткувавши зрушення у всій філософській орієнтації української культури.

На карб унії історична традиція списує загострення соціальних і національ
них суперечностей внаслідок посиленого проникнення в Україну польських фе
одалів. Однак ближче співставлення фактів переконує, що за цією звичною те
зою виявляється більше новітніх емоцій істориків, ніж реалій того часу. Д ій
сно, Люблінський акт денонсував заборону на придбання мешканцями Коронної 
Польщі земель на території України. Справді, починаючи з другого десятиліття
XVII ст. (а не відразу після унії і не як прямий її наслідок) на Київщині, мен
шою мірою — на Волині виникає ряд латифундій «коронних панів»: Калинов- 
ських і Конецпольських — на підставі королівських данин на так звані «пусто
ті», Любомирських, Замойських, Потоцьких, Фірлеїв — завдяки вдалим шлю
бам з останніми представницями місцевих згасаючих родів тощо. З а  великими 
латифундистами з Корони простувало в Україну багато дрібнішої шляхти — 
слуг, клієнтів, орендарів, які з тим чи іншим землевласницьким статусом осі
дали на Київщині, Волині, Поділлі. Однак абсолютна більшість землевласни
ків, як свідчать дані, наприклад, поіменного тарифу сплати подимного податку 
1629 р., лишилася місцевою. І гостра соціальна конфронтація, котра вибухла у 
другому-третьому поунійних поколіннях, мала за основу не стільки міжетніч
ні причини, скільки перегрупування різних прошарків всередині української 
землевласницької та збройної еліти.

Традиційна ієрархічна рівновага у цьому строкатому конгломераті принайм
ні позірно утримувалася доти, поки на чолі привілейованого загалу стояли по
тужні волинські роди так званих «княжат головних»: Острозькі, Заславські, 
Сангушки, Збаразькі, Вишневецькі, Чорторийські, Корецькі, Четвертенські 
(всього княжих родів в Україні, враховуючи другорядні, збіднілі чи в той, або 
інший час згаслі, з кінця XIV до середини XVII ст. проживало понад 50). К ня
зівська верхівка не лише не програла від акту інкорпорації України до складу 
Польщі, навпаки — в умовах слабкого урядового контролю і розвинутих форм 
шляхетської демократії набула ширших можливостей до самоутвердження. 
Утруднений доступ православним до вищих урядових посад, а не менше — бай
дужість до високої політики королівського двору, котра оберталася довкола ін
тересів презирливо зневажаної князями польської шляхти, стають причиною то
го, що українські князі наприкінці XVI — в початках XVII ст. витрачають увесь 
потенціал енергії на зміцнення власних держав-уділів вдома, в Україні. І дійс
но, за короткий час саме вони, «віце-королі» й «удільні князі нової генерації», 
як називав їх М. С. Грушевський, стають фактична незалежними правителями 
України, проти яких і уряд, і король, і сейм — лише порожні слова без реаль
ного значення 10.

Визнано, що першим помітним негативним наслідком інкорпорації України 
для Польської держави стала якраз поява у її тилах не відомих доти польсько
му суспільству олігархів з діда-прадіда з власними дворами, традиціями,, вій
ськом, ореолом правічного авторитету. За цими можновладцями стояла не са
ма тільки презирлива погорда й відчуття вродженої вищості, але й реальні мож
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ливості потрясати державою. Бо, приміром, коли наймане квардяне військо Р е 
чі Посполитої складалося з 2—6 тис. жовнірів, то князь Ярема Вишневецький 
за найкоротший час міг виставити власну армію на 8—12 тис. во як ів11. Або ін
ший, не менш виразний приклад: у скарбниці князя Януша Острозького лише 
готівкою зберігалося .600 тис. червоних золотих, 290 тис. різної монети, 400 тис. 
талярів битих і ЗО бочок срібних злитків і брухту, що дорівнювало двом річ
ним бюджетам держави у мирний час ’2.

Що ж  до обширу землеволодінь, то, наприклад, князям Острозьким нале
ж ала третина території Волині, не рахуючи розлогих волостей на Київщині, 
Брадлавщині й Галичині, а «удільне Задніпровське князівство» Яреми Вишне
венького, на думку М. С. Грушевського, взагалі не мало аналогів у тогочасній 
Європі.

Зрозуміти дійсне місце і роль князів у суспільній структурі середньовічної 
7україни можна лише годі, коли стане аксіомою прописна істина: тогочасне сві
тосприйняття не було адекватним теперішньому. В добу середньовіччя на со
ціальну поведінку людини містичні установки впливали не менше, ніж еконо
мічний побут. У такій системі ментальності особа князя і влада, носієм якої він 
вважався уже в силу свого народження, сприймалися як наслідок Божого про
мислу, незаперечний абсолют. Н а велетенських просторах, котрі охоронялися 
власними військами і лише номінально підлягали урядовій юрисдикції, д іяла 
єдина влада й право князя, оточеного слугами, васалами, підданими, клієнта
ми, які шукали хліб на вельможних дворах. Цей же князь стояв і в центрі полі
тичних угруповань свого регіону, визначаючи настрої місцевого привілейовано
го загалу.

Інкорпорація українських земель до складу Польської держави привела в 
рух глибинні шари суспільного буття. Однак його зовнішній каркас унія не 
зачепила: після Люблінського акту в Україні лишалися такими самими, що й 
раніше, адміністративний лад, органи влади і управління, судово-правова сис
тема, податковий апарат. Ідея безпосереднього суверенітету держави над кон
кретною людиною була настільки чужою тодішньому сприйняттю, що україн
ські хроністи, ретельно нотуючи безліч дрібниць із близького їм життя, «не по
мітили» передачі українських земель від великого князівства Литовського П оль
щі: принаймні, записів про цю подію б українських літописах немає. Це не свід
чить про байдужість до рідного краю. Д ля середньовічної правосвідомості дер
ж ава була категорією абстрактною, лише свого роду придатком до особи во
лодаря. А оскільки і великий князь литовський, і король поєднувалися в одній 
персоні, то, відповідно, нічого епохального з точки зору сучасників не сталося. 
Тим більше, що місцеві політичні інститути лишалися незмінними. А стриж
нем цих інститутів були власні князі: ті самі, що були до унії і залишилися 
після неї.

І доки в Україні ще зберігалася ця узвичаєна з прадавніх часів схема жит
тя, доти глибинні зміни, котрі повільно наросітали під товщею уявного спокою, 
не вихлюпувалися назовні. Проте відносність цієї рівноваги стала очевидною 
відразу, коли у 20-30-х роках «князівський Ддах» раптово почав проткати. Нес
подівано, трохи не з містичною фатальністю вимирають одні княжі роди (як 
Острозькі, Збаразькі, Корецькі). Інші — і це не сприймалося на рівні катастро
фи (пригадаймо «Тренос» Смотрицького)—денаціоналізуються, зрікаючись сво
го народу і його віри (як Вишневецькі, Чорторийські, Заславські). Розділена 
груповими інтересами, не спаяна єдиною становою платформою, ненавчена за 
княжою спиною політичної самостійності, українска шляхта виявилася ̂ него
товою до ролі політичного лідера в момент, коли поламалося звичне осердя по
літичної будівлі. Натомість поруч із нею уже виріс авторитетний в очах усіх 
станів претендент на провідну роль. Цей майбутній керманич поволі дозрівав 
на войовничій Наддніпрянщині — форпості Європи край Дикого Поля, де іко н 
но й оружно» віками жив не тільки воїн з фаху — рицар-шляхтич чи боярин, а 
й хлібороб, купець, городянин-ремісник. Квінтесенцією цього войовничого ду
ху, виплеканого століттями боротьби за виживання, стало козацтво, котрому 
випало взяти у свої руки майбутнє України.
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* * *

Безіменний канцелярист, гортаючи наприкінці XVII ст. старі судові книги 
Житомирського замку, на полях однієї з них занотував: «Свято Богови там 
бьіло, коли тоє писалося. Тогди добро било на сем світі м и з е р н о м З а  цими 
наївними словами — заграви пожеж Руїни, братовбивчі війни і пронизливе усві
домлення того, наскільки кардинально історія України перевела стрілки свого 
незримого дзигаря в останній Чверті XVI ст. Підсумовуючи плюси й мінуси 
Люблінської унії, можна сказати, що вона принесла в Україну розбрат, кроз 
і спустошення, але водночас — вивела її зі стану двохсотлітньої сплячки, роз
будила для опору й боротьби за виживання усі зачаєні доти прояви суспільної 
активності: релігійної, національної, економічної, збройної. Усе те, що після 
останнього вибуху очоленої Свидригайлом у 30-х роках XV ст. боротьби за 
незалежність жевріло під товщею вод історії, спалахнуло з новою силою як не
згасна? купина народного духу.
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укМнд і укгаїнш
Тамара НІКОЛЛЄВЛ

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТРАДИЦІЙНИЙ ОДЯГ

Джерелом вивчення ранніх періодів історії українського традиційного одягу 
є іконографічні, літописні та археологічні матеріали. Окремі розрізнені відомо
сті про одяг зустрічаються і в давньоруських писемних пам'ятках. Так, в Іпат- 
ському літописі згадується кожух, в «Слові о полку Ігоревім» — кожух, опанча, 
з інших джерелах—сорочка, ногавиці, онучі, корзно, свита, клобук, вінець 
тощо.

Археологічні знахідки та письмові джерела суттєво доповнюють іконогра
фічні матеріали XI—XIV ст.— фрески, ікони, книжкові мініатюри. Фрески Со
фійського собору у Києві зберегли зображення не тільки князівської сім’ї, ха
рактерним компонентом убрання якої був плащ-корзно, а й музикантів, мис
ливців, одягнених у вузькі штани та сорочки із поясом.

Генетичні витоки українського костюма беруть свій початок у дохристиян
ський язичницький період та в культурі Київської Русі. Тут уже в першому ти
сячолітті розвивалось землеробство, скотарство, полювання, що давало рослин
ні волокна, вовну, шкіру та хутро. З цієї сировини виготовляли натільний і верх
ній одяг, головні убори, взуття. Полотно, льняне та конопляне, ткали самі се
ляни, воно йшло на пошиття натільного одягу, наміток. Місцеві майстри вичи
няли шкіри для верхнього одягу, головних уборів, взуття.

Так само в домашніх умовах ткали і вовняні тканини, з яких шили по
ясний одяг, а з грубшого сукна — верхній. Повсюдно практикувалося й виго
товлення напівсукна, коли на основу йшли льняні або конопляні нитки, а на 
піткання — вовняні.

Археологічні матеріали засвідчують існування в Київській Русі шкіряного 
взуття (чобіт, постолів, плетених із стебел рослин, із кори дерев личниць),. а 
також значної кількості прикрас.

Поряд з тканинами і матеріалами домашнього виготовлення, на Русь у той 
час завозилися різні види тканин — шовкові, суконні, оксамитові.

Географічне розташування, історичний розвиток створили передумови фор
мування на території України ранніх центрів культури, що знаходились у тіс
ному зв’язку з цивілізаціями Давнього Світу, Візантії, Сходу, а з часом — З а 
хідної Європи. Перші водні торговельні шляхи, що . проходили по території 
України, забезпечували постійне культурне спілкування, а також обмін това
рами як північних, південних, західних та східних європейських країн, т а к ’ і 
народів Сходу. Торгівля відбувалась з Північним Причорномор’ям, Кримом, Ві
зантією, Турцією, Арабським Сходом, з безпосередніми сусідами на південно
му сході — степовими кочовими та осілими племенами, а з X II—XIII ст. акти
візувалися зв’язки із західноєвропейськими країнами. Торговими шляхами по
трапляли в Україну шовкові дорогоцінні тканини ручної роботи різноманіт
них кольорів. Вони мали загальну назву «паволока». Серед них розрізнялись 
парча, пурпур, порфір, червлениця. Часто в письмових джерелах згадується і 
яскрава дорогоцінна тканина ручного виробу—анашит, алтабас. Ворс цих 
тканин робився із срібла або золота. Вираз — «на вагу золота» стосовно ста
ровинних оксамитів і алтабасів мав буквальний зміст — так дорого цінувалась
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сировина (шовк і дорогоцінні метали), з якої їх виробляли. Такі матеріали над
ходили до князівського або царського двору з Ірану, Турції, Франції, Італії.

Збережений речовий, іконографічний матеріал, літописні свідчення, записки 
багатьох Іноземців, що здавна виявляли інтерес до наших земель, дають під
стави говорити про шляхи формування не тільки функціонально доцільних, а 
й високохудожніх зразків одягу на ранніх етапах його розвитку.

Уже на період Київської Русі зафіксовано не лише побутування окремих ком
понентів одягу, а й комплексне їх  поєднання, способи ношення, орнаментації, ви
ди прикрас. Широкі економічні, політичні, культурні зв’язки Київської Русі, 
прийняття християнства сприяли проникненню й елементів візантійського уб
рання, впливу їх на слов’янські. Щ оправда, впливи ці поширювалися на фео
дальну верхівку, а селянський одяг зберігав переважно свою своєрідність.

У цей період уже можна виділити основні складові елементи костюма як у 
заможних верств, так і простого населення. Ц е сорочка, щтани, верхнє вбран
ня, головні убори, взуття, що з часом розвивались, збагачувались на основі 
праслов’янських традицій, не цураючись і впливів інших культур.

Періоди золотоординської навали, феодальної роздробленості, агресивних за 
зіхань Литви, Польщі, турецько-татарської навали, стали чинниками багатьох 
політичних, культурних змін. Але і в ці лихі для наших земель часи україн
ська народність виступає як етнічна єдність, зберігаючи риси своєї культури.

З розвитком міст, ремесел, ринку більшого впливу зазнає уклад життя місь
кого населення і одяг так само. А селяни і далі носять вбрання, створене в до
машніх умовах, із доступних їм матеріалів.

XVI—XVII ет. — період подальшого формування національної своєрідності 
української культури. На цей час припадає і найвищий розквіт українського 
костюма. Утворення козацької держави, особливості козацького побуту сприя
ли розвиткові нових форм, убрання.

Взагалі на цей час уже можна впевнено говорити про територіальні відмін
ності українського народного одягу, що мало свій початок іще в далеко давні
ші часи. Стійкими для різних регіонів були традиційні способи ткання поясно
го одягу, плетення взуття, колорит, техніка та мотиви орнаментики сорочок, 
які майже до кінця XIX ст. зберігали локальні особливості, що виявлялися іще 
на ранніх етапах давньослов’янської культури. Так у XIX — на початку XX ст. 
можна було в Україні по малюнку плахти, запасок або :обгортки, а також х а 
рактеру вишивки дізнатися не тільки, з якого району селянка, а й з якого села.

Загалом чоловічий і жіночий одяг українського населення у початкових сво
їх  формах мав багато спільного і в конструктивних, і в художніх характери
стиках. Це згодом, із розвитком одягових компонентів та комплексів, різниця 
ставала дедалі виразнішою.

Основи традиційного українського костюма були закладені в Київській Русі. 
Ц е і тунікоподібна сорочка, і одяг у вигляді шматка вовняної тканини, що огор
тає стан, і дівочі вінки, і жіночі головні убори, знімні прикраси типу гуцуль
ських згард, бісерного о.пліччя, знімні коміри — ожерелки — на Чернігівщині, 
древні орнаментальні мотиви в декоративному ткацтві і вишивці, колорит ви
шивки, плетене із стебел рослин і шкіряне взуття.

До комплексу одягу XV ст. входила насамперед коротка сорочка, переваж
но із грубого домотканого полотна, У чоловіків вона була глухою, тунікопо
дібною із прямокутною горловиною, у жінок — довгою, різноманітного крою: ту
нікоподібна, з плечовими вставками (пришитими по основі і по пітканню) із 
суцільнокроеними рукавн ій .

Поясний одяг чоловіків: вузькі штани — гачі (ногавиці) із білого або тем
ного сукна, а також широкі шаровари.

Жіночий поясний одяг на значній території України — це незшитий або 
частково зшитий один широкий або два вузьких прямокутних шматки домотка
ної вовняної візерунчастої або однотонної тканини, тобто дві запаски, або одно- 
платова обгортка («спинка», «дерга»), або плахта, що побутувала лише в Се
редньому Подніпров’ї. Незшитий поясний одяг із домотканої вовни мав знач
ну кількість варіантів за рахунок орнаментально-колористичних рішень ткано
го малюнка.
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Так, на території Середнього Подніпров’я у будень носили дві вузькі — чор
ну і синю — запаски, а на свята — багатокольорову клітчасту плахту з орнамен
тованою запаскою-попередницею. На Поділлі побутувала обгортка у вигляді 
широкого горизонтального полотнища із чорної домотканої вовняної тканини, 
прикрашеної складними ритмічними композиціями різнокольорових смуг. У 
районі Подністров’я і Карпат побутували і дві вузькі запаски, заткані різноко
льоровими смугами з металевою ниткою, і поясний одяг у вигляді широкого 
горизонтального полотнища.

Поряд з незшитим поясним одягом розвиваються в Україні і зшиті його 
форми. На Поліссі, наприклад, це спідниця — літник, андарак. Літник — вов
няна спідниця у вертикальні смуги, андарак — червона однотонна спідниця із 
закладеними складками і широкою орнаментальною смугою по низу.

Іще один вид спідниці, відомий на Львівщині — шорц, із вовняної тканини, 
затканої багатокольоровими вертикальними смугами, розташованими в складно
му ритмічному чергуванні на білому тлі, по низу обшитої червоним самороб
ним шнуром. А спідниці із тонкої вовни із набивним малюнком, нанесеним руч
ним способом,— це димка, мальованка, друкованиця.

Кожний регіон, район і навіть кожне село відрізнялись самобутністю малюн
ків, орнаменту і крою спідниці. Особливе місце серед паспортних знаків зай
мав орнамент — найпоширеніший спосіб прикрашування жіночого одягу. Орна
ментація виконувалась техніками ткацтва, вибійки, вишивки, аплікації, ху
дожнього шва. Це був важливий художній засіб, народний композиційний при
йом для надання специфіки виробу, відхід від звичного стереотипу, що в той 
же час зберігав локальні ознаки певної етнокультурної групи українського 
народу.

Виразним паспортним знаком був і головний убір. Він вказував перш за все 
на соціально-сімейний статус. У дівчат — це вінець, обруч, пов’язка, на свята— 
вінок із квітів, особливо багато прикрашений під час весілля. На другий день 
весілля голову дівчини покривали жіночим рушниковим головним убором — 
наміткою, а потім вдягали й очіпок, що мав у різних місцевостях значну різ
номанітність форми і оздоблення. Очіпок, за звичаєм, жінка не знімала, ідучи 
в церкву чи в гості, поверх нього обов’язково одягала ще й намітку.

Взувалися українці у шкіряні постоли, або плетені з лика личаки, заможні
ше населення — у чоботи і черевики. Святкові чоботи шили із сап’яна двох 
кольорів (звідси й назва — «чорнобривці»).

88 Київська старовина
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Традиційний народний одяг. Черкаська 
область. Початок XX ст.

На верхній селянський одяг ішло домоткане сукно. Форми верхнього одягу 
розвивались від прямоспинного до приталеного. Прямоспинними шили довгі 
плащі типу манти, гуні, короткі довговорсі гуні. Традиційний спосіб їх ношен
ня — внакидку — передбачав і більш давні форми крою. Повсюдно побутуваз 
в Україні і одяг типу свити, крій якої поступово ускладнювався.

Взимку носили здебільшого кожухи («нагольні»), не криті тканиною. Крій 
і відповідно форми кожуха в різних місцевостях розвивались по-різному.

Своєрідних змін зазнавав у цей період одяг міського населення, зумовлений 
різними чинниками і, зокрема, виділенням ткацтва у окреме ремесло. Цехове, 
а потім мануфактурне виробництво привело до певної уніфікації одягу, зумо
вило значну його відміну від домашнього і в ткацькій техніці, і в засобах по
шиття, і в структурі всього комплексу.

Формування національного ринку забезпечувало великий асортимент тканин 
і фарбників, в тому числі й імпортних.

У XVI—XVIII ст. у  великих містах на торгових площах у спеціальних тор
гових рядах можна було придбати не тільки вітчизняні, а й' різноманітні при
возні матеріали для одягу — бархат, парчу, прошву, стрічки, шнури, нитки та 
їн. Парчові і бархатні тканини цінувались особливо дорого. Часом тканина кош 
тувала стільки, скільки все майно селянина.

Міський одяг відображав складну соціальну специфіку міського населення. 
Рядові і бідні городяни — ремісники, торговці, міщани, звичайно вихідці із 
сільської місцевості — і в місті носили одяг, близький до сільського.

А одяг міської верхівки формувався під впливом закордонної моди, перш за 
все польської, угорської, російської, зберігаючи при цьому й національні риси.

Якщо в період Київської Русі закладалися основи етнічного костюма укра
їнців, то в добу Гетьманщини і насамперед у межах Запорозької Січі— наці
онального, тобто того типу, що став символом козацтва, а потім і усього україн
ства. І це при тому, що костюм козаків мав не тільки етнічну основу, а вклю
чав і цілий ряд іноетнічних елементів.

За свідченням сучасників, повсякденний одяг запорожців відрізнявся утилі
тарністю і простотою, він так і називався — «підлий» одяг. А вже святковий був 
пишним і багатим.

У дорожних нотатках XVI ст. німецького посла Еріха Лясоти, який відвідав 
Запорожжя, знаходимо згадку про деякі компоненти одягу запорожців. Посол
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писав про козаків як про людей дуже щедрих, які зробили йому багаті пода
рунки: куничу шубу і хутряну із чорних лисиць шапку. Дані про костюм коза
ків XVII ст. містяться в праці Боплана. Він згадує,, зокрема, про їх повсякдень 
ний одяг: сорочки, шаровари, шапки і кафтани з грубого сукна.

За даними польських письменників XVIII ст., запорозькі козаки носили ши*? 
рокі шаровари із золотим галуном замість опушки, суконні з відкидним рука
вом напівкунтуші, білі із-. шовкової матерії жупани, шовкові із золотими кцпіт 
цями пояси і високі шапки із смушковими околишами сірого кольору і черво,- 
ним шовковим вершком, що закінчувався китицею.

На підставі численних описів, узагальнивши їх, можна говорити про ком
плекс одягу запорозьких козаків. Це жупан із сукна різних кольорів,.каптан із 
шовкової тканини різних кольорів, шовкові яскраві черкески, шаровари, пояс, 
ш апка-кабардинка із видри і косматої вовни для непогоди, бурка-вільчура, 
сап’янові чоботи. Сорочка і шаровари були неодмінними елементами вбрання і 
святкового, і буденного.

Ось як-описував запорожців І. Г. Россолода: «Ходили запорожці добре, одя
гались ошатно і красиво: голови вони брили, обриють, іще милом намажуть 
(щоб краще волосся росло). Одну тільки чуприну залишали довжиною з аршин, 
чорну та кучеряву... замотає два-три рази за ліве вухо та й повісе, а вона й

висить до самого плеча. А інший візьме та перев’яже свою чуприну стрічкою, за 
крутить її на лобі, та й ляже спати, а зранку розпустить її, а вона зробиться, 
як хвіст у вівці. Д івчата коси відрощують, запорожці чуприни. А якщо вже за? 
надто довга виросте, тоді козак замотає її спершу за ліве вухо, а потім прове
де поза потилицю на праве вухо та так і ходить. Бороди теж голили, тільки 
одні вуса залишали і ростили їх довше».
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А ось пізніші описи запорожців, їх одягу: «Жупани у них були сині і роби
лись із доброго сукна, яке ніколи не линяло; вилоги на руках «заковраші» — 
іншого кольору: червоні або зелені, пояс червоний, а шаровари сині китайчані 
па очкурі. Ж упан застібався до самого верху на густо розташовані гаплики; 
комір був тоненький, в 2 пальці, а на комірі два гачки і дві бабки. Пояс теж 
міг бути різних кольорів (зелений, синій), але перевагу віддавали червоному. 
Цей жупан називали «каптантом». Рукава були вузенькими і на кінцях засті
балися гачками при самій руці. Кафтан шився із зеленого шовку, робився в 
подолі «рясним», клини вшивались до пройми між спинкою і передом, відлоги 
приставлялись із бархатної матерії, по боках обов’язково були кишені («га- 
манки»)».

Крім того, писемні документи, які дійшли до нас, згадують серед запорозь
кого одягу і широкі суконні киреї, і короткі юпки на зразок турецьких курток.

Уявлення про запорозьке убрання дають гравюри, ікони, знамена і портре
ти козаків минулих століть. Такими е три гравюри в додатку до твору Рігель- 
мана «Летописное повествование о Малой России». На гравюрах запорожці 
одягнуті в широкі шаровари, довгі каптани, невисокі шапки і кошлаті бурки. 
На одній із ікон відображено групу запорожців на молитві, вони одягнуті в 
червоні нижні каптани і верхні темно-зелені з відкритими рукавами жупани, 
широкі, червоні шаровари, підперезані різнокольоровими поясами, взуті в чер
воні з гострими передками чоботи.

Д . Яворницький описав запорожців, зображених на повний зріст з натури на 
живописному полотні. Вони представлені з непокритими головами, з шапками або 
в руці, або під пахвою. Н а них жупани червоні, шовкові штофні з узорами кап
тани, широкі червоного кольору пояси і сап’янові червоні або жовті чоботи.
Це одяг — найбільш характерний для запорозьких козаків XVIII ст.

Розвиток українського костюма Лівобережної України у XVII—XVIII ст. 
відбувався у своєрідних соціально-культурних і політичних умовах. З одного 
боку, за умов зміцнення зв’язків із зарубіжною Європою, а з іншого — в за 
лежності від Росії, що в особі Петра І прагнула увійти до загальноєвропейсько
го культурного процесу, посиливши орієнтацію на Захід.

Україна, на відміну від Росії, вливалась у цей процес більш органічно — 
вона, по суті, ніколи не переривала зв’язків із Західною Європою, а крім того,

Дівочий святковий одяг. Черкась
ка область. Початок XX ст.

Київська старовина 91



Дівчата в традиційному одязі 1930-ті роки. Черкаська об
ласть.

вона майже до XVII ст. була одним із центрів духовної культури, що притя
гав до себе іноземців як Заходу, так і Сходу.

Московська ж  держ ава, починаючи з Петра І, «прорубавши вікно в Євро
пу», формувала процес зближення із західноєвропейською культурою, що нерід
ко досягалося шляхом утвердження чисто зовнішніх атрибутів. Це, зокрема, 
виявлялось і в одязі. Так, згідно з указом Петра І, заборонялось з’являтися 
при дворі в «російському» вбранні; необхідним став так званий європейський 
костюм. Петровські реформи нерідко штучно насаджували нові форми побуто
вої культури. Це стосувалося насамперед вищих верств суспільства. Ті, хто но
сив традиційне убрання, підлягали осуду.

Ці реформи послабили органічний культурний зв’язок між поколіннями, 
певним чином, і міжсоціальний, і між містом і селом. Дедалі більше посилюва
лось прагнення до заможності і розкоші у побуті, в одязі придворної знаті, 
спроба наслідувати вищі верстви суспільства Західної Європи. Однак ці зміни 
були лише зовнішнім проявом і не відповідали об’єктивному стану культури та 
економічному розвиткові суспільства.

Реформи Петра І мали неоднозначний зміст і вплив на культуру Росії та 
Лівобережної України, що входила до її складу. Прилучення вищих верств 
суспільства до західноєвропейських зразків культури призводило до невілю- 
вання національних рис. З  іншого боку, віддаленість умов життя населення ве
ликих міст і провінцій, особливо села, сприяла певній консервації у побуті ста
рих звичаїв і традицій,
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В традиційному українському одязі XVII—XVIII ст. своєрідно виявляється 
соціальна структура суспільства. Представники кожної соціальної групи — ре
місники, феодали, козацька старшина, рядове козацтво, бідні та заможні селя
ни, поміщики, міщани, купці — відрізнялися манерою поведінки, зовнішнім ви
глядом, своєрідним убранням.

Костюм цього періоду був свого роду паспортом, що підкреслював приналеж
ність людини до певної соціальної верстви. Розкішний одяг заможних верств 
підкреслював їх панівне становище, державні привілеї.

В костюмі української знаті використовуються дорогі місцеві та привозні 
матеріали, прикраси, виявляються запозичення західноєвропейських рис, а та 
кож значний вплив Сходу, переосмислені та пристосовані до конкретних умов. 
Це можна простежити у назвах одягу, його видах, крої, оздобленні.

Жіноче і чоловіче вбрання заможні верстви українців виготовляють з багато 
орнаментованих шовкових тканин — парчі, оксамиту, штофу. Використовуються 
й дорогі тканини місцевого виробництва. В Україні в XVII ст. розвивається зо
лототкане виробництво у містах Броди, Слуцьк, а також в Галичині.

Дорогу сорочку шили з тонкого полотна, вишивали шовком, сріблом і зо
лотом. Вона була близька за кроєм до народної, відрізняючись лише деталя
ми (наприклад, формою коміра, гатунком тканини, оздобленням). Сорочку за 
правляли у досить широкі сукняні, шовкові або оксамитові шаровари яскравих 
кольорів, одягали дорогий жупан, підперезувались золототканим персидським 
або слуцьким поясом, а зверху одягали кунтуш або опанчу, під час урочистих 
церемоній — шубу чи «ферезею», прикрашену коштовною запоною. Кольорові 
сап’янові чоботи, шапки — оксамитові, оздоблені хутром соболя, рисі або ли
сиці — доповнювали убрання. Парчові шуби підбивалися цінним хутром, оздоб
лювались горностаєм, золотим шнуром, галуном, коштовним камінням.

Купці та міщани, їх дружини здебільшого не поспішали наслідувати за 
хідноєвропейську моду. Навіть найзаможніші з них продовжували носити тра
диційне вбрання міського типу — спідниці, шнурований ліф, бурнус, голову 
покривали твердими уборами типу очіпків, шапочок-корабликїв тощо.

Селянський одяг зберігав риси минулих епох і трансформував їх відповід
но до конкретних умов, досвіду багатьох поколінь. Селянське вбрання україн
ців, як  і раніше, виготовлялося з домотканих матеріалів і зберігало багатство 
місцевих варіантів. Ц е стосувалося не лише видів одягу, що творили локаль
ний комплекс, скільки особливостей їх крою, пропорцій, художнього оздоблен
ня; мотивів, техніки та композиції орнаменту вишивки і тканого малюнка; за 
гального колориту, а також манери ношення.

Поряд з давніми елементами в селянському костюмі накопичувались пізні
ші і розвинутіші форми, пов’язані з побутуючим в даний період міським костю
мом та стильовим напрямком.

В заможних селах, розташованих поблизу торговельних центрів, активно ви
користовувались для оздоблення дорогі привозні тканини — парча, оксамит; 
ювелірні прикраси.

Н а Правобережній Україні період XVIII—XIX ст. ознаменувався вивільнен
ням від польського впливу, возз’єднанням частини територій з Лівобережжям, 
що прискорило процес консолідації українського народу. У відповідності з т а 
кою ситуацією розвивався костюм, який майже до XIX століття відчував на 
собі вплив Польщі. Він виявлявся, зокрема, у костюмі вищих соціальних верств 
українського суспільства Правобережної України, що підкреслювало їхню спіль
ність з польською шляхтою і розмежування з українським народом.

Ношення того чи іншого одягу регламентувалось спеціальними законами, що 
їх видавав польський уряд. Гордовита шляхта не дозволяла навіть багатим мі
щанам носити такий одяг, який мали шляхтичі та чиновники. Так, ясновельмож
ні пани могли носити яскраво-червоні кунтуші і жупани, дрібна шляхта — сі

рого кольору. Міщанству ж  узагалі заборонялося носити кунтуші і дороге вбран
ня, а жупани певного кольору.

Сільський одяг Правобережної України розвивався на традиційній основі. 
Багато спільних рис має цей костюм з народним убранням Середнього При
дніпров’я, що пояснюється тісними контактами цих територій протягом усієї 
історії.
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Водночас із наявністю спільних рис на Правобережжі простежуються яскра
во виражені місцеві варіанти комплексів традиційного костюма.

Н а територіях, де особливо тривалим було панування Польщі, в українсь
кому костюмі довше утримувались архаїчні риси.

Український традиційний костюм сформувався у своїх найбільш виразних 
формах у докапіталістичний період. У другій половині XIX ст. капіталістичний 
спосіб виробництва, що швидко розвивався, та капіталістичні відносини прони
кають в усі сфери життя. Давні народні технології значно прискорюють свій 
розвиток. Ліквідація кріпосництва та феодальних бар’єрів створили сприятливі 
умови і для вдосконалення всього процесу виготовлення народного одягу.

Н а рубежі Х1Х-ХХ ст. доступними стають фабричні пряжа і нитки, які зба
гачують ткані полотна і вишивки, кольорову гаму. Фабричні тканини витісняли 
трудомісткі у виготовленні домоткані матеріали, що в свою чергу активізува
ло розвиток народного крою. Машинна техніка, що замінила ручну працю, да
ла пощтовх розвитку нових художньо-технологічних прийомів. І, нарешті, го
тові елементи одягу (пояси, хустки, взуття) приходять на зміну саморобним, а 
з розвитком швейної промисловості селяни вже користуються одягом фабрич
ного виробництва, хоча не відмовляються і від саморобного.

Костюм, як і інші види традиційної культури українців, давно вже став 
об’єктом досліджень етнографів, істориків, мистецтвознавців, художників. 
Разом з тим ще досі немає грунтовної праці з історії українського одягу, фор
мування і розвиток якого відбувалися у органічному зв’язку з культурою ін
ших європейських народів.

Будучи вагомою частиною матеріальної і духовної культури українського 
народу, традиційний народний одяг має велике значення для сучасності. Н а
копичення знань і досвіду в цій галузі допомагає заповнити значні духовні про
галини, що виникли в результаті відчуження. від національних цінностей.
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Олекса БУЛАВИЦЬКИЙ

УКРАЇНСЬКІ СЮЖЕТИ 
КАНАДСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ

(З мого життя)

Олекса Васильович Булавидький народився 8 жовтня 1916 р. в Умані. Мис
тецьку освіту здобував у приватній школі проф есорам . Ярового в Києві (1934— 
і 935), Одеській художній школі (1935— 1938) у класі Л. Мучника, Ленінград
ській академії мистецтв (1938— 1939), у майстернях професора Наумова і Тра- 
убенберга, Київському художньому інституті (1939— 1941) у майстернях профе
сора Ержиковського і Фоміна. Працював декоратором у театрах Києва і ма
кетником на Київській кіностудії. Після війни жив у Карлсфельді і Берхтесгаде- 
ні в Німеччині. 1950 р. емігрував до США. Працював в архітектурних фірмах. 
В Міннеаполісі викладав малярство і рисунок в Центрі мистецтва і освіти та 
у власній майстерні. Основні жанри малярства О. Булавицького — пейзаж і 
портрет.

* * #

Мої дитячі роки пройшли на лоні прекрасної української природи. Ще 
хлопчиком в Умані я залюбки блукав у чудовому парку Софіївка та у довко
лишніх гаях. Атмосфера в нашій родині сприяла розвиткові моїх мистецьких 
захоплень. Завжди мене вабила краса природи: бачив її усюди і в усі пори ро
ку. Природа дарувала мені сюжети, підказувала композицію та розвивала чут
тя кольорів. Я не маю однієї улюбленої теми, жанру або сюжету. Велику увагу 
я приділяю кольоровій інтерпретації, рисунку, техніці письма та композиції. Я 
вважаю себе пейзажистом — малюю море, степи, поля, гори, річки.

З натхненням малюю міські краєвиди, квіти, натюрморти, а також портре
ти і фігурні композиції.

М алярству мене навчали художники, які сповідували особисті теорії маляр
ської премудрості, здебільшого у напрямі реалізму, та все ж  я шукав власно
го вираження. У 30-х роках я вчився малярству в Одесі, Ленінграді, Києві. До 
того часу працював на Київській кіностудії і театральним декоратором.

Під час другої світової війни усі мої плани стати професійним митцем за 
знали, як мені тоді здавалося, повного краху.

Н а початку війни в боях під Полтавою я потрапив у німецький полон. За 
якийсь час мені пощастило з ризиком для життя утекти з полону.

Наприкінці війни ми з дружиною помандрували на Захід, назустріч долі, у 
невідоме.

Деякий час проживали в Словаччині, Німеччині, а в 1950 р. я з родиною емі
грував до США. Роками працював в архітектурних фірмах делініатором (ху- 
дожником-перспективістом). Та згодом повернувся до станкового живопису.

Оселившись у Міннеаполісі (штат М іннесота), я викладав рисунок і ма
лярство та мав учнів у своїй приватній майстерні. Поступово я і моя дружи
на Ніна, колишня працівниця Софійського музею в Києві, зріднилися з Мінне- 
аполісом. Природа в штатах Середнього Заходу, що розкинулися на південний 
захід від Великих американських озер, нагадує природу Наддніпрянської Украї
ни: різноманітні рельєфи, багато простору, родючі поля й долини, перетяті не
високими пагорбами, річками і озерами (через наше місто протікає славетна 
річка Міссісіпі).

Ш тат Міннесота межує з канадською провінцією Манітоба. Ц я провінція, 
поряд з іншими двома степовими — Саскачеваном і Альтерторо,—: стала «Зем
лею обітованою» для першої великої хвилі емігрантів із України 100 років 
тому.
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Іще в Європі я чув, що в Північноамериканському континеті мешкає багато 
українців. Приїхавши до СІЛА, почав цікавитися першими українськими посе
леннями. Мені хотілося відобразити «емігрантську тему» в малярстві. Від к а 
надських українців я дізнався, що де-не-де в степових провінціях збереглися 
старі українські хутори, які заснували перші переселенці. У 50-ті роки недале
ко від кордону Міннесоти мені показали місцевість під назвою «Сірко». Тут 
був осідок буковинських переселенців, які прибули до Канади наприкінці XIX ст. 
Коли я побачив це поселення, я був надто зворушений: у центрі цього конти
ненту своїми хатами, ворітьми, стодолами, церквами, дзвіницями мені в очі 
дивилася Україна.

Я вже звик до типових краєвидів американських міст і містечок з одно- та 
двоповерховими будинками, які стосовно архітектури нічого спільного не ма
ють з українською. Я з захопленням почав змальовувати рештки церков, хат 
та ін. Особливо мені сподобалася церква Святого пророка Іл л і— дерев’яна спо
руда 1907 р., збудована як звичайна хата, крита гонтом. Лише східний фасад 
цієї будови закінчувався не рівною стіною, а своєрідним нефом, який вгорі за 
вершувався тригранним дахом. На даху три маленькі бані вінчали три хрести. 
Середній з них був вищий, долішнє рамено його перетинав ріжкуватий місяць. 
Неподалік від церкви розташована двоярусна дзвіничка з хрестом і півміся
цем, а поряд — цвинтар з білими хрестами, рамена яких були тридільні.

У місцевості «Сірко» на той час вже мало залишилося наших людей. Перша 
генерація вже спочивала у могилах, а їхні нащадки влаштувалися у Вінніпегу 
чи в інших містах і фермах Канади. Проте щороку 2 серпня, у день св. Іллі, 
нащадки першоприбулих з ’їжджаються сюди на зустріч із земляками та для 
участі в Божественній літургії в старенькій церкві.

З тих пір, буваючи часто в Канаді, я повертався до цих околиць протягом 
кількох років, розпитував людей — що і де можна побачити з української ста
ровини, знаходив давні будівлі та малював. За  кілька сезонів у 50—70-х роках 
я намалював понад 50 картин та етюдів. Сподіваюся, що моя зацікавленість 
старою архітектурою українців Манітоби посприяла відновленню її та рестав
рації. У Канаді, звичайно, це робиться в такий спосіб: люди шляхом пожертву
вань збирають певну суму грошей, яку потім уряд провінції подвоює або навіть 
потроює. Українська громадськість СІЛА і Канади розгорнула рух за охорону 
своїх пам’яток історії. Років 20 тому, у зв’язку з відзначенням 80-річчя початку 
еміграції українців до Канади, у містечку Гардентон засновано невеликий етно
графічний музей українських поселенців.

Після «Сірка» я відвідував інші місцевості, розташовані південніше Вінніпе
га: Гардентон, Стюартбурн, Байта (Ш евченко), Арбака, Сандавн. А на північ 
від Вінніпега відвідав Бірдсгілл і Галич. Сьогодні там залишилося небагато 
пам’яток української народної архітектури. Всі житлові, господарські та куль
тові споруди будувалися з дерева і в традиціях, які збереглися в пам’яті на
родних майстрів ще з України. По другій світовій війні ці споруди були ще в 
доброму стані. Якби за ними був налагоджений догляд, то вони б стояли ще й 
сьогодні. Але молодь переселилась у міста, хати спорожніли. А там, де нема 
життя, де відсутнє тепло людських сердець і людських рук, там руйнація йде 
швидкими темпами.

Я не знаю, чи сфотографували унікальні народні будівлі ті, кому належ а
ло це зробити, але є великі фотоархіви в Українському культурному осередку у 
Вінніпегу, в Музеї цивілізації (там великий відділ української старовини) в 
Оттаві. Дуже радий, що Провидіння спрямувало мене у названі осередки укра
їнців довкола Вінніпегу, щоб зафіксувати ті будівлі не тільки як документи епо
хи, а й передати мистецьку сторону; малювання дало мені можливість вирази
ти свої почуття, своє ставлення до цих острівців на канадській землі.

Одного разу в околиці Арбака неподалік від дороги я малював хату з кри
ницею та журавлем. Одна з проїжджаючих машин зупинилася, і до мене піді
йшли троє людей: батько, матір і син. Зацікавилися тим, що і як я малюю. У 
розмові виявилося, що це родина місцевих українців. Д алі говорили україн
ською мовою. Я розповів їм, що шукаю тут одну церкву, збудовану в лісі при
близно на початку XX ст., і хочу її  змалювати, але знайти не можу. Батько цієї 
родинги вислухав мене і пригадав, про що йдеться. Хлопчиком він їздив із сво-
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їм батьком на косовище і бачив ту церкву, але зараз не певний, чи вона ще іс
нує. На моє прохання він згодився допомогти. Після тривалого блукання вия
вилося, що церква сховалася в лісі на галявині, а дорога до неї з роками по
росла деревами та чагарниками. Стояла та церква пусткою, в ній давно не 
правилося. Д ах частково зруйнувався, дошки з барабана, на якому покоїлася 
типова українська восьмигранна баня, потрухлявіли. Але навіть у такому зруй
нованому стані церква справляла гарне враження. Невідомий будівничий мав 
розвинене чуття пропорцій і краси форми. Церква чітко поділена на святили
ще і вівтарну частину. Архітектура храму і хати органічно поєдналися в цій 
лісовій святині. Я сприймаю це як символ того, що побутове і духовно-церков
не життя нашого народу нероздільні. Біля самої церкви стояв білий пам’ятник 
на могилі, можливо, першого священика, а з протилежного боку під самим л і
сом виднівся невеликий цвинтар. Білі хрести чітко виділялися на тлі зелені.

Я зауважив, що за цвинтарем хтось доглядає. Я змалював церкву і її дов
к іл л я — лісову галявину з цвинтарем. Не знаю, в якому стані церква зараз, бо 
відбувалося то в 1974 р. З тих пір до тієї околиці я не навідувався, але, за чут
ками, церква стоїть і досі.

У місцевості «Сандавн» я змалював кілька хат, які здалися мені оригіналь
ними. У деяких з них ще в 70-х роках продовжували жити старі люди.

Свою колекцію українських архітектурних пейзажів я продовжив і в наступ
ні роки. Старих пам'яток з кожним роком стає дедалі менше, тому починаєш 
цінувати буквально кожну деталь народної побутової культури, яка завезена 
переселенцями і так колоритно (а в деяких моментах і контрастно) вписала
ся в середовище Америки. 1975 р. я знайшов і змалював дзвіничку української 
православної церкви в околицях Галича і хату в околицях Бірдсгілл. Через два 
роки знову відвідав Бірдсгілл, де натрапив на обійстя — змалював хату з по
віткою. У Сполучених Ш татах Америки українська храмова архітектура нові
ша, але зустрічаються оригінальні будівлі 50-60-х років, засновані на традиці
ях України. Дерев'яні церкви в галицькому, гуцульському, закарпатському сти
лях споруджені в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія. Мені сподоба
лася церква Іоана Хрестителя в Ганторі (штат Нью-Йорк), яку збудував у 
1961— 1964 рр. відомий тесля Юрій Костів за проектом архітектора Івана Ж у
ковського. Вважаю, що народні будівельні традиції продовжують Аполлінарій 
Осадца у США і Радослав Ж ук у Канаді.

Церкву Іоана Хрестителя в Ганторі (штат Нью-Йорк) я малював двічі — 
у 1978 і 1980 рр. Вона нагадує мені твір майстра-різьбяра: чотириярусний храм 
підноситься вгору, немов смерека. Приємний золотистий колір стін і сріблясто- 
коричневе покриття опасань добре гармонують з кольорами навколишніх дерев 
будь-якої пори року. 1978 р. я малював церкву з нижнього огляду від брами, 
що веде на подвір’я. Так її бачать люди, які приходять до церкви, щоб помоли
тися чи помилуватися її гармонійними формами. Від дороги церква — урочиста 
й велична. Вдруге я малював її в 1980 р. із чотириярусної дерев’яної дзвіниці. 
Церква звідси не здається такою монументальною, бо для її зображення була 
вибрана інша точка огляду. Вона виглядає меншою і справляє таке в-раження, 
ніби заховалася в лісовій гущавині.

Я часто малюю одну й ту саму споруду з різних позицій, при різному освіт
ленні. Одного дня бачиш її  такою, а другого — іншою. Перше враження най- 
сильніпїе й найстійкіше, тому переважна частина пейзажів з мотивами укра
їнської нарядної архітектури схоплена одразу. Прибувши до Канади, наші 
люди починали життя у цій країні нелегко. їм  давали ділянки малородючої 
цілинної землі, порослої чагарниками і лісами, заболоченої або піщаної. Во
ни корчували ті ліси, прокладали перші грунтові дороги до більших доріг з 
твердим покриттям, будували житла, господарські приміщення з найбільш 
поширеної тут осики (рідше — сосни). Потім тинькували стіни глиною, уши
вали дах осокою, що росла на мочарищах.

Те повне труднощів життя залишилося позаду. Воно — історія. Я малюю 
залишки того життя не для ідеалізації його, а щоб нагадати молодим поколін
ням українців у Канаді і США про феномен виживання, що його має в собі 
кожен українець, кожна українка і наш народ загалом. Я думав, що нагадати 
про це не буде зайвим і для українців на нашій матірній землі.
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НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ ІСТОРІЇ
Василь МИКИТЛСЬ

У Середньовічній Європі бурсами (лат. бурса — торба, гаманець) називали
ся гуртожитки для бідних та іногородніх незабезпечених студентів навчальних 
закладів. Вони виникли спочатку у Франції, потім перейшли в інші країни З 
через Польщу — в Україну. Бурси утримувалися на кошти пожертвувань мі
щан, селян, монастирських прибутків, організовувались міськими братствами 
при школах.

У пунктах Київської консисторії 1768 р., вироблених для комісії створення 
проекту нового Уложення, про бурсу Києво-Могилянської академії зазначало
ся: «Вместо странноприимного дома, учрежден сиротопитательньїй дом, вооб- 
ще по здешнему обнкновению назнваемнй «бурса» от немецкого слова ЬигзсЬ: 
собрание для принятия в оннй не только природних российских детей и юнош» 
лишившихся отцов и матерей и всякого призрения и снабдения, НО И ИЗ ИНЬІХ 
стран приходящих православного греческого исповедания, как-то: греков, во- 
лохов, молдавцов, болгаров, сербов и поляков благочестивих. Оннй сиротский 
воспитательннй дом от того времени, как преосвященним митрополитом Пет
ром Могилою учрежден, и донине приемниками его сохраняется»!. Автори 
просили обов’язково зберегти бурсу, яка б існувала на пожертвування.

Слід зазначити, що майже всі ректори і митрополити проявляли турботу 
про «беднейших студентов» як органічної частини академії. Скажімо, Варлаам 
Ясинський під час свого ректорства у 1665— 1673 рр. більше, турбувався про 
життєвлаштування слухачів колегії, ніж про учителів, які мешкали в Братсь
кому монастирі. Митрополит Арсеній Могилянський, підписуючи дозвіл для збо
ру коштів на побудову нового приміщення в середині XVIII ст., зазначив, що 
бурса необхідна передусім для тих студентів, які «еще в малолетстви своем 
лишившись как родителей, так и сродников своих, все свои лета, хотя с пре- 
терпеніем крайной нужди, на то положили, дабн, получая в таковом своем 
бедном состояніи от христолюбцев и нищелюбцев милостивое снабденіе, изу- 
чится честннх искусств разннх язьїков и полезнейшйх наук»2. Таких свідчень 
«крайней нужди» бурси знаходимо, на ж аль, досить часто.

Бурса академії та й інших навчальних закладів України майже ніколи 
не вміщувала всіх бажаючих «нищенствуючих» студентів, матеріальне її забез
печення вимагало, м’яко кажучи, ліпшого, вона зазнавала жахливих спусто
шень, так, протягом XVII ст. її дерев’яний будинок кілька разів горів. Двом
стам чоловікам давали безкоштовно місце в бурсі; приміщення було тісне, си
ре, без отоплення і освітлення, про що мали турбуватися самі бурсаки.

У 1719 р. митрополит Р аф аїл  Заборовський дозволив на кошти, які запо
вів академії Іоасаф Кроковський і частково із своєї митрополії, збудувати но
вий дерев’яний будинок бурси поблизу Богоявленської церкви. До середини 
XVIII ст. ця будівля настільки застаріла, що в ній навіть невибагливим і зли
денним юнакам жити було неможливо. У тодішніх «прошеніях» бурсаків до 
начальства говорилося, що вікна і двері погнили, будинок глибоко осів у  зем
лю, весною і зимою його заливала вода, від холоду, вологи й тісноти студенти 
хворіли і навіть вмирали.

Один із викладачів повідомляв, що від Різдва і до Великодня 1750 р. йому 
доводилося щоночі по три-чотири рази сповідувати і причащати вмираючих 
мешканців бурси. Взимку 1755 р. померло понад ЗО студентів. На лікування 
хворих, ремонт печей, опалення та їж у бурсаків відпускалися незначні кошти,.
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т а  й ті часом розбазарювалися нечестивцями. Хворих студентів клали у спе
ціально виділену під шпиталь хату. Догляд за ними був примітивним, і нагля
дачі постійно зверталися до адміністрації за допомогою. Так, 22 грудня 1769 р. 
сеньйор бурси Андрій Михайлівський з товаришами доповідав про 44 хворих 
бурсаків і просив підмоги, на що ректор Тарасій Вербицький відпустив 20 крб. 
Наступного року той ж е Михайлівський повідомляв про 29 хворих бурсаків, 
і ректор виділив на них 12 крб.

Бурса поділялася на велику, що знаходилася у приміщенні на території ака
демії і тому називалася ще академічною, та на малу, що розміщувалася в 
приміщеннях кількох приходських церков на Подолі. Н а «гору», тобто, туди, 
д е  ж ила київська міська еліта, бурсаків не допускали, хіба що миркувати, 
просто кажучи, жебракувати під час великих свят. Студентів, котрі жили в ака
демічній бурсі, іноді називали ще й академіками, а поза нею — малими бур
саками. Академічна бурса була під безпосереднім наглядом префекта, його 
помічниками призначалися супер-інтендант із викладачів і сеньйор із студен
тів старших класів, які наглядали за поведінкою бурсаків, виконанням ними 
домашніх завдань, підтриманням порядку в приміщенні, вирішували дрібні 
■непорозуміння і т. п. Призначалися сеньйори і для малих бурс. Великий кам’я 
ний корпус бурси та лікарня при ній були збудовані тільки у 1778 р.3

Долаючи матеріальні труднощі, малі бурси при церковно-парафіяльних шко
лах у зв’язку із потягом молоді до знань також кількісно зростали й на кінець 
XVII—XVIII ст. були помітним реальним явищем. Водночас адміністрація ака
демії та духовна влада не могли не бачити злиденного існування школярів, 
тому дозволяли їм миркувати. Майже щодня молодші школярі в обідню пору 
ходили попід дворами заможних киян і випрошували шматок хліба співанням 
духовних пісень і, зокрема, кантів, що починалися словами: «Мир Христов да 
водворяется в сердцах ваших за молитвами отец наших». Одні дослідники вва
жають, що саме від цього і пішло слово «миркачі»; інші — від давнього сло
ва «миркувати», яке означало випрошувати подаяння, промишляти; ще інші — 
від  початкових слів школярського привітання: «Мир хаті цій», «Мир вам», «Мир 
господарю і господині». Студенти старших курсів виходили промишляти вече- 
ром. Вони також співали псалми, заробляючи тим на прожиток, а якщо цим 
способом не вдавалося здобути хліба, то студенти дозволяли і «предосудитель- 
яьіе средства к приобретенію себе пропітанія», тобто красти4. Правда, М. І. 
Петров сумнівався, що студенти колегіуму протягом XVII ст. могли вдаватися 
до таких «негожих засобів» здобування харчу5. Можливо, й так, але офіцій
ний і перший «жалованнй оклад» був призначений урядом аж  у 1694 р. 
«по 50 рублей деньгами и по 50 четвертей хлеба» на рік, що, звичайно, не ви
рішувало проблеми.

Н а миркування українських школярів і широку мережу освіти звернув увагу 
щ е в середині XVII ст. антиохійський мандрівник Павло Алеппський, який у 
1654 р. писав: «У цій країні, тобто у козаків, є незліченна кількість удів і си
ріт, адже з часів появи гетьмана Хмеля і дотепер не стихали страшні війни. 
Протягом усього року вечорами, починаючи із заходом сонця, ці сироти від 
хати до хати ходили просити милостиню, співаючи хором гімни Пресвятій Д і
в і приємним, що захоплює душу, наспівом; їхнє гучне співання чутно на вели
кій віддалі. По закінченні співання вони отримують з тої хати, біля якої спі

вали, милостиню: грошима, хлібом, їжею або іншим подібним, що годилося 
для підтримки їхнього існування, допоки не закінчать шкільне навчання. Кіль
кість грамотних особливо збільшилася з часів появи Хмеля (дай, Боже, йому 
довго жити!), який звільнив ці краї, врятував ці мільйони незлічимих право
славних від кормиги ворогів віри, проклятих ляхів»6. З а  знущання і рабство, 
насилля над жінками і дочками православних, за гоноровитість, підступність 
і жорстокість над братами християнами ляхи й були покарані Хмельницьким7.

Якщо в будні, можливо, й не всі студенти з великих і малих бурс брали 
участь у миркуванні, то у святкові й особливо під час найголовніших христи
янських свят Різдва, встановленого на честь народження Ісуса Христа, що 
збігалося із давньослов’янськими святками колядок, та Великодня — на день 
«чудесного воскресіння» з мертвих Ісуса Христа, до речі, запозиченого з іуда
їзму, майже не було такого бурсака та школяра, який би відмовився від задо
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волення ходити попід хатами із «звіздою», із вертепом чи райком, представля
ти діалоги і шкільні драми, співати псалми і канти, декламувати вітальні різд
вяні і великодні жартівливі вірші, виголошувати забавні орації, перемішані 
латиною. Цим вони створювали мешканцям святковий настрій та й самі свят
кували, отримуючи в нагороду пироги і калачі, паляниці і пампушки, вареники 
і галушки, гречаники та пундики, засмажену чи живу курку або качку, кілька 
монет, а то й кухоль пива чи чарку оковитої від захмелілих господарів. Д о 
речі, за особливу схильність українських студентів до пива, як і усіх захід
них вагантів, їх (та й самі себе вони дружньо) величали пиворізами. Ц я назва 
згодом увійшла у давню бурлескно-травестійну і шкільну драматичну літерату
ру, зокрема в інтермедії та інтерлюдії до драми XVII—XVIII ст.

М. В. Гоголь про драматичні вистави та побут київських бурсаків у дав
ні часи і на початку XIX ст. писав, що вони вдавалися до розігрування драм, 
комедій, де який-небудь спудей-богослов «на зріст небагато нижчий от київсь
кої дзвіниці» представляв у виставі Іродіаду або дружину єгипетського царе
дворця Пентефрія з трагедокомедії «Іосиф, патріарха...» (1708) Лаврентія 
Горки. В нагороду вони діставали сувій полотна, або мішок проса, або напів- 
вареного гусака та іншу всячину. «Весь цей учений люд,— з гумором продов
жував письменник,— як семінарія, так і бурса, між якими була якась спадко
ва неприязнь, був надзвичайно бідний на харчі, а до того ж  неймовірно про
жерливий; так що полічити, скільки кожен з них лигав за вечерею галушок 
«було б зовсім неможливо; і тому доброхітливих пожертв заможних господа
рів не могло вистачити. Тоді сенат, що складався з філософів та богословів, 
виряджав граматиків і риториків під проводом одного філософа, а іноді при
лучався й сам, з мішками на плечах, спустошувати чужі городи. І в бурсі 
з ’являлася гарбузова каш а»8.

Крім миркування, бурсаки отримували незначну плату за те, що співали і* 
читали акафісти в церкві, вчили початкової грамоти у церковних приходах й 
тим самим конкурували з парафіяльними дяками та попами. Часом настоя
телі церков з допомогою дяків люто розправлялися з бурсаками, били їх, вига
няли з парафіяльних шкіл і притулків, нищили школярські причандалля, сек- 
сотили на них міській владі, єпископам і навіть московському патріархові та 
цареві. Колишній ректор, а потім київський митрополит Варлаам Ясинський, 
професор і префект Михайло Козачинський, інші професори академії намага
лися всіляко захищати своїх вихованців від дикості парафіяльних попів і дя
ків. Наприклад, Михайло Козачинський домігся від консисторії покарання за  
розправу над студентами: один священик цілий тиждень сіяв борошно, прив’яв 
заний ланцюгом у пекарні собору, а дяка і піддячого відшмагали батогами 
перед школою9.

Та й студенти академічної і малих бурс дозволяли собі часом грубуваті ж ар
ти, бешкетування й витівки, робили спустошливі наскоки на київські базари, 
рундуки і льохи з продуктами, крали дрова з міщанських дворів, щоб прото
пити в бурсах, іноді навіть великі колоди з міської огорожі. Великі і малі 
бурсаки-студенти часто вирішували конфлікти з міщанами, бурмістрами, стріль
цями за допомогою кулаків і кийків. Захищали вони свою гідність і перед 
адміністрацією, бойкотуючи лекції жорстоких і несправедливих професорів, 
домагаючися їх вигнання із академії.

Яскраву картину давньої бурси з її  химерними звичаями, травестійним 
наслідуванням античного Риму подав В. Наріжний у романі «Бурсак». Пи
сьменник сам навчався у Чернігівській або Переяславській семінарії, жив у  
бурсі й добре знав її життя та витівки товаришів. Один із персонажів роману 
Кастор про структуру бурси так переповідає новоприбулому Неону: «Почес
ний бурсацький стан творить у малому вигляді пишний Рим, і консул править 
ним разом із сенатом. У консули вибирається найстарший з богословів, а інші 
богослови й філософи становлять сенаторів, риктори лікторів, або виконав
ців присудів сенатських; поети називаються целєрами або бігунами, яких ужи
вається для розсилок; решта становить плебеїв або чернь — простолюд (..*)' 
Якби консул зробив щось ганебне, то сенатори доносять про те ректорові, і  
той негайно скидає з нього це величне достоїнство й, покаравши, в міру про
вини, киями, різками, а то й батогами, повертає назад у сенатори. Зате й кон
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сул має свою користь і привілеї. А саме: коли хто з нас прошпетиться, але не 
дуже (...), то він сам своєю владою визначає міру кари; у випадку ж  більшої 
провини скликає сенат і разом із ним обмірковує справу та видає вирок. Крім 
одежі і взуття, у нас усе спільне й переховується в комірчині, прибудованій до 
бурси, а ключ завсігди в консула. Головний промисел наш полягає в співі під 
вікнами мирян церковних пісень або — як хто до того мистець — у спритності 
рук. Ми дістаємо мукою, салом, дробом, різною зелениною й почасти грішми, 
які звичайно переходять від нас у руки шинкарки...»

У романі чимало типологічних картин із бурсацького життя студентів, по
каз їх неодноразових нічних набігів на городи мешканців міста, їхні приготу
вання і самі миркування. Д ля цього визначали кілька філософів з великими 
мішками, їм додавали кілька риторів, піїтів та інфимів, які повинні були роз
ігрувати духовний концерт перед заможнішими городянами. Про один із та 
ких концертів розповідає бурсак Неон, який потрапив до групи філософа Сар- 
вила: «Поскидавши мішки, увійшли ми у двір і стали півколом сажнів за два 
від столу. Тут розітнувся страшний рев Сарвила, аж  усі здригнулися, інші 
йому підтягнули, й почався духовний концерт. Я глянув на свого ватаж ка, й 
ж ах мене охопив. Уявіть собі, хто хоче, високого чорного чоловіка з роззявле
ною пащекою, що вилупив страшні баньки й зіпав на все горло, моргаючи 
довгим вусом...» 10 По закінченні концерту філософ Сарвило ще й виголосив 
величальну промову господарям, за що отримав чарку горілки, якусь копій
чину, а у мішок вкинули мірку гороху, шмат свинини, кусень волової печін
ки та іншу бажану бурсакам поживу.

Особливо талановите ї колоритне іронічно-гумористичне відтворення бур
сацького побуту молодих київських бешкетників і зірвиголов бачимо у спадщи
ні М. Гоголя. Продовжуючи традиції, письменник почасти й сам мав змогу 
спостерігати тих веселих граматиків, риторів, філософів і богословів у натураль
ному вигляді.

Якщо роман «Бурсак» В. Наріжного побудований на зовнішньому коміз
мові, то у повісті «Вій» М. Гоголя наявне глибше романтичне відтворення дій
сності, яскравіше вималювані людські характери, їхні психічні переживання. 
Особливо ж  запам’ятовується образ філософа Хоми Брута та сцени бурсаць
кого побуту. Вони настільки яскраві й привабливі, фарби настільки свіжі, що 
не втратили своєї, чарівності й дотепер. Ось, наприклад, як барвисто подають
ся групові портрети тих бурсаків, що поспішали з бурси через подольський ри
нок до своєї семінарії у повісті «Вій»:

« Г р а м а т и к и  були ще дуже малі; ідучи, штовхали один одного й сва
рилися між собою найтоншим дискантом; майже на всіх одяг був коли не по
драний, то забруднений, і кишені їхні раз у раз були наповнені усякою поган
ню, як-от: бабками, свистілками, зробленими з пер, недоїденими пирогами, а 
іноді навіть і маленькими горобенятами».

...«Р и т о р и йшли солідніше: одяг у них був часто й зовсім цілий, та за 
те на обличчі майже завжди яка-небудь прикраса на взірець риторичного тро
па: або одно око заходило під самісінький лоб, або замість губи цілий пухир, 
або яка-небудь інша ознака; ці говорили й божилися між собою тенором».

...«Ф і л о с о ф и цілою октавою брали нижче; в кишенях у них, крім міц
них тютюнових корінців, нічого не було. Запасів вони не робили ніяких, і все, 
що перепадало, з ’їдали одразу ж; від них несло тютюном і горілкою, часом так 
далеко, що який-небудь ремісник, проходячи мимо, зупинявся і довго ще ню
хав, як гончак, повітря» п.

На ринку київські перекупки боялися запрошувати філософів і богословів 
щось купити, бо філософи та богослови завжди любили тільки куштувати, до 
того ж цілою жменею.

У класах авдитори спішили вислухати домашнє завдання від підлеглих; 
десь у кутку гудів дорослий ритор, рот і товсті губи якого могли б належати 
принаймні вже філософові. Часто у класі й між класами під час відсутності 
професорів учинялися школярські бійки, які закінчувалися тим, що дорослі 
богослови перемагали всіх, за що, в свою чергу, мали по мірці «великого го
роху», яка одмірювалася... коротеньким ремінним канчуком за наказоом про
фесора.
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Усі студенти-бурсаки академії носили однаковий одяг — якусь «довгу по
добу сюртуків, довжиною по сіє врем’я» (підкреслення М. Гоголя), тобто, до 
п’ят на взірець дяківської одежини. Так, скажімо, в середині XVIII ст. на 200 
студентів, що жили в бурсі, видавали на три роки чуйку за 12 крб. і кожух 
за 9 крб., а на рік: шапку (один крб.), літню шляпу (60 коп.), халат (2 крб. 
50 коп.), три сорочки (по одному крб.), три пари білизни (по 48 коп.), дві 
пари чобіт (по одному крб.), 50 пришв (по 80 коп.), постіль на 50 чоловік 
(по 6 крб.). На харчі для 200 чоловік бурсаків видавали 3000 пудів житнього 
борошна (по 45 коп. за пуд), пшона і гречаної крупи по 50 чвертей кожної 
(по 7 крб.), солі 100 пудів (по 40 коп.), сала 50 пудів (по 3 крб. за пуд), 
гов’ядини на 50 крб.. конопляного масла 50 пудів (по 3 крб.), на вариво 80 
крб., іногороднім та іноземцям на різні закупки по 1 крб. 50 коп. Багато це 
чи мало — важко сказати, але жили студенти-бурсаки впроголодь і все ж  на
вчалися.

Самуїл Миславський у 1784 р. наказав із процентної суми грошей, що їх 
заповіли Гавриїл Кременецький та інші особи, видавати студентам сирітсько
го будинку на десять місяців навчання у рік богословам — по карбованцю на 
місяць, філософам — по 80 коп., риторам — 60 коп., студентам класу поетики — 
по 40 коп. Таку суму видавали лише обездоленим юнакам, які не мали жодних 
засобів існування. Ш колярам менших класів у бурсі грошей не видавали, а 
лише хліб, варили борщ і кашу, в масницю із салом, у  піст із олією, купуючи 
сіль та інші продукти із процентних грошей. Д ля цього був заведений суворий 
облік і звітування перед префектом і ректором.

Професорам і вчителям тоді наказувалося пильно слідкувати, щоб бурса
ки молодших класів, які вивчають мови, не бродили під воротами і вікнами 
та не випрошували милостиню, для чого велено закривати на замок ворота 
бурси. Водночас наказувалося тримати в порядку лазарет при бурсі, забезпе
чувати хворих харчами, найняти двох «портомойок», аби вони сиротам і хво
рим прали сорочки та білизну, чого раніше не було.

Голодні набіги бурсаків на городи і сади, молодече бешкетування, нама
гання підробити уроками і співом на партесах у церквах викликали незадово
лення частини населення і парафіяльного кліру, які жалілися в ректорат або 
й силою приборкували студентів, а вони, в свою чергу, «віддячували» недру
гам. Таких конфліктуючих ситуацій, набралося стільки, що на початку 1750 р. 
власті змушені були виробити спеціальну інструкцію про правила поведінки 
студентів-бурсаків і не лише академії в Києві.

Згодом назва бурса перейшла на всі духовні школи російської імперії, особ
ливо в XIX ст. Вона знайшла своє відображення у романі А. Свидницького 
«Люборацькі» (1862) і «Нарисах бурси» (1863) М. Помяловського. Здебіль
шого бурси були закритими навчальними закладами, і їхнім учням забороня
лося жити на квартирах. «Усі, чоловік до п’ятисот, містились у величезних 
цегляних будинках, побудованих за часів Петра І, — зауважував про свою бур
су М. Псшяловський.— Цю рису не слід випускати з уваги, бо в інших бурсах 
приватні квартири народжують типи і побут бурсацького життя такі, яких 
немає в закритій школі. Може, в цьому ж  треба шукати причину і того, що 
форми бурсацизму в нашому училищі склалися так оригінально і так неви
корінно»12. А форми того бурсацизму в «Нарисах» Помяловського були, м’яко 
кажучи, далеко не педагогічні.

Письменники з великою художньою силою відтворили ідіотизм життя пізні
ших бурс з їх  протиприродним і страшним засобом виховання, тиранією, убоз
твом, скопищем бруду і моральної темряви. І в бурсі-семінарії роману «Любо
рацькі» А. Свидницького показана та ж  згубна система виховання, принижен
ня, злидні, бруд, поступове отупіння студентів, як це яскраво помітно з го
ловним героєм твору Антосем, той же «культ різок». Окрім того, бурса в романі 
Свидницького1— форпост русифікаторської політики царизму в Україні, як це 
було і в академії протягом усього XIX ст. і про що писав її колишній вихова
нець І. Нечуй-Левицький у повісті «Хмари». Українська мова, література, куль
тура, національні звичаї і національна самобутність люто переслідувалися. Ад
же тільки за те, що студенти намагалися потай говорити рідною мовою, за до
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носом, змушені були носити дерев’яну колодку на шиї. І це на українській 
землі, у своєму столичному місті...

1 Акти н документи, относящнеся к истории Киевской академии. Со введевием и примечания- 
ми Н. И. Петрова: В 5 т.— К., 1904—1908.— Т. III.— С. 424.

2 Тітов Хвч Стара вища освіта в Київській Русі XVI—XIX ст.— К., 1924.— С. 216.
8 Т а  м ж е .
4 Сборник материалов для исторической топографии Києва.— К.— 1874.— Т. II.— С. 120.
5 Петров Н. Я. Киевская академия во второй половине XVII в.— К.— 1895.— С. 89—90.
6 Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII ве* 

ка, описанное его сином, архнднаконом Павлом Алеппским.— М., 1897.— С. 94.
7 Т а м ж е .
8 Гоголь Мщ Вій.— Твори: В 3 т.— К., 1981.— Т. 1.— С. 414. ,
9 Хижняк Зщ / ,  Києво-Могилянська академія.— К., 1981.— С. 147.
10 Наріжний В. Бурсак.— Львів.— 1928.— С. 40—41.
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Володимир ЗАМЛИНСЬКЙЙ

СТИСЛА ХРОНОЛОГІЯ 
КОЗАЦЬКИХ ГЕТЬМАНІВ

В історії українського народу особливе місце посідає козацтво — його гор
дість, його сила і протягом багатьох століть єдина його опора. Українське ко
зацтво виникло у XV ст. або ще й раніше.

Уярмлені польськими і литовськими феодалами селяни Київщини, Умань- 
щини, Черкащини тікали від своїх гнобителів, і як вільні люди, тобто — коза
ки, поселялися на просторих степах у пониззі Дніпра, утворивши тут згодом 
свою організацію — Запорозьку Січ. Запорожці відбивали напади татар, бра
ли участь у всіх виступах проти шляхетського гніту.

Найвищим органом на Запоріж ж і була Січова Рада, що скликалася для 
вирішення найважливіших питань. Н а ній, як вождь козацтва, обирався кошо
вий або гетьман.

Спочатку, коли ще не була вироблена структура козацького війська, ватаж 
ка називали «козацьким гетьманом», «гетьманом запорізьких козаків». Н а від
міну від запорозьких козаків, які обирали свого гетьмана, король над реєстро
вими козаками наставляв свого гетьмана.

Були часи, коли в Україні правили два гетьмани запорозьких козаків і реє
стрових, місцеперебуванням яких була центральна Україна. Першим гетьма
ном реєстрового козацтва вважається Богдан Ружинський. Н а відміну від Ру- 
жинського, Петро Конашевич-Сагайдачний був одночасно гетьманом запорозь
кого і реєстрового козацтва. А вже Богдан Хмельницький започаткував назву 
«гетьман України».

Після Богдана Хмельницького одна частина України опинилася під володін
ням російського царя, а друга — польського короля. Території по обидва боки 
Дніпра отримали назви Лівобережної і Правобережної України. На кожній з 
цих територій обиралися і відповідно затверджувалися царем і королем геть
мани Лівобережної та Правобережної України. Вони також  увійшли в даний 
перелік гетьманів: наприклад, Павло Тетеря — гетьман Правобережної Укра
їни, Іван Брюховецький — Лівобережної.

З гетьманами України пов’язана історія становлення незалежності України, 
боротьба українського народу за свій суверенітет, багато інших важливих істо
ричних подій.

Усвідомленню козацтвом свого історичного значення і місця в суспільно- 
політичному житті на українських землях сприяло, скажімо, велике козацьке 
повстання проти шляхетської Польщі 1591 р. на чолі з гетьманом реєстрового
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козацтва Криштофом Косинським, а також селянське повстання 1594 р. на чо
лі з Северином Наливайком. По суті, це були війни, які відкрили цілу епоху 
збройної національно-визвольної боротьби українського народу проти польсь
ко-шляхетського панування, війни, в яких уже формувалась ідея національ
ної свободи народу.

Виступи козацько-селянських повстанців протягом усього XVI ст. проклали 
шлях непримиренної боротьби, яку очолив Богдан Хмельницький. Гетьманство 
Богдана Хмельницького складає цілу епоху не лише в історії Польщі й Укра
їни, а й Східної Європи. Воно зумовило злам у суспільно-політичному житті 
України, її державному будівництві.

Роль гетьманів після смерті Богдана Хмельницького, як і українського ко
зацтва, особливо після Андрусівського перемир’я Польщі з Росією у 1667 р., за 
яким Україну поділили на Правобережну, яка відійшла до Польщі, і Лівобе
режну, що відійшла до Росії, зменшувалася.

Царизм, проводячи політику централізації державного апарату й посилен
ня кріпосницького гніту, у 1722 р. утворив Малоросійську колегію — російсь
кий орган управління Лівобережною Україною. У 1734 р. тимчасово, а в 1764 — 
остаточно уряд скасував гетьманщину. У 1775 р. було зруйновано Запорозьку 
Січ, з якою пішли в небуття і останні залишки української автономії.

Проте слід зауважити, що хоч якими б руйнівними не були ті часи для Ук
раїни, державотворча діяльність тут не затихала. Згадаймо знаменитий Га
лицький трактат, укладений з Польщею Виговським у вересні 1658 р., за яким 
Україна під назвою «Великого князівства Руського» нарівні з Польським ко
ролівством і Великим князівством Литовським мала увійти на федеративних 
засадах до Речі Посполитої, боротьбу правобережного гетьмана Петра Д оро
шенка за утвердження незалежної України, прагнення до цього гетьмана Л і
вобережної України Івана Мазепи, укладену гетьманом Пилипом Орликом 
першу народну демократичну конституцію України, 16 статей якої передбачали 
встановлення національного суверенітету і визнання кордонів Української дер
жави, забезпечення демократичних прав людини, конституцію, що виробила 
такі демократичні засади суспільного життя, які були незнані на той час на
віть у Європі.

Але над цим нависла загроза з боку Російської держави, зрушити яку ук
раїнці спромоглися лише у 1917 р., засвідчивши свої права на державність і 
суверенність універсалами Центральної Ради. Треба сказати, що гетьманська 
влада Петра Скоропадського, який вніс свою частку, у розбудову Української 
держави, ще раз засвідчила таким чином, що історію України формували 
й українські гетьмани, реєстр яких і подаємо в цій публікації за хронологією 
їхнього життя і гетьманування.

ВЕНЦЕСЛАВ СВІТОЛЬДОВИЧ (р. н. і см. невід.) .— український геть
ман (1401— 1439). Походив з князів руських Світольдів. Був одним з перших 
гетьманів Литви і Польщі після унії. Як гетьман українських військ відомий 
з часів воєнних дій, які велися Литвою і Польщею проти агресії Тевтонського 
ордену, що посягав на польські і литовські землі, у складі яких знаходилася 
Україна. Н а чолі 37-тисячного українського війська, до якого за вказів
кою польського короля Владислава II Ягайла приєдналося польське і литов
ське воїнство, очолюване воєводами Ольговичем і Острогетом та полковни
ками Рогдаєм, Полеличем, Громвалом, Колядичем і Купалдієм, брав участь 
у відомій Грюнвальдській битві 1410 р. Саме завдяки його рішучості війська 
Тевтонського ордену зазнали поразки. Як зазначається в «Історії русів», ко
роль Владислав «був дуже задоволений і вдячний за такі важливі послуги 
гетьмана Венцеслава і всього руського воїнства, нагородив їх різними почестя
ми і подарунками». Після цієї битви Венцеслав Светольдович на чолі україн
ського полку не раз виступав в обороні Литви і Польщі, зокрема у боях 1439 р. 
проти турків і угорців,, чим сприяв укладанню між Польщею і ними угоди.

ПРЕДСЛАВ Л ЯН Ц КО РО Н СЬКИ И  (р. н. невід. — 1531) — козацький геть
ман (1506— 1512). Магнат, Хмельницький староста (з 1520 р.). Очолював походи 
українських козаків на Акерман (1516) і Очаків (1528), разом з Євстафієм 
Дашкевичем успішно відбивав напади татар, доходив до Білгорода. Переко
навшись у вигідності використання козацьких сил у боротьбі з турками і та 
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тарами, польський король Сігізмунд І на Петриківському сеймі 1518 р. надав 
козакам деякі вольності, призначив річну грошову видачу і дозволив поселя
тися вище Дніпровських порогів. Лянцкоронський офіційно отримав від коро
ля титул гетьмана.

ЄВСТАФІИ (ОСТАФІИ ДАШ КЕВИЧ (р. н. невід.. — 1536) — козацький 
гетьман (1506— 1536). Литовський воєвода, черкаський і канівський староста 
(1514).. Н а початку XVI ст. служив московському великому князю Івану III 
Васильовичу. Учасник повстання М. Глинського. Повернувшись в Україну на 
чолі українських козаків, здійснював оборону від нападів кримських татар, 
разом з якими згодом організовував походи на Чернігово-Сіверщину (1515) 
та Москву (1521). У 1533 р. подав пропозицію до польського сейму — збуду
вати на пониззі Дніпра ряд фортець для оборони України від нападів татар. 
Є відомості, що вже за гетьманування Дашкевича українське козацтво почало 
формуватись у полкову систему. Сам Дашкевич не раз командував полком, 
який складався з 3—4 сотень козаків. У 1512 р. під Вишневцем завдав по
разки татарам. У 1534 р. розбив їхню орду під Заславлем на Волині.

ВЕН Ж И К (ВЕНЦЕСЛАВ) Х М ЕЛЬН И Ц ЬКИ Й  (р. н. і см. невід.) — ко
зацький гетьман (1534). Успішно відбивав напади турків і татар, брав участь 
у поході 1534 р. разом із Дашкевичем.

ДМ ИТРО (БАЙДА) ВИШ НЕВЕЦЬКИИ (р. н. невід. — 1563) — гетьман 
запорозьких козаків (1550— 1563). Український магнат, князь. У 50-ті роки 
був черкаським і канівським старостою. Вів боротьбу проти татарсько-турець
кої агресії, очолював походи у Крим (1556— 1557). Здобув Аслан-Кермен, Оча
ків. З  1558 до 1561 р. перебував на службі у Івана Грозного. Брав участь у 
феодальній війні у Валахії як один з претендентів на її княжий стіл. В одно
му з боїв був захоплений у полон і страчений у 1563 р. в Стамбулі. Десь у 
1552 р. побудував на дніпровському острові М ала Хортиця замок для захисту 
від татар. З  його ім’ям пов’язують утворення на цьому острові Запорозької 
Січі. Оспіваний в українській народній думі як легендарний козак-герой під 
ім’ям Байда.

БИ РУ Л Я (р. н. і см. невід.) '— гетьман запорозьких козаків (1567). 18 січня 
цього ж  року виступив проти московського війська і зазнав поразки.

ЄВСТАФІИ РУ Ж И Н СЬКИ Й  (р. н. невід., п. не раніше 1581) — козацький 
гетьман (1565). Увійшов в історію козацтва як гетьман-реформатор. З його 
ім’ям пов’язане формування воєнної організації козаків. В Україні заснував 
козацьку полкову систему. Полки ділилися на сотні, які формувалися у містах 
і поселеннях. Були обрані полковники і сотники. Н а кожний полк укладався 
реєстр, до якого записували козаків переважно заможного стану.

ІВАН СВІРГОВСЬКИЙ (р. н. невід., п. не раніше 1574) — козацький геть
ман (1567— 1574). Брав активну участь у визвольній боротьбі молдавського 
народу проти турецького іга. Н а чолі загону запорозьких козаків у 1400 чо
ловік захопив Сороки, а 24 квітня 1574 р. разом з молдавськими загонами 
розгромив біля села Жилишті під Фокшанами велике турецьке військо. На 
початку травня цього ж року козацькі загони оволоділи столицею Валахії 
Бухарестом і важливим стратегічним пунктом на Дунаї Браїловим, а потім 
і фортецею Бендери. Однак у вирішальній битві 14 червня 1574 р. біля міста 
Килії на Д унаї через зраду боярської верхівки молдавсько-козацьке військо 
зазнало поразки. Тяжко поранений Іван Свірговський потрапив у турецький 
полон. За деякими даними, був страчений у Стамбулі.

ТЕМРЮ К ПЯТИГОРЕЦЬ (р. н. і см. н ев ід .)— козацький гетьман (1572). 
У цьому році разом з коронним гетьманом Мілецьким під час війни з турка
ми і волохами захопив під Фортецею Хотином знамена і гармати.

БОГДАН РУ Ж И Н СЬКИ Й  (БОГДАНКО, ЯКІВ, РУ Ж Н И И ) (р. н. невід.— 
1576)— гетьман низових козаків (1575— 1576). У 1576 р. польський король 
Стефан Баторій надав Війську Запорозькому, «конституцію і привілеї», за яки
ми Богдан Ружинський вперше офіційно найменований запорозьким гетьманом 
з пожалуванням йому гетьманських клейнодів: бунчука, булави і військової пе
чатки з зображенням герба Війська Запорозького — козацький лицар з самопа
лом, на голові — збита набік смушева шапка, ріг при боці. Д ля гетьманської 
резиденції було призначено спочатку Трахтемирів, а з 1579 р.— Батурин. Тут
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розташували і Військове правління. Козакам дозволили селитися аж  до Ки
єва. Військо Запорозьке мало складатися з 20 тисяч козаків, які отримували 
платню один червінець і кожух. Були засновані козацькі полки, наставлені 
полковники, сотники, отамани, старшини, обозні, судді, писарі та ін.

Ружинський, як видатний воїн, здійснив ряд походів проти турків і татар. 
Загинув під час штурму у 1576 р. татарської фортеці Аслан-Город.

ІВАН ПІДКОВА (р. н. невід.— 16 червня 1578) — козацький гетьман (1577—
1578) . Був молдавським господарем, очолював боротьбу молдавського народу 
проти турецького іга. На чолі загону запорозьких козаків у 1577 р. захопив 
Ясси і проголосив себе молдавським господарем. У 1578 р. під натиском тур
ків змушений був відступити в Україну. По-зрадницькому захоплений уН еми- 
рові, страчений 16. VI. 1578 р. у Львові. З а  переказами, похований у Канів
ському монастирі.

ЯКІВ ШАХ (р. н. і см. невід.) — гетьман запорозьких козаків (1577 —
1579) , побратим Івана Підкови. Разом з ним здійснював походи у Молдавію 
(1577), захопив кілька турецьких поселень. 1576— 1577 рр. розгромив на Д ніп
рі охорону татарського посла, який повертався з Москви, чим накликав татар
ські напади на Україну. Був полонений королівськими військами і за вказів
кою короля Баторія його судила козацька старшина і відправила у Канівський 
монастир, де він і помер.

САМІЙЛО ЗБО РО В С ЬК И Й  (р. н. невід — 26. V. 1584) — з польського маг
натського роду. Гетьман запорозьких козаків (1584). Очолював запорожців у 
боротьбі проти Туреччини. Ходив козацьким походом у  Молдавію, який закін
чився невдало. Звинувачений у державній зраді, за наказом польського коро
ля Баторія страчений 26 травня 1584 р. у Варшаві.

ІВАН (ЯН) ОРИШ ЕВСЬКИИ (р. н. невід .— 1605)'— польський шляхтич, 
гетьман Війська Запорозького (1579— 1591). Один з організаторів реєстрового 
козацтва. Очолював козацькі походи під Стародуб і Почеп, у 1585 р.— у Крим. 
У 1578 р. командував козацьким відділом реєстрового козацтва у війську М. 
Вишневецького. А у 1580 р. брав участь у Московській війні. Надзвичайно важ 
ливим є те, що саме за його ініціативою і участю було складено список реєстро
вих козаків 1581 р., який і сьогодні є цінним джерелом вивчення етнічного 
складу раннього козацтва. Як представник Війська Запорозького брав участь на 
конвокаційному сеймі 1587 р. У 1600 р. виступав посередником у переговорах 
між польським урядом і козацтвом. Польський уряд намагався використати 
гетьманування Оришевського проти самих же козаків з метою утримати їх від 
нападу на сусідні держави. Є дані, що помер він в Гайсині (Вінницька обл), 
усунений королем від справ.

СЕМЕН (?) ДЕМ ’ЯН (?) СКАЛОЗУБ (р. н. невід.— 1589) — козацький 
полковник, гетьман запорозьких козаків (1588— 1589). Очолював морські й су
хопутні походи запорозьких козаків проти турків. В одній з морських битв 
(1589) потрапив у турецький полон, де помер від виснаження голодом. Саме 
у зв’язку з виступами козаків під проводом Скалозуба проти турків і татар 
турецький султан звернувся до польського короля Сігізмунда III, щоб той 
припинив козацькі напади. З  цього часу обрані козаками гетьмани вважалися 
законними лише після затвердження їх польським королем.

КРИШ ТОФ КОСИНСЬКИЙ (р. н. невід.— 1593). Походив з української 
шляхти православної віри з Підляшшя, гетьман українського козацтва (1591 — 
1593). У ці ж роки очолив перше антифеодальне повстання проти шляхетської 
Польщі, яке завдало їй відчутного удару і відкрило епоху збройної національ
но-визвольної боротьби українського народу проти польсько-шляхетського па
нування. Повстання почалося виступом у грудні 1591 р. реєстрових козаків на 
чолі з гетьманом Косинським. Повстанці захопили Білу Церкву — резиденцію 
білоцерківського старости князя Я. Острозького. Цей виступ дав поштовх до 
повстання у Київському, Брацлавському, Волинському, Подільському воєвод
ствах.

Польський уряд направив проти козаків військові сили, у боях з якими по
встанці спочатку отримували перемоги. Однак, коли у травні 1593 р. двохти
сячний загін козаків під проводом Косинського рушив із Запоріж ж я під Черка
си, на нього напали великі польсько-шляхетські сили. Під містечком П ’яткою
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зазнавши поразки, Косинський змушений був погодитися на переговори, під 
час яких його вбили.

БОГДАН М ИКОШ ИНСЬКИИ (р. н. і см. невід.) — гетьман Війська Запо
розького (1586— 1594). Очолював походи проти турок і татар. Прагнув налаго
дити дружні стосунки з Москвою і державами Європи. У зв’язку з чим у червні- 
липні 1594 р. приймав у Запорожжі московського посла Василя Никифоровича, 
посла германського імператора Еріха Лясоту, посла папи римського дона Але- 
сандро Комулео, який намагався схилити гетьмана до участі Запорож ж я в 
антитурецькій коаліції. Н а прохання імператора Рудольфа II здійснив похід 
на турецькі володіння.

СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО (р. н. невід .— 11 (21). IX. 1597). Виходець з 
родини ремісників у Гусятині, керівник селянсько-козацького повстання проти 
польських та українських магнатів і шляхти (1594— 1596), гетьман українсь
кого козацтва (1596). У молоді роки козакував на Запорожжі та брав участь 
у походах проти турків і татар. Відзначався винятковою хоробрістю. Повер
нувшись із Запорож жя, служив сотником надвірної хоругви у великого укра
їнського магната К. Острозького. У 1594 р. Северин Наливайко залишив служ
бу в Острозького і організував на Брацлавщині загін нереєстрових козаків 
для боротьби проти польсько-шляхетських загарбників і турецько-татарської 
агресії. У жовтні 1594 р. разом з Григорієм Лободою і Матвієм Шаулою очо
лив повстання козацької бідноти, селян і міщан на Правобережній Україні. 
П ід його керівництвом повстанці завдали ряд поразок польським військам, 
оволоділи Брацлавом, Баром, Вінницею. Повстанців підтримали селяни Біло
русії. Проти них під керівництвом гетьмана С. Ж олкевського були кинуті ве
ликі воєнні сили Речі Посполитої. Після боїв з польською армією під Білою 
Церквою і в урочищі Гострий Камінь повстанці переправилися через Дніпро 
і обладнали на річці Солониця поблизу Лубен повстанський табір. Двотижне
вий штурм табору успіху не мав. Одначе верхівка реєстрового козацтва капі
тулювала і 7 (16) липня 1596 р. видала Наливайка і тяжкопораненого Ш аулу 
коронному гетьману Жолкевському, зважаючи на обіцяну ним їхню недоторка
ність. Однак після капітуляції більшість козаків було знищено. Після страш
них тортур Наливайка 11 квітня 1597 р. страчено у Варшаві.

ГРИ ГО РІЙ  ЛОБОДА (р. н. невід.— 1596). Родом з Київщини. Н алеж ав 
до заможного реєстрового козацтва. Козацький гетьман (1593— 1596). У 1594 — 
1595 рр. брав участь у походах на Молдавію як союзник Рудольфа II проти 
турків і татар. Під час селянсько-козацького повстання був союзником Севе- 
рина Наливайка, разом з яким здійснив похід у Білорусію і виступав проти 
поляків. Під час польської облоги в урочищі Солониця вступив у таємні пере
говори з коронним гетьманом С. Ж олкевським. Звинувативши Лободу у зраді, 
повстанці вбили його.

МАТВІЙ ШАУЛА (р. н. невід.— 1596). Виходець з київського дрібного 
боярства, козацький гетьман (1596). Один з керівників повстання під проводом 
Наливайка, брав участь у всіх його походах. Коли у березні 1596 р. повстан
ці скинули з гетьмана Лободу, на його місце обрали Ш аулу. Під час солонець- 
кого бою був тяжко поранений і виданий угодівською старшиною С. Ж олкев
ському. Страчений у Варшаві разом з Наливайком.

ТИХОН БАЙБУЗА (р. н. і см. невід.). Н алеж ав до давньої шляхетської 
родини, володів землями у . верхів’ях р. Псло. Запорозький отаман, гетьман 
реєстрових козаків (1598). У цьому ж  році керував походом запорожців на 
Крим. Однак разом із шляхетськими військами згодом виступав проти Запо
розької Січі і завдав запорожцям немало втрат. Проте і запорожці під прово
дом кошового отамана Федора Полоуса завдали реєстровцям значної шкоди. 
Після 1598 р. доля Байбузи невідома.

САМІЙЛО КІШ КА (КОШКА, КУШКА) (р. н. невід.— 1602). Виходець 
з української шляхти, брацлавського роду Кошичів або Кошків. Гетьман реє
стрового і запорозького козацтва (1599— 1602). Своїм лояльним ставленням 
до польського уряду прагнув повернути козакам утрачені привілеї. Учасник 
і організатор багатьох походів запорозьких козаків. М айже 25 років перебу
вав у турецькому полоні. Організував повстання невільників, які разом з: ним 
перебили яничар і повернулися в Україну. Н а чолі двох тисяч- козаків у 1602
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р. брав участь- у складі польсько-шляхетських військ у поході на Ливонію і 
загинув під Феліном. В українській народній думі «Самійло Кішка» оспіву
ються багаторічна турецька неволя і повстання невільників.

ГАВРИЛО КРУТНЕВИЧ (р. н. і см. невід.).— козацький гетьман (1600— 
1603), обирався на гетьмана тричі, очолював похід у Молдавію 1601 р. Брав 
участь у Ливонській війні 1602 р.

ГРИ ГО РІЙ  ТИСКЕНЕВИЧ (р. н. і см. н ев ід .)— гетьман запорозького 
козацтва (1610). Один з найактивніших прихильників серед козацтва пра
вославної віри, рішуче виступив проти уніатів. Особливо підтримував ки
ївське православне духовенство, яке не підкорилося уніатському митро
политу і не дозволяло взяти київську соборну церкву св. Софії уніатському 
наміснику Антонію Грековичу. 10 травня 1610 р. написав листа до київського 
підвоєводи Холеневського, де висловлював палке прагнення відстоювати пра
вославну церкву до кінця свого життя «і готовність скласти за це свою го
лову», давав дозвіл підвоєводі вбити «того офіціала Грековича, як пса, где 
колвець здибавши». Взимку козаки пустили Грековича під лід.

ПЕТРО КОНАШ ЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ (КОНАШ ЕВИЧ ПЕТРО КОНО- 
НОВИЧ) (1560 або 1570 — 20. IV. 1622). Народився в сім’ї українського пра
вославного шляхтича, учень відомої Острозької академії, близько зв’язаний 
з провідниками національного руху. Гетьман України (1614— 1616, 1620— 1622). 
З  початку XVII ст. на Січі, брав участь у походах на Молдавію і Ливонію. З 
його ім’ям пов’язане перетворення козацької ватаги на регулярне військо. Під 
його проводом відбулися походи козаків у Крим і Турцію, здобуто Очаків і 
Перекоп (1607), Синоп і Кафу (1616), доходив до Константинополя. Ці походи 
звернули на козаків увагу Європи, зміцнивши козацьку організацію. У 1618 р. 
Сагайдачний приєднався до антитурецької Ліги М іліції Християнства. Брав 
участь на чолі 20-тисячного козацького війська у поході королевича Владисла- 
ва на Москву (1618). Однак 1620 р. послав у Москву посольство з проханням 
прийняти козаків на російську службу. Сагайдачний відіграв вирішальну роль 
у Хотинській битві 1621 р., під час якої кероване ним 40-тисячне козацьке вій
сько разом з польською армією завдало відчутної поразки війську султана. 
П. Сагайдачний намагався зміцнити становище козацтва, добитися його неза
лежності від польської шляхти, послабити національний і релігійний гніт в 
Україні. За його вирішальною участю в Україні у 1620 р. відновлено православ
ну ієрархію (висвячено митрополита ГІ. Борецького і пя’тьох єпископів).

Значний вклад зробив Сагайдачний у розвиток і зміцнення української 
культури. Разом з усім козацьким військом записався до Києвського братства, 
забезпечивши таким чином його захист і підтримку. Помер у Києві 20 квіт
ня 1622 р. від рани, отриманої під Хотином, похований у Києво-Братському 
монастирі.

Н а похоронах ректор Київської братської школи Косіян Сакович виголо
сив панегірик «Вірш на жалосний потреб козацького рицаря Петра Конашеви- 
ча-Сагайдачного», який містить важливі дані з біографії Сагайдачного. Перед 
смертю заповів все своє майно на освітні, благодійні і релігійні цілі, зокрема, 
Київському братству і Львівській братській школі.

Український народ оспівав Сагайдачного в піснях і думах.
ЯЦКО БОРОДАВКА (ЯЦКО НАРОДИЧ БОРОДАВКА) (р. н. невід .— 

1621). Виходець з козацьких низів. Гетьман запорозького козацтва. О бра
ний випищиками і нереєстровими козаками, які повстали проти заняття 
Січі польськими жовнірами і реєстровим козацтвом та її  ліквідації. Він уклав 
угоди як з реєстровим козацтвом, так і з поляками про спільну боротьбу про
ти турків. Улітку 1621 р. у зв’язку з наступом турків і татар виступив на чолі 
40-тисячної армії козаків до Хотина, де вже стояла польська армія. Використав
ши невдоволення козаків ходом бойових дій, верхівка реєстрового козацтва 
позбавила Бородавку гетьманства, йоїр  було страчено.

О ЛІФ ЕР ГОЛУБ (СТЕБЛЕВЕЦ Ь) (ГОЛУБ О ЛІФ ЕР ОСТАПОВИЧ) 
(р. н. невід.— 1628). Н алеж ав до заможної верхівки реєстрового козацтва, тіс
но зв’язаного з П. Сагайдачним. Козацький гетьман (1622— 1623). Обраний 
козаками, продовжував політику Сагайдачного щодо Польщі. За гетьману- 
ванння Голуба організовано кілька морських походів проти Туреччини. У 1623 р.
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Голуб надіслав козацьке посольство у Варшаву на сейм з вимогами припинити 
утиски українського народу та підтримати привілеї козацтва. Однак, не зміг
ши примирити польський уряд з козаками, змушений був скласти булаву. 
Після цього (1625) брав участь у війні з поляками. Загинув 1628 р. у бою з 
татарами під час походу на Крим.

ВАСИЛЬ ЛУЦКЕВИЧ (р. н. і см. невід.). Походив з заможного козацтва. 
Козацький полковник. Гетьман Війська Запорозького (1620?). Після полишення 
гетьманства служив як полковник під проводом П . Сагайдачного. Разом з ним 
брав участь-у Хотинській битві (1621).

КАЛЕНИК А Н ДРІЙ О ВИ Ч (р. н. і см. невід.). Гетьман запорозького ко
зацтва (1624— 1625, 1632?). На чолі козацького загону брав участь у Смолен
ській війні (1610). Виявив себе як оборонець православної церкви.

МАРКО Ж М АЙЛО (р. н. і см. невід.).— представник селянства і рядово
го козацтва. Гетьман запорозького козацтва (1625). У 1621 р. увійшов до скла
ду козацького посольства у Варшаві. Організатор козацьких походів на Чор
не море. Керівник селянсько-козацького повстання в Україні проти польсько- 
шляхетського панування (1625). Будучи визначним стратегом, на річці Ц и
бульних під Криловом вивів козацький табір з польської облоги. Незважаючи 
на значні втрати, яких завдали ворогові повстанці під його керівництвом, вони 
змушені були відступити до Куруківського озера. Не зумівши розгромити й 
тут козаків, коронний гетьман в Україні С. Конецпольський почав переговори 
з козацькою старшиною, яка скинула Ж майла з гетьманства, обравши М. Д о
рошенка, і уклала з польсько-шляхетським командуванням невигідну для ко
заків Куруківську угоду (26. X. 1625). Д алі доля М. Ж майла невідома.

МИХАЙЛО ДОРОШ ЕНКО (р. н. невід. — 1628). Н алеж ав до козацької 
верхівки. Гетьман реєстрового козацтва (1625— 1628). З 1618 р. козацький пол
ковник. Брав участь у поході Сагайдачного на Москву, в Хотинській битві, у 
селянсько-козацькому повстанні 1625 р., здійснював умови Куруківського до
говору (1625). За М. Дорошенка було реорганізовано реєстрове козацьке вій
сько, створено шість реєстрових полків: Білоцерківський, Каневський, Київсь
кий, Корсунський, Переяславський і Черкаський. Водив козаків у походи на 
Крим. Загинув при облозі Кафи.

ГРИ Ц ЬКО  ЧО РН И Й  (ЧО РН И Й  ГРИ ГО РІЙ  САВИЧ) (р. н. невід.— 1630). 
Виходець з багатої козацької верхівки. Родом з Черкас. Отаман (1627). Геть
ман реєстрового козацтва (1628— 1630). Проводив в Україні лояльну політику 
щодо польського уряду. Брав участь у поході М. Дорошенка на Крим (1628). 
Унаслідок конфлікту між реєстровим козацтвом і запорожцями був засуджений 
січовим судом. Страчений козаками-повстанцями на початку розгортання по
встання під керівництвом Т. Федоровича 28 березня 1630 р. у зв’язку з підозрою 
у  зраді.

ІВАН СУЛИМА (СУДИМА ІВАН М ИХАЙЛОВИЧ), (р. н. невід.— 1635). 
Походив з дрібної шляхти з Чернігівщини (с. Рогощи). Гетьман запорозьких 
козаків (1628— 1629, 1630— 1635). Служив у польських магнатів С. Ж олкев- 
ського та Даниловичів. Брав участь у козацьких походах на турків і татар. 
У  1628 р. був уперше обраний гетьманом на Запорожжі. З а  активну бороть
бу з турками нагороджений папою Павлом V золотою медаллю. У 1635 р., по
вернувшись з Дону, розгромив замок Кодак на Дніпрі. По-зрадницькому схоп
лений частиною реєстрової старшини і виданий полякам. Разом з іншими ке
рівниками повстання відправлений до Варшави, де і був страчений.

ТАРАС Ф ЕДОРОВИЧ (Ф ЕДОРОВИЧ ТАРАС, ТРЯСИЛО) (р. н. і см. 
невід.). У 20-ті роки XVII ст. корсунський полковник, гетьман запорозьких ко
заків (1629— 1630). У 1629 р. водив козаків у Крим. У березні 1630 р. очолив 
селянсько-козацьке повстання, яке охопило значну територію України. Після 
укладання Переяславської угоди, підписаної за вимогою козацької старшини 
8  червня 1630 р., з 10 тисячами невдоволених козаків відійшов на Запорозьку 
Січ. Взимку 1634— 1635 рр. виступив на козацькій раді в Каневі з закликом 
піднятися на нове повстання проти Польщі, потім з частиною козаків пішов 
на Дон. Востаннє згадується у документах 1636 р., коли приїздив до Москви 
з  проханням про перехід частини запорожців на російську службу. Не баж а
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ючи загострювати через це стосунки з Польщею, російський уряд відхилив цк> 
пропозицію Федоровича. Д ал і його доля невідома.

ТИМІШ  ОРЕНДАРЕНКО (ОРЕНДАРЕНКО ТИМОФІЙ М ИХАЙЛОВИЧ) 
(р. н. і см. н ев ід .)— гетьман реєстрового козацтва (1630— 1631). Н адіслав 
посольство до польського короля з метою затвердження пунктів Переяславсь
кої угоди (1630). Проте вимоги козацького посольства сейм відхилив. З а  «сва
вільство» Конецпольський усунув Орендаренка з гетьманства влітку 1631 р.

ІВАН КУЛАГА-ПЕТРАЖ ИЦЬКИИ (р. н. невід.— 1632). Представник ко
зацької реєстрової верхівки. Гетьман реєстрових козаків (1631— 1632), постав
лений Конецьпольським після усунення Орендаренка. І хоча домагався допус
ку козаків до виборів короля Владислава IV (1632), однак відзначився вели
кою поступливістю щодо польського уряду, за наказом якого намагався роз
громити Запорозьку Січ. У зв’язку з намірами короля Владислава IV залучи
ти козаків до походу проти російського війська на Смоленщину, які підтриму
вав Кулага, на раді у Черняхівській балці 25 грудня 1632 р. його було усуне
но з гетьманства і обрано рядового реєстровця Андрія Діденка.

А Н Д РІЙ  Д ІД ЕН К О  (р. н. і см. невід.) — козацький гетьман (1632— 1633). 
Обраний при підтримці митрополита Ісаї Копинського замість гетьмана Ку- 
лаги-Петражицького, прихильника поляків.

ПАВЛЮ К (БУТ ПАВЛО МИХНОВИЧ) (р. н. невід.— 1638) — гетьман 
запорозького козацтва (1637). Разом з Судимою брав участь у зруйнуванні 
фортеці Кодак (1635). У 1637 р. очолив повстання проти польського гніту* 
звернувся з універсалом до українського народу, після чого повстання розрос
лося і поширилося у Лівобережній Україні. Після битви під Кумейками і ото
чення під Боровицею, яке закінчилося капітуляцією повстанців, виданий реєст
ровими козаками полякам і страчений у квітні 1638 р. у Варшаві.

ВАСИЛЬ ТОМ ИЛЕНКО (р. н. невід.— 1638). Виходець з козацької реєст
рової верхівки, гетьман реєстрового козацтва (1635— 1637). Проводив угодів- 
ську політику щодо польського уряду, який і призначив його гетьманом (1635). 
За  вказівкою польського гетьмана Миколи Потоцького та сеймового комісара 
в Україні Адама Киселя намагався утримати від участі у повстанні Павлюка* 
частину реєстрового козацтва. Однак коли у травні 1637 р. Павлюк прийшон 
із Запорож жя під Черкаси і звернувся до українського народу з відозвою про 
повстання, Томиленко не виступив проти, за що верхівка реєстру усунула його 
з гетьманства, обравши переяславського полковника Саву Кононовича. Після 
цього Томиленко брав участь у повстанні Павлюка і Скидана, разом з ними 
вів переговори під Боровицею (1637), на яких його разом з Павлюком й інши
ми учасниками переговорів було схоплено і відправлено до Варшави, де й стра
чено.

САВА КОНОНОВИЧ (р. н. невід.— 1637). Виходець з козацької реєстро
вої верхівки, гетьман реєстрових козаків (1637). Виступав проти козацьких пов
станців. Був схоплений за наказом Павлюка і за вироком козацької ради стра
чений як зрадник у серпні 1637 р.

ЯКІВ ОСТРЯНИН (ОСТРЯНИЦЯ) (р. н. невід.— 1641). Виходець з дріб
них служилих людей у Литві, боярин, полковник реєстрових козаків (1633)* 
гетьман запорозького козацтва (1638). Після поразки Павлюка під Кумейка
ми навесні 1638 р. очолив селянсько-козацьке повстання. З метою його розши
рення відправив на Київщину полковника К. Скидана з козацьким загоном, а 
сам пішов на Полтавщину. У червні 1638 р. зазнав поразки від польсько-шля
хетського війська під Жовнином. Втративши надію на успіх, Острянин з близь
кою йому старшиною і кількома сотнями козаків переправилися через річку Су
лу і вийшли в Слобідську Україну, поселившись на Чугуївському городищі. 
Разом з козаками зміцнив Чугуївські укріплення (1639). Ходив на татар. З а 
гинув у 1641 р. у сутичці між рядовим козацтвом із старшиною.

ДМ ИТРО ГУНЯ (ГУНЯ ДМ ИТРО ТИМОШ ОВИЧ) (р. н. і см. невід.) —  
козацький гетьман (1638). Один з керівників селянсько-козацьких повстань у  
30-х роках XVII ст., зокрема 1637 р. під проводом Павлюка. Після поразки 
Павлюка під Кумейками очолив повстанців під Боровицею. З  частиною пов
станців разом із Скиданом, прорвавши оточення польсько-шляхетських військ* 
вийшов на Січ, де був обраний гетьманом. З весни 1638 р. підтримував повстан

110 Київська старовина



ня Якова Остряниді. Після поразки під Жовнином відступив до гирла Сули, 
створивши тут неприступний табір, що врятувало козаків від повного розгро
му. Позбавлений допомоги, з частиною козаків, яка відмовилася здатися, про
бився через оточення і відступив у межі Росії, вийшовши до донських козаків. 
Востаннє згадується як керівник походу донських і запорозьких козаків проти 
Турції у 1640 р. Серед донських козаків, очевидно, і пробув Гуня до кінця сво
го життя.

БОГДАН (ЗІН О ВІИ ) МИХАЙЛОВИЧ Х М ЕЛЬН И Ц ЬКИ Й  (27. XII. 1595— 
27. VIII. 1657). Виходець з дрібної української шляхти. Вождь українського 
народу. Гетьман України (1648— 1657), організатор і керівник визвольної вій
ни українського народу проти польсько-шляхетського гноблення (1648— 1654), 
державний діяч, полководець і дипломат. Отримав освіту в Єзуїтському коле
гіумі у Львові. Після повернення з навчання служив у кінній сотні свого бать
ка Михайла Хмельницького, який став чигиринським сотником, брав участь 
у польсько-турецькій війні (1620— 1621). У жовтні 1620 р. у Битві під Цецо- 
рою батько загинув, а Богдан потрапив у турецький полон, з якого був викуп
лений у 1622 р. Повернувшись в Україну, вступив у реєстрове козацьке вій
сько. Брав участь у козацьких походах, у селянсько-козацьких повстаннях 1630, 
1632, 1637— 1638 рр. У 1637 р. обіймав посаду писаря реєстрового війська. 
П ісля поразки повстання польсько-шляхетська влада усунула його з цієї посади 
і призначила чигиринським сотником. Н а запрошення французького уряду разом 
з Іваном Сірком і запорозькими козаками у 1646 р. брав участь у воєнних діях 
на боці Франції у війні проти іспанських Габсбургів.

З середини 40-х років розпочав підготовку повстання українського народу 
проти польсько-шляхетського панування в Україні. У 1647 р. на таємній раді 
висунув план повстання. Тоді ж  був арештований, але йому вдалося звільнити
ся. Разом з сином Тимофієм і загоном козаків їде в Запорозьку Січ, де за 
допомогою однодумців практично здійснює плани повстання, 18 квітня 1648 р. 
був обраний козацькою радою гетьманом запорозьких козаків. 22 квітня по
вів військо в Україну, розпочавши воєнні дії проти шляхетської Польщі. У цей 
час розкрився полководницький талант Хмельницького, його непересічні здіб
ності дипломата і державного діяча.

Повстанські війська під командуванням Хмельницького здобули значні пе
ремоги над польсько-шляхетськими військами в Жовтоводській битві (1648), 
під Корсунем (1648), Пилявцями (1648), у Зборівській битві (1649), під Б а 
тогом (1652) і Ж ванцем (1653). Хмельницький виявив себе справжнім новато
ром у воєнному мистецтві, організації козацького війська, державній діяльності. 
Засновник української козацької держави, він став і першим організатором її 
адміністративного управління.

Як визначний політик Богдан Хмельницький зумів налагодити зовнішньо
політичні зносини з Туреччиною, Трансільванією, Росією, Польщею, Швецією, 
Кримом і Венецією, майстерно використовуючи при цьому суперечності між ни
ми.

За  Хмельницького здійснено приєднання України до Росії на Переяславській 
Раді 1654 р.

Помер Богдан Хмельницький у Чигирині, тіло його було захоронено у збудо
ваній ним Іллінській церкві в Суботові.

ІВАН ВИГОВСЬКИЙ (ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ) (р. н. невід.— 
26. III. 1664). Виходець з шляхетського роду. Гетьман України (1657— 1659). 
Вчився у Києво-Могилянській колегії, пізніше служив у польському війську, 
займав адміністративну посаду у луцькому старостві. У 1648 р. брав участь 
у  виступі урядових військ проти козаків. У Жовтоводській битві потрапив у 
татарський полон і був викуплений Хмельницьким. Залишився при ньому пи
сарем, а згодом став генеральним військовим писарем. Очолював дипломатич
ну службу при гетьмані, вів всі переговори з Польщею, Росією, Швецією, Кри
мом та іншими державами. Очолював шляхетсько-старшинську верхівку, яка 
після смерті Богдана Хмельницького і проголошення гетьманом його шістнад
цятирічного сина Ю рія домоглася призначення Виговського його опікуном з  
веденням усіх гетьманських прав з титулом «на той час гетьман Іван Вигов- 
ський», а згодом і проголошення Виговського гетьманом України (1657). С а
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ме на провідну верхівку козацької старшини він спирався у проведенні своєї 
зовнішньої і внутрішньої політики. З  одного боку, вона була спрямована на 
продовження традицій Богдана Хмельницького щодо самостійності України, 
а з другого — на пошуки нових орієнтирів, в основному — у напрямі Польщі, що 
й засвідчив так званий Гадяцький договір (16. IX. 1658). З а  цим договором 
Україна під назвою «Великого князівства Руського» нарівні з Польським ко
ролівством і Великим князівством Литовським входила у федеративну держ а
ву Річ Посполиту. Політика Виговського призвела до того, що він у жовтні 
1659 р. зрікся гетьманства і втік у Польщу. Д істав від польського короля ти
тул київського воєводи і Барське староство.

З а  обвинуваченням гетьмана Тетері у зраді розстріляний під Корсунем 
26 жовтня 1664 р.

Ю РІЙ  Х М ЕЛЬН И Ц ЬКИ Й  (ХМ ЕЛЬНИЧЕНКО Ю РАСЬ) (р. н. бл. 1641— 
1685). Молодший син Богдана Хмельницького, гетьман України (1659— 1663). 
Особиста нерішучість і слабовілля призвели до того, що він став маріонеткою 
в руках старшинських угруповань. З а  нього 27 жовтня був підписаний з мос
ковським урядом Переяславський договір (1659), а 17 жовтня 1660 р. укладе
ний з шляхетською Польщею Слободищенський трактат, які призвели до грома
дянської війни в Україні і зумовили її поділ на Правобережну і Лівобереж
ну. Скинутий з гетьманства старшинською радою (1663), постригся у монахи 
під ім’ям Гедеона. У 1664 р. польський уряд заарештував і ув’язнив Хмельниць
кого у М арієнбурзькій фортеці. Звільнившись, жив у Уманському монастирі. 
Захоплений у полон татарами (1673), був вдруге проголошений гетьманом 
(1677— 1681) вже як підданий турецького султана. Втретє проголошений геть
маном у 1685 р. Через півроку після цього страчений турками у Кам’янці-По- 
дільському.

ПАВЛО ТЕТЕРЯ (ТЕТЕРЯ (М ОРЖ КОВСЬКИИ) ПАВЛО ІВАНОВИЧ) 
(р. н. невід.— 1670) — гетьман Правобережної України (1663— 1665). Походив 
з реєстрових козаків Переяслава. Н алеж ав до шляхетсько-старшинської вер
хівки. Вихованець Києво-Могилянської колегії. Член Львівського братства. 
До 1648 р. писар міського суду у  Володимирі-Волинському. Переяславський 
полковий писар (1649), переяславський полковник (1653). Був членом посоль
ства до Москви у березні 1654 р. для оформлення Переяславської угоди. 1657— 
1659 рр. генеральний писар. Після смерті Б. Хмельницького підтримував 
І. Виговського і Ю. Хмельницького. Брав участь в укладанні Гадяцького дого
вору і Слободищенського трактату. Після зречення Ю. Хмельницького (1663) 
обраний гетьманом Правобережної України. Придушував на Правобережній 
Україні народні повстання під проводом І. Поповича, Варениці (1663— 1665). 
Зазнавш и поразки, зрікся гетьманської булави, захопив гетьманський скарб 
і втік до Польщі (1665). Тут прийняв католицтво і дістав звання стольника 
полоцького та старости брацлавського, ніжинського, чигиринського. Не отри
мавши підтримки польського уряду в своїх особистих справах, перейшов на бік 
Туреччини і поселився у Молдові (Яси), а звідти подався до Андріянополя, де, 
очевидно, й помер в кінці 1670 або ж  на початку 1671 р.

ІВАН БРЮ ХОВЕЦЬКИЙ (БРЮ ХОВЕЦЬКИИ ІВАН М АРТИНОВИЧ) 
(р. н. невід.— 18. VI. 1668)— гетьман Лівобережної України (1663— 1668). 
Був «старшим слугою» на дворі Богдана Хмельницького. Козак Чигиринської 
сотні (1650) . З метою привернення запорозьких козаків на бік Ю. Хмельницько
го був направлений на Запорозьку Січ, де він залишився і згодом був обраний 
кошовим отаманом (1661— 1663) . В 1663 р. на Чорній Раді під Ніжином обра
ний гетьманом Лівобережної України. Ним були підписані Московські статті 
(1665), які полишали Україну автономії. Проводив протурецьку політику. 1668 
р. проти Брюховецького та його прихильників-старшин спалахнуло повстання, 
під час якого він був убитий козаками у селі Будищах близько Опішні на Пол
тавщині.

(Далі буде)
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Нарисом про митрополита Миколу Борецького, 
який був продовжувачем справи Ієрарха Україн
ської Автокефальної Православної Церкви Василя 
Липківського, наш часопис започатковує публікацію 
життєписів видатних церковних діячів.
Слідкуйте за наступними числами журналу!

І

Арсен ЗІНЧЕНКО

«...Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ 

СВОЮ РІДНУ ЦЕРКВУ»

На східному Поділлі за два десятки кілометрів від Монастирища є 
два села: Полудня і Сарни. Звичайні села, в яких здавна живуть 
українські хлібороби. Тут народилося чимало вчителів, лікарів, інжене
рів. Ці села стали батьківщиною видатних діячів української духов
ності. Тут народилися два перші митрополити Української Автокефаль
ної Православної Церкви (УАПЦ) Василь Липківський і Микола Бо
рецький. їм було суджено пройти гіркий шлях разом із своїм народом 
і загинути в пастирському служінні йому.

Останнім часом люди стають ближчими до слова Божого і христи
янської заповіді. Хтозна, може, саме тому і вдається в обставинах ма
теріальних нестатків, побутових негараздів зберігати мир в українсько
му домі. Це зобов’язує нас пам’ятати тих, хто ніс Слово Боже перед 
нами в страшні часи глуму над Церквою, хто поклав задля неї своє 
життя, працюючи над відродженням національних традицій духовного 
життя.

Це розповідь про митрополита Миколу Борецького, який був про
довжувачем справи першого митрополита Української Автокефальної 
Православної Церкви Василя Липківського.

...1927 рік, жовтень. У Київскій Софії засідає другий Всеукраїнсь
кий Церковний Собор. У храмі повно агентів ГПУ, котрі стежать за 
кожним словом, кожним рухом делегатів Собору. Комуністична влада 
категорично зажадала усунення митрополита Липківського, вважаю
чи, що саме він, цей старий пастир, є символом нескореного україн
ського духу, його непримиренна позиція, пристрасні проповіді під час 
відправ у різних куточках України, спрямовані проти поневолювачів 
українського народу, проти арештів духівництва, проти нестерпних по
даткових поборів, проти глуму над церквами, давно дошкуляли більшо
вицькій владі. ГПУ, погрожуючи ліквідувати УАПЦ, зажадало усу
нення митрополита Василя. Собор вагається, не бажаючи прощатися 
зі своїм первосвящеником. ГПУ погрожує розігнати Собор і Церкву. 
Собор змушений був поступитися...
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Кому бути новим митрополитом? Архієпископи Костянтин Малюшке- 
вич, Йосип Оксіюк відмовляються прийняти митрополичу митру. Обста
вини ускладнилися. Допоміг сам митрополит Василь, подавши Собо
рові кандидатуру Миколи Борецького. «Тяжкий хрест поклали ви на 
мене,— говорив він у своєму слові,— але я з безмежної любові до Бо
га, до вас, до українського народу готовий на жертву... Нехай буде во
ля Всевишнього» *. Це були не лише слова. Ось щойно з волі ГПУ бу
ло усунуто найвищого достойника національної Церкви, з усіх кінців 
України йдуть звістки про арешти священиків, про закриття церков, 
про непосильні податки, накладені на Церкву. Але він узяв стерно. 
Знав, що робить праведну справу...

М. Борецького, новообраного митрополита, колишній голова Все
української Православної Церковної Ради (ВПЦР) УАПЦ В. М. Че- 
хівський характеризував як делікатну і лагідну, тактовну людину, ві
дому своїм строгим і моральним життям. «У складний, тяжкий, відпові
дальний час, який переживає наша Церква, така людина буде дуже 
корисна, заспокоїть, примирить усіх» 2.

Микола Борецький народився 19 грудня 1879 р. у містечку Сарни 
Липовецького повіту в родині священика. Це старовинний рід українсь
кого духівництва, серед прародичів якого був Іов Борецький, видатний 
київський митрополит (1620— 1631), відомий ревним обстоюванням 
Української Церкви в умовах запеклого натиску польського католициз
му.

М. Борецький у п’ять років осиротів, по смерті батька при матері 
залишилося двоє дітей — Микола та старша сестра. Не маючи майже 
ніякої підтримки, мати почала працювати вчителькою у початковій 
школі в Сарнах. Коли хлопцеві виповнилося дев’ять років, вона віддала 
його до Уманської бурои, сама переїхала туди і почала утримувати 
сім’ю столуванням школярів та декого з педагогів. «Учитися мені було 
в бурсі трудно: методів навчання тоді ще не було, педагоги викладали 
науку, як самі знали, й коли ми, малиші, їх не розуміли, то вони просто- 
напросто нас били»,— згадував М. Борецький.

Після бурси почалося навчання в Київській духовній семінарії. «Тут 
уже пішло краще. Краще нас учили, і краще ми розуміли, і Київ своєю 
культурністю добре впливав, і товариство було культурніше, і літерату
ри більше». Семінарію М. Борецький закінчив у 1901 р. Далі —- роздо
ріжжя. Куди йти? Що з собою діяти? Хотілося вчитися у вищій шко
лі — не було грошей, йти священиком — вважав для себе, 22-річного, 
ще зарано. Він почав, як тоді водилося серед частини випускників ду
ховних навчальних закладів, з учителювання, яким став займатися по 
закінченні дворічних курсів у Харкові. Кілька років викладав у дво
класній вчительській школі в Кйрилівці Звенигородського повіту на 
Київщині, на батьківщині Т. Шевченка.

У 1904 р. М. Борецького було висвячено на священика. Почалося 
духовне поле діяльності, якому він присвятив основну частину свого 
життя. Після висвяти його призначили настоятелем парафії в Коханів- 
ку на Поділлі. Пізніше він перебував на парафіях у Малій Жмеринці, 
Жмеринці та в Гайсині. Із спогадів самого М. Борецького видно, що в 
ці роки його життя не було провінційно-спокійним. Широкий суспіль
ний рух перших років нинішнього століття втягнув у стрімку течію й 
М. Борецького. Його висувають в губерніальні виборці для обрання де
путатів до Державної Думи. Одного разу на вимогу «лівого блоку» ба
лотувався він і сам. Йому доручали обов’язки духовного слідчого, бла
гочинного. Він був законоучителем у гімназії в Жмеринці та Учительсь
кому інституті у Вінниці, Учительській семінарії в Черкасах. Як вважав
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сам М. Борецький, «в останню попав проти своєї волі, за вимогою по
дільського губернатора Лопатьєва, який чомусь побажав мене спе
катись перед виборами до Третьої, здається, Державної Думи й заявив 
попечителю Київської округи (йдеться про назчальну округу.— А. 3.) 
про мою політичну неблагонадійність». Але в Черкаській семінарії він 
довго не пробув, а прийняв запрошення єпископа Подільського на 
священицьку працю в Гайсині3. У Гайсині працював також законоучи- 
телем в залізничній школі та в гімназіях4. Про його вчителювання д і
йшли спогади учениці М. Борецького з Гайсина Г. Цимбал: «Повітове 
місто на Поділлі, широко розкинене на рівнині. Тоді мені було 13— 
14 років. Там стояв 75-й Севастопольський полк, в якому служив мій 
батько... Отець Миколай був тоді військовим священиком того полку. 
Окрім того, він був законоучителем в хлоп’ячій та дівочій гімназіях...

Огрядний, вище середнього росту, з гарним обличчям, з добрими 
ясними очима, шатен, мав дар слова, завше був добре вдягнений. Об
личчя нагадувало Христа, як його малюють на образах. Усі старшини 
його високо цінили та поважали. Ми ж, його учні, дуже любили.

В 1914 р. полк пішов на позиції і з ним пішов о. Микола»5.
У Гайсині Микола Борецький зазнав непоправного горя — померла 

його дружина. На початку 1914 р., за порадою лікарів, він переїздить 
на службу до Вінниці, його призначають духівником Вінницького учи
тельського інституту. Восени цього ж року Борецький виїхав на фронт 
і став полковим священиком 250-го піхотного полку, а разом з тим і 
благочинним 65-ї дивізії. Отець Микола скоро здобув загальну пошану 
серед вояків. Хто хоч раз мав з ним розмову, того вабило до нього вдру
ге. Помешкання «необьічайного благочинного», як його називали, було 
відкрите для всіх, кожного він приймав з якоюсь особливою ввічли
вістю, був простий і щирий. Вечорами до нього збиралися офіцери, осві
чені рядові, переважно українці, на щирі розмови. їх  об’єднувала спіль
ність думок, говорили про майбутні результати війни, про долю Украї
н и 6. Ці питання хвилювали всіх, бо наприкінці 1916 р. підвалини «жан
дармської імперії» захиталися. Лютневі дні 1917 р. принесли з собою 
крах монархії Романових, а з тим — і надії на нове майбутнє України.

Навесні 1917 р. Микола Борецький повернувся до Гайсина, де гро
мадянство прийняло його, як свого колишнього пастиря, надзвичайно 
радо. Він став настоятелем міського собору. Його обирають головою 
Гайсинської міської думи. Ці обов’язки він виконував аж до приходу 
більшовиків 1. Починався ранок нової епохи, здавалося тоді, що над 
Україною сходило сонце свободи. У квітні 1917 р. на Кам’янець-Поділь- 
ському Єпархіальному з’їзді протоієрей М. Борецький поруч з прото
ієреями Є. Сіцинським, Г. Сендерком, священиками П. Степанківським, 
М. Дложевським та іншими гаряче обстоював українізацію та автоке
фалію Української Церкви.

Протоієрей Д. Бурко пише, що вже з того часу М. Борецький по
ступово перетворює свій храм на український, запроваджує в благові
сті і службах рідну мову, відновлює церковно-національні традиції. 
Насправді цей процес ішов дещо складніше. У 1918 р. за гетьманської 
влади подільський єпископ Пимен (Пегов), затятий русифікатор (піз
ніше екзарх пробільшовицької Обновленської Церкви), заборонив 
М. Борецькому священнослужіння за те, що він використовував у 
службі українську мову. Але парафія не прийняла присланого Пиме- 
ном настоятеля. У червні 1919 р. заборона повторилася, але намарне8.

Сам М. Борецький згадував пізніше: «У 1920 році я розпочав під
готовку до українізації своєї церкви в Гайсині. Почав по своїй власній 
ініціативі, провідником якої я ще був на Подільському Єпархіальному

116 Київська старовина



з ’їзді в Кам’янці в 1917 році в місяці квітні, де я головував... До укра
їнізації парафії я почав підходити дуже обережно, докладно вивчаючи 
це питання й сам докладно подаючи його до свідомості своєї церковної 
громади. Про діяльність митрополита, тоді ще протоієрея Липкївського, 
я ще нічого не чув, хоча його самого трохи знав і пам’ятав з молодих 
своїх років, коли вчителював у Липівці, а він був там настоятелем со
бору. Але коли настав час перейти від слова в українізації до діла, то 
мені стало чогось трохи страшнувато...» 9 Збереглися листи отця Мико
ли до протоієрея Василя Липківського, де він, зокрема, ділиться своїми 
сумнівами щодо запровадження української мови в чині богослужін; 
ня. «До нас, на Поділля, прибули чутки, що в Києві почався великий 
церковний рух, на підставі якого Царегородський патріарх призначив 
нового митрополита Київського, Галицького і всієї України,— писав 
він 4 лютого 1921 р.— Позаяк ми по малих містах і селах ніяких пев
них відомостей про це не маєм, то я дуже зацікавлений тим, що зараз в 
Києві створюється, прошу Вас, високошановний о. протоієрей, опові
стити мене про всі київські духовні справи» І0.

Одержавши відповідь, він 23 лютого 1921 р. пише про те, що «дуже 
замислився». «Я цілком згоджуюся з тим, щоб наша українська Церква 
була «наша», була «рідна», згоджуюсь з її автокефальністю, зго
джуюсь, щоб відродити старі церковні звичаї та обряди, згоджуюсь з 
відокремленням Церкви від держави, але зрікатися старої церковно
слов’янської мови в тих межах, в яких пропонує нам ВЦР, і зрікатись 
так рішуче — це, на мій погляд, шлях до великого заколоту, шлях до 
церковної анархії». Цей лист фіксує особистість, зовсім не байдужу 
до національно-культурних проблем, але несміливу у їх здійсненні. 
«Нащо нам касувати «святе слов’янське письмо», коли воно теж «наше», 
і наше рідне. Може, його варто трохи змінити, але занехаяти «боговдох- 
новенне» своїм власним, поки що вулишним,— це, на мою думку, не го
диться робити. Не Вам мені казати, яке слов’янське Святе письмо над
звичайно гарне, яке класичне. А що ми взамін дамо народові — дитячий 
переклад?» — писав М. Борецький, вбачаючи у запровадженні рідної 
мови в церковній відправі «шлях до заколоту, анархії, штунди, а най
гірше — до унії» и.

А листом від 5 березня 1921 р. М. Борецький повідомляє В. Лип- 
ківському, що вислав 4300 крб. за Євангеліє, Службу Божу, Шести- 
псалми і просить передати «всі церковні книжки, які тільки вийшли з 
друку». Настоятель дякує за довіру бути уповноваженим ВПЦР, але 
зауважує, що згодиться на таку місію лише після того, як запровадить 
службу Божу українською мовою у своїй церкві. «Дуже боюся заколо
ту взагалі і найбільше в своїй парафії, де свого часу все було дуже 
тихо та дуже гарно» І2.

Лист, написаний Миколою Борецьким наприкінці червня, передає 
настрій людини, яка добре зробила справу. «З першого дня Св. Трійці 
я розпочав у себе українську' службу Божу... враження на парафіян 
та громадян міста вона справила досить гарне». Збори громади, які 
відбулися на Св. Петра (12 липня), ухвалили продовжувати службу 
українською мовою. М. Борецький тепер згодився взятися за україні
зацію інших парафій і порадив ще кількох людей, прихильних до цієї 
справи. «Позаяк до мене вже починають звертатися люди за порадою 
та Богослужбовими книжками,— читаємо в листі,— то я прошу спові
стити, чи ие можна було б якнайхутчіше одкрити в Гайсині філію по 
продажу церковних книжок» 13.

Всеукраїнський Православний Церковний Собор у жовтні 1921 р. 
обрав отця Миколу Борецького єпископом УАПЦ для Гайсинщини 14.
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Він мав неабиякий авторитет серед вірних УА'ПЦ. Однак становлення 
УАПЦ відбувалося в умовах протидії як з боку старого духівництва, 
так і нової влади. М. Борецькому невдовзі після обрання на єпископа 
довелося пережити двомісячний арешт. Віруючі були переконані, що 
«арешт єпископа є непорозуміння місцевої влади, яку вдалося обдури
ти місцевій чорносотенній групі» 13.

Згодом Гайсинська єпархія була поділена на дев’ять церковних 
районів (благовісництв), на чолі яких стояли районні протоієреї (бла
говісники). Кращі парафії УАПЦ в окрузі були в містечках Зятківцях, 
Теплику, Ладижйні, селах Серединці, Ситківцях, Краснопілці, Мітлин- 
цях, Корабелівці, Розсоші. Документи містять дані про кращі церков
ні хори в парафіях Михайлівського собору Гайсина, Теплика, Ладижи- 
на, Зятківців, сіл Корабелівка, Серединка, Ситковець, Краснопілки, 
Степанівна, Мітлинець, Слобода, Осіївка, Чорна Гребля та ін. Серед 
кращих панотців УАПЦ значилися протоієрей Ратушевський, священи
ки Є. Токар, М. Давиденко, М. Симонович, І. Пігович, Є. Киселевич, 
П. Подолинський, Ю. Клименко, Г. Подорванов, С. Делімарський І6. 
Українська Церква, окрім властиво релігійних, виконувала й інші фун
кції, однією з них було плекання й збереження української культури. 
Церковні хори шліфували давні набутки українського церковного хо
рового співу. Саме в автокефальній церкві виконувалися й жили цер
ковні твори видатних українських композиторів К. Стеценка та М. Леон- 
товича. Однак чи не найважливішою суспільною функцією національ
ної Церкви було збереження духовності народу в скрутні часи його 
історії, підтримання свідомості української автентичності.

Гайсинський повіт був, отже, одним з найактивніших осередків фор
мування Української Автокефальної Православної Церкви на Поділлі. 
Показово, що ця частина Поділля відзначалася також значною актив
ністю збройного опору більшовицькому режиму в першій половині 
20-х років. Тут переважна частина православної людності була цілком 
на боці рідної української Церкви. І в цьому чимала заслуга належа
ла єпископові Миколі Борецькому. Українських парафій на вересень 
1923 р. тут налічувалося 51. На думку округової церковної Ради, 
УАПЦ на Гайсинщині протягом одного року опанувала б усі парафії, 
але великою перешкодою для цього була нестача священицьких кад
рів.

Слід мати на увазі, що ГПУ розглядало Українську Автокефальну 
Православну Церкву як контрреволюційну організацію, тому її свяще
ники і єпископи завжди були під підозрою. Донесення цього органу 
політичної поліції одверто ворожі й тенденційні щодо УАПЦ. Так, на
приклад, у донесенні ГГІУ про політичні настрої інтелігенції на Гайсин
щині за 1923 р. читаємо, що «серед учителів м. Гайсина виявлено гру
пу вчителів, яка, користуючись величезним впливом на учнів, впрова
джує в них релігійні й просякнуті петлюрівщиною ідеї». У цьому кон
тексті розглядається й діяльність єпископа М. Борецького. Ця група, 
як сказано в документі, «має зв’язок з автокефальним єпископом Бо
рецьким, допомагаючи йому в його роботі». І далі: «Усі члени цієї гру
пи виявлені, і на них збираються компрометуючі матеріали» 17. Серед 
членів громад УАПЦ, священиків і навіть єпископів ГПУ вербувало 
своїх агентів, які доносили на патріотичних діячів Церкви, допомагали 
руйнувати її зсередини, провокували сутички між релігійними угрупо
ваннями з метою дискредитації Церкви.

Усі ці заходи більшовиків не були випадковими. За словами голови 
Всеукраїнської Православної Ради В. Потієнка, «розвиток української 
Церкви і її популярність не могли не звернути на себе увагу більшо-
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вицьких державних органів. Більшовики не сподівалися, що українці 
спроможуться збудувати таку свою Церкву. Коли вони дозволяли їй 
жити на початку, то це було в плані їхньої боротьби проти Православ
ної Церкви взагалі. їм треба було повалити авторитет московського 
патріарха і розбити Церкву, ним очолювану. Тим-то Українська Цер
ква, що відокремлювалася від московського патріарха, відповідала 
їхнім планам. Вони сподівалися, що з окремої української Церкви бу
де тільки шум, галас, а народ не підтримає її і нічого страшного для 
них з тієї Церкви не буде. Вийшло навпаки, українська Церква пове
ла за собою народ, стала його духовно-національним центром, об’єд
нала мільйони людей, утворила тисячні кадри духівництва і церковних 
діячів, піднесла духовне життя свого народу і виховувала його в на
ціональній свідомості і любові до рідного краю. Отже, терпіти укра
їнську національну Церкву радянський режим не міг» 18.

Розгорнувся наступ на УАПЦ, який з кожним роком ставав до
шкульнішим. Заборони, арешти, непосильні податки — все те випало 
на долю духівництва української Церкви. Були й випадки підступних 
викликів на диспути політично-провокаційного характеру. У серпні 
1925 р. агітпропагандист з Гайсинського партійного комітету, якийсь 
Домбровський, викликав єпископа М. Борецького на диспут на тему: 
«Пророк ли Ленин?» Єпископ не пішов, хоч це тоді було неабияким 
ризиком. Наступного дня його покликали до партійного комітету для 
пояснень. Він відповів, що оголошена тема не належить до сфери ду
ховного життя, а тому виклику не прийняв. Пізніше, через п’ять ро
ків після арешту, ГПУ пригадало М. Борецькому його «непочтение к 
гениальному вождю пролетариата» 19. Владу дратувало й те, що осві
чене, натхненне правдою й словом Божим духівництво, як правило, 
брало гору над галасливими більшовицькими пропагандистами, які спи
ралися на грубу силу й партійно-ленінські гасла. Митрополит М. Бо
рецький у змаганнях з противниками завжди був благородно-витрима- 
ним, оперував аргументами поважними й незаперечними. Його диспу
ти 20-х років з совєтськими «марксистами» в обороні віри й Церкви бу
ли широко знаними на П оділлі20.

З посиленням натиску на Церкву з боку режиму ставала чимраз 
очевиднішою необхідність церковної єдності. Однак досягти її за умов, 
коли в керівних колах тихонівської, обновленської та інших Церков 
вороже ставилися до Української Автокефальної Православної Церкви, 
було важко. Але М. Борецький надавав великого значення міжцерпов
ному порозумінню, розраховуючи на те, що потреба в єднанні знайде 
підтримку. На Великих Микільських Зборах ВПЦР 25—ЗО травня 
1924 р. при обмірковуванні справи скликання II Собору УАПЦ (його 
планували провести наприкінці 1925 р.) єпископ Микола Борецький 
вніс пропозицію запросити на цей Собор представників усіх Церков в 
Україні. «Можливо,— казав єпископ,— що вони й не з’являться на Со
бор або нічого не скажуть на ньому, бо в них нема тих змін в канонах, 
як у нас, але цей заклик може запалити вогнем ті Церкви, й вони від
гукнуться на наш заклик» 21.

На жаль, реалії були такими, що здійснити пропозицію єпископа 
не вдалося. На Великих Микільських Зборах ВПЦР, що відбулися в 
Софійському соборі в Києві 29 травня — 1 червня 1928 р., Микола Бо
рецький, уже в сані митрополита УАПЦ, виголосив доповідь про між
народне церковне становище УАПЦ, в якій доводив, що: 1) питан
ня про національну Церкву українського народу було поставлене 
самим ходом революційних подій, внаслідок цієї потреби й 
постала УАПЦ; 2) тихонівщина і обновленщина є рештками чужих
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українському народові релігійно-культурних напластувань. На думку 
митрополита, вони приречені на відмирання, майбутнє релігійного жит
тя в Україні належить УАПЦ як Церкві, що природно виростає з ре
лігійно-культурних потреб народу; 3) тихонівщина в Україні тримаєть
ся як результат панування в Україні російської культури, особливо ж  
у зросійщених містах; обновленщина теоретично визнала принципи 
ідеології УАПЦ — автокефальність, соборноправність, українізацію, але 
на практиці заявляє, що вони для неї є чужими, неприродними, стати 
близькою до релігійно-культурних потреб народу вона неспроможна. 
Відтак об’єднання УАПЦ з будь-якою з інших течій у той час М.. Бо
рецький вважав штучним, неприродним, хоча визнавав пекучою пробле
му утворення єдиної Православної Церкви в Україні. При цьому він 
вважає, що цілковите церковне замирення в Україні — це справа більш- 
менш недалекого часу, до неї треба готуватися, воно настане тоді, ко
ли остаточно відімруть коріння чужих для українського народу релі
гійно-культурних упливів22. Міркування М. Борецького були побудо
вані на християнських засадах, виходили з умови поступального й не
відворотного зростання національної свідомості. Але за умов посилення 
більшовицького режиму неминуче міцніли позиції великодержавниць
ких сил, одверто ворожих до української культури. Вони й живили ті 
релігійно-культурні впливи, які ставали на перешкоді утвердженню на
ціональної свідомості й поширенню УАПЦ. Під час обговорення цієї 
доповіді виявилося, що склад Собору Обновленської Церкви, який від
бувся в Харкові у травні 1928 р., був на три чверті українським, але 
головна доповідь на ньому була скерована проти УАПЦ. Проте певна 
частина його членів вимагала від своїх владик поваги до УАПЦ й за
мирення з нею.

Виходячи з обговорення доповіді митрополита Миколи, Великі Ми- 
кільські Збори 1928 р. прийняли з питання про міжцерковне становище 
таку резолюцію: «УАПЦ визнає себе складовою частиною Всесвітньої 
Христової Церкви. В силу цього вона і прагне до єднання з іншими 
Церквами, і найперше з Православними Церквами, що на Україні пере
бувають. Про це поєднання УАПЦ молиться і вірить, що прийде мо
мент, коли увесь побожний народ український, який належить до Хри
стової Церкви, поєднається в одну святу УАПЦ. Для наближення цьо
го моменту УАПЦ йде не шляхом ворогування з Церквами Старосло
в’янською і Синодальною на Україні, а шляхом виховання у своїх чле
нів поваги до шукання правди Христової і самого Христа, що мають 
місце в цих Церквах, як і в кожній Христовій Церкві, аби цим вста
новити моральне єднання, а через нього дійти до цілковитої організацій
ної єдности» 23.

М. Борецький був єпископом УАПЦ в Гайсині кілька років. Але 
постановою ВУЦВК і ВНК УСРР від 3 червня 1925 р. Гайсннську окру
гу ліквідовано, більша частина парафій Гайсинської округової УАПЦ 
за новим адміністративним поділом увійшла до складу Туль- 
чинської^округи (там єпископом УАПЦ був Микола Карабікевич). При
ходи Гайсинщини були добре згуртованими довкола свого окружного 
центру. Тому духівництво тієї частини Гайсинщини, яка увійшла до 
складу Тульчинської округи, висловилося за створення окремої цер
ковної округи в складі 22-х парафій. М. Борецький, намагаючись вийти 
зі скрутного становища, висловив готовність передати свої повноважен
ня М. Караб^іневичу, а самому залишитися настоятелем Миколаївської 
церкви в Гайсині. З цього приводу Подільська крайова церковна Рада 
УАПЦ відзначила, що вона себе «не мислить без всечесного єпископа 
Миколи Борецького як з морального, так і з юридичного боку (всечес-
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ний єп. Микола Борецький є обранцем принаймні 60% парафій нової 
округи)». Крайова церковна. Рада звернулася до нього з проханням 
«відмовитися від своєї думки . покинути єпископську працю»24. Ця 
складна ситуація вирішилася лише в травні 1927 р., коли на підставі 
рекомендації Великих Микільських Зборів ВПЦР М. Борецький пере
йшов на служіння до єпископської кафедри в Зінов’їнську. Але там його 
пастирське служіння було недовгим — у жовтні 1927 р. Миколу Борець
кого було обрано митрополитом УАПЦ.

Глибоко християнським духом перейняте інтронізаційне послання 
митрополита Миколи Борецького. «Стійте у вірі, брати. Святу віру 
християнську, цей великий дар Божий, що його побожною щирістю і ве
ликими жертвами своєї любові наш український народ споконвічно 
охороняв, своє життя і працю нею освячував, і ви зберігайте на віки 
вічні, як найдорожчий скарб душі нашої, як найбільшу святиню, що 
її дав Господь побожному нашому народові, що з давніх-давен і по
нині називає себе народом хрещеним. В щирості не слабійте, духом 
палайте. Господові служіть (Рим. XI, 36), живучи по вічних заповітах 
святої Євангелії його. Святу Церкву нашу Православну, Автокефаль
ну, рідну, що з ласки Небесного Отця і Бога нашого, благодаттю Ж и
вотворчого Духа Святого відродилася для нового, вільного і творчого 
життя на славу Господа нашого Ісуса Христа, на служіння правді і лю
бові на землі, побожно шануйте своєю щирою любов’ю і повсякчасною 
братською допомогою. Відбудована чистим поривом віри і силою любо
ві побожного народу українського до Господа Бога, в надії на його 
Всемогутню допомогу, наша свята Церква і надалі незмінно будува
тиме своє життя на тому ж самому грунті, про який каже нам св. Апо
стол, що ніхто не може покласти другої основи, крім тої, яку покладе
но, що єсть Ісус Христос (І Кор., III, II). Ми згадуємо, якою холодністю 
або байдужістю зустріли наші церковні неоднодумці і неприхильники 
відродження рідної Церкви. Минуло декілька років, і якими тихими 
і сплутаними стали їхні заперечення... І тут, на рідній Україні, і скрізь, 
де тільки трудна доля розкидала дітей нашого народу,— всюди наш ві
руючий люд іде до нашої святої Церкви, як до джерела свого духов
ного життя, правди і світла для душі: до неї він несе свою радість і 
подяку, в ній він оплакує своє горе і підносить до Отця світу свої бла
гання» 25.

Про основний напрям діяльності, в якому скеровували Українську 
Автокефальну Православну Церкву її проводирі на чолі з митрополи
том Миколою, дає уявлення висновок Великих Микільських Зборів 
ВПЦР (29 травня — 1 червня 1928 р.): «Українська Автокефальна Пра
вославна Церква є й хоче бути чистою Христовою Церквою — невістою 
Христовою без плями і вади. Все зробити, аби звільнитися від цих 
плям, аби світлими і чистими очима дивитись на Христа — ось наш 
обов’язок. Може, будуть нами незадоволені люди, що шукали і шу
кають у Церкві не лише задоволення вимог віруючої душі побожної, 
що шукали і шукають у нас шовінізму, політиканства, рішучого рефор
маторства або протестантизму,— не про них ми турбуємося, а про по
божних дітей побожного українського народу. Прекрасне слово Найпо- 
чеснішого Митрополита Миколая перед початком Зборів і по закін
ченні Зборів відмітило саме цей бік життя нашої Церкви: шукати 
Христа і життя з ним» 26. Отже, йдеться про прагнення вести Українсь
ку Церкву шляхом наближення до Христа, до Христових ідеалів, яке 
поєднувалося з прагненням звільнити Церкву від використання її в ці
лях нерелігійних. Вона мала бути національною Церквою українського 
народу, маючи в минулому чималі заслуги у творенні його національ
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ної духовної культури. Однак ці прагнення формувалися в страшних 
обставинах тодішнього українського життя, які можна порівняти хіба 
з обставинами поширення Церкви в перші віки християнства 27.

Сумний то був час для України. Багато її діячів — церковних, куль
турно-громадських, інтелігенції й селян — вже зазнали цькування, 
арештів, заслання. На II Соборі УАІІЦ, про який ішла мова, цілою 
зграєю сиділи агенти ГПУ. У таких складних умовах довелося працю
вати Миколі Борецькому. Хоча церковний провід УАПЦ і говорив про 
«поступове заспокоєння» церкви після II Всеукраїнського Православ
ного Церковного Собору і висловлював свою віру в «скінчення труд
них часів для життя УАПЦ», але в нього самого не було певності в 
настанні цих спокійніших для людей побожних і їх Церкви часів. Це 
видно і з частих застережень бути «лояльними» до держави, яка, мов
ляв, «дала УАПЦ легальне існування в державі, але, за словами го
лови президії ВПЦ, певні порушення правдивих (?) норм відносин до 
держави можуть привести до небезпеки позбавлення цієї легальності». 
У доповіді митрополита Миколи на Великих Микільських Зборах 
ВПЦР 1928 р. «Духовне керівництво УАПЦ» читаємо: «Час, мої лю
бі, вже Церкві зажити тихим і гарним життям, і це можливе тільки в 
тому разі, коли джерело Церкви не скерується на інші джерела і коли 
думка Церкви не набіжить на тих, хто не без ума меч носить» 28. Однак, 
як зазначив І. Власовський, нещастя Церкви було в тім, що державний 
меч носили якраз «без ума», бо, як читаємо в Книзі псалмів, «безумний 
говорить у серці своїм: «Нема Бога!».

Утиски й переслідування УАПЦ посилювалися. Більшовики бачили, 
що УАПЦ є твердинею духу для свого народу,' і тому взялися знищити 
її. Новий митрополит був обмежений у можливостях відвідувати єпар
хії, за його діяльністю пильно стежило ГПУ. Воно створило таку атмо
сферу страху, що деякі з друзів митрополита перестали його відвідува
ти. Тільки віра в Бога і в правду свого подвигу надавала йому сил ї  
витривалості за цих умов. Присвятивши себе Церкві, він ішов назустріч 
неминучій хресній долі.

Митрополит Микола недовго пробув на становищі першоієрарха 
Української Автокефальної Православної Церкви — усього два роки 
і три місяці, до ліквідаційного Собору УАПЦ 28—29 січня 1930 р. Окрім 
митрополичого служіння він був у цей час також духовним керівником 
12 парафій УАПЦ в Києві. У перші ж місяці свого перебування на 
катедрі першоієрарха УАПЦ митрополит відвідав чимало парафій: на 
Волині, Полтавщині, Чернігівщині, в Дніпропетровську, провів кілька 
єпископських пастирських нарад, йому, як він сам говорив, «треба 
було перш за все почути, як Церква сама про себе говорить, треба бу
ло прикласти вухо до неї, до її серця, до всього її організму і вислуха
ти його» 29. Виходячи зі свого досвіду і цих відвідин, митрополит Бо
рецький накреслював шляхи для піднесення внутрішнього життя 
УАПЦ, стан якої він Називав «і кепським, і добрим». Його міркування 
були висловлені в доповідях на Малих зборах ВПЦР 6—8 березня 
1928 р., на Великих зборах ВПЦР 29 травня — 1 червня 1928 р.

«Кепський стан» нашої Церкви митрополит Борецький вбачав у то
му, що «серед нас мало Христового духу, Христових настроїв, панує 
скрізь недовір’я, ворожнеча й боротьба», що Церква «охоплюється не- 
церковними настроями», «завжди помічається перебільшення націо
нальних емоцій», що «є в нас і інші збочення — недотримання церков
ного уставу та свавільність, яка часами' набуває за тими чи іншими 
церковними службами загрозливих форм». «Ідейне священство, заки
нуте в глухі села, є загнане й забите так званим «правом соборноправ-
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ности», яку в уявленнях людських із дорогоцінного дару Христового 
злі елементи нашої Церкви перетворили в безмежну сваволю».

У ці останні роки зросла популярність проповідей М. Борецького. 
За словами протопресвітера Демида Бурка, якому доводилося кілька 
разів чути талановиті проповіді митрополита-страдника, Микола Бо
рецький з повного підставою міг би сказати про своє благовісти: «Я по
відаю вам слова Господні, «слова чисті, як срібло, що очищене в гли
нянім горні, сім раз перетопленЄ!» (Книга псалмів, 11, 7). його пропо
віді відзначалися глибоким змістом і красою форми. Слова — живі, 
яскраві, сповнені експресії й ясної думки, стиль плавний і чистий, тон 
сердечний, то спокійний і рівний, то драматично-ліднесений. Подаючи 
моральну науку за Христовою Євангелією, він уміло пристосував її 
до сучасності, дуже вдало проводив аналогії і цим зворушує в слуха
чів найглибші почуття» 3°.

Тим часом наприкінці 20-х років в Україні завершувалася реаліза
ція більшовицького плану нищення української інтелігенції. Разом з 
академіками, професорами, письменниками, кооператорами, вчителями 
було заарештовано й чимало священиків та єпископів. З січня 1930 р. 
на допит було викликано й митрополита Миколу, йому ставилися в 
вину проповіді, виголошені ним у Свято-Михайлівському соборі Києва. 
21 січня його допитували вдруге. ГПУ викликало свідків і збирало по
казання своїх вивідувачів... Вони свідчили, що 21 листопада 1929 р. 
у Михайлівському соборі в день Св. Архістратига Михаїла митрополит 
говорив проповідь на тему духовної пісні, де йшлося про те, що Бог 
«узяв собі на послуги духів і вогонь палючий». Він говорив про Сата- 
наїла, про те, що сили небесні повстали проти цього Сатанаїла, що 
пекельний вогонь зійшов з неба і спалив Сатанаїла і що «в такому пе
кельному вогні ми горимо вже 12 років». Арифметика нескладна. 
Асоціація існуючого режиму з Сатанаїлом була більш ніж прозорою. 
«Проповідь за своїм змістом була настільки антирадянською, що всі 
присутні здивувалися й боялися за те, що можуть бути погані наслідки 
від сказаної проповіді,— згадував один із свідків — Феофіл Андріевсь- 
кий, регент автокефального хору на Трухановому острові,— я просто 
тремтів за митрополита і боявся за те, що його зараз же після служби 
могли заарештувати» 31.

У промові на день Св. Варвари митрополит говорив про трагедію 
батька Варвари, сказав і про трагедію батьків і дітей «в сучасному їх 
стані, підкреслюючи шукання дітей задоволення в комунізмі, але чи 
найдуть вони таке задоволення в цьому комунізмі — невідомо». Говоря
чи про мощі Св. Варвари, митрополит сказав, що «як при татарській нава
лі приходилося ховатися з мощами, так, очевидно, прийдеться хова
тися і при навалі безвірників». Відзначаючи тяжкий стан УАПЦ, він, 
ніби передбачаючи свій арешт і недалеке зруйнування давньої київської 
святині, говорив: «Чи не в останній раз святкуємо свято Варвари в Ми
хайлівському соборі? Свята Софія теж буде закрита, але треба надіяти
ся, що засяє сонце й молода Україна буде жити новим життям» 32.

Нарешті, вже після першого допиту у перший день Різдва Христово
го, 7 січня 1930 р., митрополит Борецький промовляв про царя Валта- 
сара, якого «Господь покарав за те, що він пив вино із священних по
судин, так Господь покарає і тих Валтасарів, що намагаються зневажи
ти святе». Присутнім було ясно, що йдеться про покарання теперішніх 
Валтасарів, які також оскверняють святині, знімають дзвони, закри
вають церкви і т. ін .33 Це була справді відверта і болюча розмова з 
вірними УАПЦ, вона засвідчувала готовність її пастирів іти доро
гою правди в ім’я свого народу. Діяльність М. Борецького та його по-
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передника Василя Липківського мала не тільки релігійне, а й націо
нальне значення, вона пробуджувала і зміцнювала національну сві
домість вірних УАПЦ, підносила їхні національні почуття, об’єд
нувала своїх членів в одну громаду, зв’язану спільними релігійними й 
національними інтересами.

Саме це й було вкрай небажаним для комуністичного режиму в 
Україні. 24 березня 1930 р. було прийнято рішення про вчинення обшу
ку й арешту М. Борецького, який мешкав у м. Києві у Федоровському 
провулку, 12. кв. 2. Під час трусу вилучено листи й фотокартки. У справі 
митрополита Миколи Борецького, яка зберігається в архіві Служби 
безпеки України, є протоколи допитів, чернетки промов. Вони мають 
стати набутком церковної літератури XX ст., української риторики і го
мілетики (проповідницького мистецтва), які поки що перебувають поза 
знанням про новітній культурний процес. їхня цінність тим більша, що 
там українська культура, національний менталітет постають у їхніх 
властивих рисах, не залежних від більшовицької ідеології.

2 квітня 1930 р. щодо митрополита Борецького було висунуте об
винувачення в тому, що він, «використовуючи своє становище митропо
лита автокефальної Церкви, проводив протягом 1929 й початку 1930 
року антирадянську роботу, що полягала в систематичних виступах 
його з церковної кафедри Софіївської церкви Києва з контрреволюцій
ними промовами, що виховували людність в антирадянському дусі» 34. 
М. Борецький ці обвинувачення заперечив.

Але службісти ГПУ давно освоїли механіку тиску на допитуваних 
у своїх камерах. 9 квітня 1930 р. М. Борецького допитували з приводу 
його ставлення до процесу Спілки визволення України. Він, імовірно, 
здогадувався про фальшивий характер, цього процесу. «Процес СВУ 
справив на мене враження «сумне, але, по правді кажучи, я в ньому 
ще не орієнтувався. Щоб орієнтуватися в СВУ, треба не тільки чита
ти, що дають мені газети «Вісті» або «Комуніст», треба ще обмінятися 
живою думкою з живими людьми. А де їх мені зараз взяти у в’язниці?» 
Втім, відчувається, що процес таки позначився на М. Борецькому. «Спо
стерігаючи «СВУ» по повідомленню преси, розводиш тільки руками й 
дивуєшся, в який спосіб всі ці Єфремови й Чехівські взяли на себе 
сміливість стати на чолі повстанського руху, коли вони самі не знають, 
куди вони Україну ведуть». Особливо ж обурювався М. Борецький тим, 
що діячі СВУ обрали своїм майже найпершим засобом у боротьбі 
з радвладою і УАПЦ... «Все, що я чую на процесі в цьому напрямку, 
мене надзвичайно хвилює й обурює... Я не відкидаю тогої що УАПЦ, 
як доводить судовий процес, використовувалася СВУ з контрреволюцій
ною метою, я погоджуюсь, що всі діячі СВУ покладали на УАПЦ ве
ликі надії. Але я не можу погодитися, щоб УАПЦ в цілому була контр
революційною антирадянською організацією...». З якихось спонук у 
М. Борецького тут же зірвалося фатальне: «Ліквідація УАПЦ, без
перечно, є річ добра, бо що надщербилось, то вже не буде цілим». 
Однак він не сприймав тієї хули на УАПЦ, яка лунала на процесі 
СВУ35. Митрополит Борецький був твердо переконаний, що в Україні 
має діяти національна Церква, нехай і під іншою назвою. Свідченням 
цього є його відозва «До всіх парафій колишньої УАПЦ»: «Дорогі брат
тя і сестри! Закінчилося життя Української Автокефальної Православ
ної Церкви. Надзвичайний Собор її, що відбувся 28—29 січня в Києві, 
в храмі Св. Софії... одноголосно визнав, що УАПЦ була організацією 
контрреволюційною й антирадянською, й з цієї причини її зліквідував.

Отже, мої дорогі, УАПЦ вже немає. Залишилися лише її парафії, 
ї ї  священнодіячІ — єпископи, що перебувають зараз при своїх колишніх
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катедрах у виконанні священницьких обов’язків, та парафіяльні свяще
ники. Що ж  діяти? На це я найкраще відповім вам словом Голови Над
звичайного Собору, всечесного о. Миколи, єпископа Уманського: 
«УАГІЦ як контрреволюційна організація вмерла. Але народ, що шукає 
Христа, залишився. Нехай же воскресне дійсна Христова Українська 
Церква. Ніякої розгубленості. Ніяких занепадницьких настроїв. Ми 
будемо. Ми мусимо жити». Ви чуєте, як бадьоро кличе нас до життя 
єпископ Микола? Ви відчуваєте всю силу віри його в краще майбут
нє нашої Церкви? Нехай же бадьорість Голови Собору стане бадьорі
стю нашою. Нехай сила віри єпископа Миколи стане нашою силою. 
Щоб Христос Милосердний, побачивши віру нашу, міг сказать так, як 
сказав колись Хананеянці: «О, велика віра твоя, нехай буде тобі по 
бажанню твоєму» (Мат., 15, 28) .

Нехай же, браття й сестри, на нових шляхах нашого церковного 
життя нас укріплює Христова сила.

Митрополит М. Борецький. Р. Б. 1930, м. Березня, 12 дня. М. Київ, 
Храм Св. Софії» 36.

Імовірно, що саме це звернення до віруючих Української Церкви і 
стало безпосередньою причиною арешту митрополита Борецького. Ви
мушений згодитися з ухвалою силоміць зігнаного січневого Собору, ми
трополит закликав до згуртування сил і об’єднання в новій національ
ній церковній організації.

...У травні 1930 р. було сформульовано звинувачувальний вирок. 
Слідчий ГПУ Буссел запропонував справу за № 9515 на митрополита 
Миколу Борецького «направити на розгляд судової трійки при Колегії 
ГПУ УРСР з клопотанням про ув’язнення його в концтабір строком на 
5 років». Чиєюсь рукою чорнилом цифра «5» виправлена на «10». Але 
29 травня приймається рішення про заміну заходу попередження: 
М. Борецького звільняють з утримання в спецкорпусі БУПРу № 1 і бе
руть підписку про невиїзд з Києва. Втім, це рішення через три тижні 
(18 червня) було відмінено: обвинуваченого вирішено знову ув’язнити 
до БУПРу, «так як перебування Борецького на свободі негативно по
значається на дальшому веденні слідства в його справі» 37.

20 червня 1930 р. Борецького знову допитують. У протоколі допи
ту — крик душі і запис вражень людини, яка переживає страшні су
спільні обвали, що відбуваються на її очах.
«Протокол
1930 р. червня 20 дня
29.У. б. р. залишив спецкорпус у надто сумних настроях. Я опинився в 
повітрі. Від мене відійшла Церква, далеко не стояла й Держава. Прав
да, я не був позбавлений жодних перспектив. Але ті перспективи були 
далекі й неясні. Мені треба було найперше спочити, спочити й душею, 
і тілом. В шуканнях спочинку я поспішив до Києва. Але в Києві я спо
чинку не знайшов. Якщо в спецкорпусі я томився одною журбою, то в 
Києві, на волі, я почав мучитись цілою сотнею. Не було дня, здавалось 
мені, нема тої хвилини, щоб у двері мого життя не стукалось якесь го
ре, якийсь сум, якась журба. Трудно мені сказати зараз все, що ле
жало й лежить на моїм зболенім серці. Трудно, бо мене ніхто у цих 
питаннях не зрозумів. І у всіх своїх трудних настроях я на волі, як в 
спецкорпусі, залишався один самотою. Залишався зі своїми трудними 
думами, зі своєю безпорадністю. Так бігли дні за днями. Я почав то
митися, мені стало важко. Я шукаю будь-якого виходу зі свого стану. 
Але виходу ніякого не було. І нікого коло мене не було. Починалася 
та страшна прострація духом, коли людина здібна на все... Тут приїха
ла до нас дружина архієпископа Оксіюка в не менш тяжких мораль-
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них настроях... Вона цікавилась моїм станом, моєю думкою про їхнє 
майбутнє. Розмовою й повідомленнями цими я ще більш знервувався. А 
тут зараз же після побачення з д. Оксіюк прибув лист від самого архієпи
скопа Оксіюка і своїм невимовно тяжким змістом доконав мене остаточно. 
Я добре не пам’ятаю, що саме й як тоді було. Але пам’ятаю, що я прямо- 
таки, прости Господи! — осатанів, зірвався з-за стола, де читав листа ар
хієпископа Оксіюка, вбіг у кімнату матері, де була мати й ще одна пара
фіянка Св. Софії, й, сказавши коротко їм про зміст одержаного листа, схо
пив шапку й побіг до трамваю. Але зараз же вернувся назад, зайшов у 

свою кімнату й почав складати телеграму на ім’я англійського посла в Мо
скві і листа на ім’я німецького консула в Києві... Закінчивши свою роботу, 
я знов побіг на трамвай, сів і поїхав на телеграф, по вулиці Королен- 
ка, здається, Б. Праці і там вирядив депешу до Москви, а потім побіг 
у Германське консульство й доручив там свого листа на ім’я консула 
такого змісту: «Маю за шану повідомити цим п. консула, що рівночас
но з цим мною надсилається до п. англійського посла в Москві теле
грама такого змісту: «Англійському послові. Москва. Прошу взяти ме
не під свій захист. Київ. Митрополит Борецький». Здавши свою корес
понденцію, я ледве живий вернувся додому... Далі що було, я не па
м’ятаю. Пам’ятаю тільки, що 17. VI. біля 7-ї години вечора я почув 
дзвінок і вийшов на дзвінок. Передо мною стояла гр. Свіріденко... Ме
ні стало ясним все... Мене заарештували й повезли. 18-го я був в Хар
кові.

Я хворий, я остаточно хворий...
Не гнівайтесь на мене... Я не злочинець. Але я люблю свою Батьків

щину й свою рідну Церкву.
Митрополит М. Борецький».
Судова трійка при колегії ГПУ УРСР від 4 липня 1930 р. ухвали

ла ув’язнити М. Борецького в концтабір терміном на вісім років. Тоді 
ж  було ухвалено направити ув’язненого в розпорядження секретного 
відділу ОГПУ до Москви 38. Є дані про те, що митрополита перевезли 
влітку 1930 р. разом з групою засуджених у справі СВУ в м. Ярославль 
до політичного ізолятора. Серед в’язнів кружляли чутки, що його заму
чило ГПУ за відмову підписатися під декларацією духовенства про те, 
що в СРСР немає утисків на релігію. Говорили, що М. Борецький ска
зав тоді агентові ГПУ: «А за що ж  я страждаю тут, коли немає ути
сків на релігію?» 39

У ярославському політізоляторі М. Борецький від знущань тяж
ко захворів. У спогадах відомого політв’язня Надії Суровцової наведе
но епізод, пов’язаний із зустріччю її у цьому політізоляторі з митропо
литом Борецьким. Деякі побутові деталі, засвідчені Н. Суровцовою, по
казують, що митрополит був популярним серед своєї пастви, яка нама
галася допомогти своєму духовному пастирю навіть у далекому ув’яз
ненні. Втім, на той час здоров’я митрополита було вже зламане. Н. Су- 
ровцова подає у спогадах сумні обставини життя в політізоляторі душе
внохворого М. Борецького. Незважаючи на хворобу, наглядачі вжива
ли до Борецького засобів покарань аж до карцеру. «Чи розуміли вони, 
що мають справу з хворою людиною, не знаю,— зазначає Суровцова,— 
та в карцер його все ж, незважаючи на загальне обурення, посадили» #0. 
За даними, які наводить М. Явдась, вже хворого митрополита М. Бо
рецького було перевезено на Соловки, а потім як безнадійно психічно 
хворого — до Ленінградської психіатричної лікарні. Останні відомості 
про безпорадний стан митрополита надійшли до Вінниці у 1935 р. 41

За спогадами сучасників, Микола Борецький був людиною високої 
духовної краси. Академік Агатангел Кримський, який часто бував на
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службах у Святій Софії і спілкувався з митрополитом, сказав про 
нього: «Я думаю, що цей лицар Духа Святого за все своє життя ніко
го навіть не образив».

...Ось митрополит Микола на кафедрі Святої Софії під час служби 
8 січня 1929 р. Бліде, з тонкими рисами обличчя, злегка обрамлене чор
ного бородою. Глибокий погляд. Ясне чоло. Він читає проповідь на те
му «Цар Ірод — перший ворог Христа». Земні володарі повстали про
ти Господа. Так було, так є і так буде, поки ті володарі не матимуть в 
серцях страху Божого. Плаче Рахіль за дітьми своїми, що їх повбивав 
Ірод.

Прислухайтесь до гомону землі української, і ви почуєте плач і ри
дання... То плаче наша рідна Рахіль по дітях своїх, бо вже нема їх». 
Кожен з присутніх відчув той плач. За вигубленими дітьми своїми пла
кала Україна.
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