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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Валерій СМОЛІЙ, Валерій СТЕПАНКОВ

ПЕРЕДДЕНЬ РУЇНИ (1650-1670 рр.)

Складні українсько-російські переговори та Переяславсько-Московський
договір 1654 р., здавалося, виводили молоду Українську державу на новий

рубіж історичного розвитку. Першочергового значення набувала реалізація
угод, досягнутих між гетьманськими та царськими представниками. Б.

Хмельницький, покладаючи серйозні надії на московську військову допомогу,
зосередив зусилля навколо основної для держави проблеми включенні до її

складу західного регіону. Однак через грубі помилки московського уряду в

оцінці військово-політичної ситуації кампанія на території України (листопад
1654 лютий 1655 років) завершилася жахливим спустошенням майже всієї

Брацлавщини. Щоправда, влітку 1655 р., після вступу Швеції у війну проти

Польщі, обставини сприяли реалізації гетьманських планів. У другій
половині серпня під стінами Кам янця-Подільського Б. Хмельницький домовився
зі шведським послом Ю. Торкватом, що війська Карла X не переходитимуть

Вісли, а територія західного регіону буде під юрисдикцією українського
уряду. Тому, розпочавши облогу Львова, гетьман наприкінці вересня направив
до західних кордонів Галичини українсько-московський корпус. Оскільки
військові дії розвивалися успішно, Б. Хмельницький мав підстави у розмові з

львівськими послами заявити, що став володарем усієї Руської землі, яку

нікому не віддасть. У листі до львів ян від 10 жовтня він зазначав: «його

милість шведський король нехай приймає те, що йому дав Господь Бог в його

розпорядження, а що нам Господь Бог поміг визволити Україну свою руську,

при цьому я стою» Під час переговорів з послом Яна Казимира С. Любо-

вицьким гетьман відзначив можливість замирення України з Польщею й

надання останній допомоги лише за умови її відмови від претензій «до всього

Руського князівства» і повернення козакам земель по Володимир, Львів,
Ярослав і Перемишль2. На цей час помітних успіхів досягли козацькі полки,

що діяли на північному сході, де їм вдалося приєднати до Української
держави не лише українські, а й частину білоруських земель (Стародубський,
Кричівський і Бихівський повіти) та впровадити в їх межах полково-сотенний

устрій. Контролюючи дніпровський шлях аж до Могилева, український уряд
створив сприятливі умови для розвитку торгівлі з балтійським регіоном. Однак
на терені Білорусії українські інтереси зіткнулися з московськими, що

призвело до гострої боротьби між ними3.

Здавалося, після Переяславської угоди вже нічого не зможе перешкодити
об єднанню українських земель. Та вкотре зловісну роль зіграв геополітичний

фактор, а саме: позиція Швеції та Криму. По-перше, шведський король
Карл X, охоплений після перемог у Польщі політичними прожектами,

звернувся з вимогою до гетьмана зняти облогу Львова, бо хотів бачити у складі
своїх володінь землі Белзького, Волинського і Руського воєводств. По-друге,
в українські землі вдерлася кримська орда, поспішаючи на допомогу Яну

Казимиру. Відтак гетьман змушений був відмовитися від наміру утвердитися
в Галичині й відступив од Львова. Наприкінці року визначився ще один
згубний для справи возз єднання українських земель фактор. Росія, налякана

успіхами Швеції у Прибалтиці, вирішила замиритися з Польщею, хоча

Б. Хмельницький наполегливо переконував Москву не йти на цей крок Однак
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у травні 1656 р. цар оголосив війну Швеції. Гетьман, намагаючись

забезпечити інтереси України у переговорах Росії з Польщею, наполягав на

встановленні кордону по Віслі й далі до угорського кордону. До Вільно, де почалися

переговори, він відправив посольство, яке, однак, не було допущене на пер-

трактації. Це був тривожний симптом, що свідчив про наміри царату

перетворити Україну у складову частину російської корони.

Зневірившись у політиці Москви, гетьман суттєво корегує свою діяльність:

він шукає підтримки в антипольській коаліції з Трансільванією і Швецією.

При цьому діє як далекоглядний політик і дбає про те, щоб володарі цих

держав зафіксували у текстах відповідних угод відмову від претензій на

західноукраїнські землі. Так, у кінці серпня українські посли повідомили Д єрдя II

про згоду підписати договір про дружбу за умови, що Б. Хмельницький
отримає «всю Русь до Вісли». (Князь погодився, й у жовтні гетьман та старшини

підписали цей документ. Поряд з іншими пунктами він передбачав, що

«городи по Вислу реку и в которых жили русские люди благочестивые и церкви

были, и тем быти к городам твоего царского величества Войска

Запорожского»4. Згідно з домовленістю у грудні 1656 р. гетьман послав на допомогу

Д єрдю II 12-тисячний український корпус на чолі з А. Ждановичем.

Однак слід враховувати те, що правителі Трансільванії та Швеції вкрай
неохоче йшли на ці поступки українському урядові, інтригували, намагаючись

захопити частину українських земель. Так, восени 1655 р. шведський король
мав намір приєднати до своїх володінь Правобережну Україну, визнаючи

владу Б. Хмельницького лише на Запорожжі та Лівобережній Україні.
Наступного року шведське посольство Г. Веллінга отримало вказівку домагатися

розриву відносин України з Москвою й відрядження на допомогу Швеції
30-тисячного війська. Натомість козацька Україна («повністю вільна

держава») визнавалася лише в складі Брацлавського, Київського і Чернігівського
воєводств. Тобто, проблема приєднання західного регіону до Гетьманщини

замовчувалася. І це не випадково: щоб схилити на свій бік Д єрдя II, Карл X
у травні ;1656 р. погоджувався віддати йому Галицьку й Львівську землі,
частину Поділля (Велике князівство Галицьке), а на початку серпня

Сяноцьку, Перемишльську і Белзьку землі. З другого боку трансільванський
князь не приховував від шведів свого негативного ставлення щодо входження

західноукраїнських земель до складу козацької держави, бо це могло

зашкодити його майбутній владі у Польщі. Внаслідок цих інтриг укладений (у
Радноті) шведсько-трансільванський договір, що передбачав розподіл Речі
Посполитої, визнав існування Української держави лише в складі згаданих

трьох воєводств. Решта українських земель мала відійти до володінь Д єрдя II.
Така позиція союзників суперечила інтересам Б. Хмельницького, й

укладення українсько-шведського договору затримувалося. Так, у другій половині
січня 1657 р. гетьман прийняв Г. Веллінга, який заявив про визнання Швецією

Української держави у межах Брацлавського, Київського і Чернігівського
воєводств й обійшов питання про долю західного регіону. Відтак старшинська
рада, за свідченням шведського посла, вирішила «не вступати з королем у
жодні переговори, поки в.кор.в. не визнає за ними права на всю стару
Україну, або Роксоланію, де є грецька віра та існує їх мова аж по Віслу. Прагнуть
утримати те, що зайняли за допомогою зброї, бо їх би висміяли, коли б з

такої можливості не відібрали земель, які колись втратили»5. Інші джерела
потверджують, що місія Г. Веллінга зазнала невдачі через бажання шведів
залишити за собою Львів, Кам янець і Поділля до Бару, в той час як козаки

«жадали всієї Червоної Русі до Вісли»6. Довідавшись про намір
трансільванського князя зайняти Львів, гетьман на початку березня 1657 р. послав

свого уповноваженого Т. Томкевича застерегти мешканців не приймати
підданства Трансільванії чи Швеції й повідомити їх про намір мати місто та

його околиці «під своєю обороною».
Питання про долю західного регіону Б. Хмельницький рішуче поставив

під час нових переговорів з посольствами Швеції та Трансільванії влітку
1657 р. Послу Карла X Г. Лілієнкрону було заявлено про бажання

«одержати всю країну між Віслою і тутешніми місцями», яку козаки нікому
(незалежно від того, хто володітиме Польщею і пануватиме у ній) не віддадуть.

Київська старовина З



Трансільванського посла Ф. Шебеші повідомлено, що не може бути й мови

про передачу земель на схід від Вісли у володіння Д єрдя II. У розмовах з

старшинами Ф. Шебеші не раз чув про те, що землі по Кам янець і Львів-

козацькі; «ми здобули їх нашою зброєю без чужої допомоги»7. Одночасна
гетьман протягом 1657 р. вживав заходів щодо розширення меж території
козацької України. За його наказом військові підрозділи зайняли район між

Случчю і Горинню з містами Полонне, Острог, Гоща, Степань, Межиріч,
Корець, а також північні і східні землі Подільського воєводства. У червні
Б. Хмельницький взяв під свій контроль Пінський повіт у Білорусії.

У взаєминах з іншими країнами український гетьман послідовно захищав

інтереси держави. Так, у червні 1657 р. він позитивно поставився до

пропозиції курфюрста Фрідріха-Вільгельма (який виступав за незалежність Бран-
дербурга від Польщі) укласти договір про дружбу. Після переговорів у квітні

цього ж року з посольством імператора Фердинанда III, що намагався

замирити Річ Посполиту з Україною, Б. Хмельницький погодився на

посередництво Австрії за умови, «якщо тільки не буде заподіяна ніяка кривда безпеці

і цілості нашої держави»8. Гетьман рішуче відкидав спроби Москви обмежити

суверенітет України. На початку червня 1657 р. у переговорах з посольством

Ф. Бутурліна він аргументовано захищав своє право на зносини з іншими

країнами, гостро критикував зовнішньополітичний курс російського уряду,
відхилив домагання надіслати воєвод до Чернігова, Переяслава й Ніжина,

заборонив роздачу землі стрільцям у Києві та ін.

У соціально-політичному житті України 1654 1657 рр. відбувалися

суперечливі процеси, окремі з яких згодом згубно вплинули на долю держави.
Так чітко окреслилася тенденція зміцнення гетьманської влади, що, на думку
В. Липинського, «було проявом самодержавних, монархічних устрімлень
Б. Хмельницького»9. Справді, гетьман вирішував усі найважливіші питання

внутрішньо- і зовнішньополітичного характеру. За відомим визнанням

переяславського полковника П. Тетері, зробленим улітку 1657 р в Москві, «рады
не сбирал, а владел всем один, что роскажет, то всем войском и делают»10.
Однак це твердження не зовсім точне. Гетьман продовжував збирати ради, хоча

тепер вони займалися в основному схваленням прийнятих ним рішень, що

надавало останнім традиційної законності. З цього приводу Б. Хмельницький

у листі до коронного гетьмана С. Потоцького (березень 1656 р.) зазначав:

«якщо що поставлено з узгодженої зі всією старшиною ухвали, то цього нам

не можна порушити приватним чином», бо «в цих краях якщо що і робиться
без старших і молодших рад, то воно не буває, як правило, сталим, бо цей

(порядок) військо закріпило навіть звичаями»п. Розуміючи, як ніхто інший

з його сучасників, небезпеку для молодої держави ворожнечі старшинських
угруповань, Б. Хмельницький у договорі з Росією добився фіксації пожиттє-

вості гетьманської влади, а в останній рік життя пішов на запровадження її

спадковості (Корсунська рада у квітні 1657 р. обрала гетьманом його сина

Юрія, який мав приступити до виконання своїх обов язків після смерті
батька).

Одночасно зростала суспільно-політична роль старшини. Щоправда,
побоюючись гетьмана, її верхівка з претензіями на встановлення олігархічної
влади відкрито не виступала, але таємно прагнула цього. Помітно

зміцнились позиції старшин, які або походили зі шляхти, або прагнули увійти
до неї. Ця група мріяла про встановлення суспільних відносин за польським

зразком, таємно від Б. Хмельницького добивалася від московського уряду
маєтків, хоча далеко не відразу могла ними скористатися. Лідером цього
угруповання був генеральний писар І. Виговський, який вів приховану боротьбу
проти династичних планів гетьмана.

Слід звернути увагу ще на одну обставину. Позбавлена контролю з боку
держави і маючи у своїх руках виконавчу та судову владу, полкова старшина
зловживала своїм становищем, привласнювала державні податки, різні
оренди. Ніжинський протопіп М. Филимонович восени 1657 р. не без підстав

звинувачував І. Виговського і полковників у тому, що вони «рады одни пановать
и жаль им того самовластия отстать, понеже уже разлакомилися в панованье

и не хочется им того оставити»І2. Цей вельми інтенсивний процес розвитку
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«самовладдя» старшини не лише вів до паралічу центральної влади, а й за

умови, коли в ментальності еліти лише починала утверджуватися національна

державна ідея, приховував страшну небезпеку втрати нею державотворчих

функцій, появи отаманства і, за висловом В. Липинського, «тупого
егоїстичного анархізму».

Окрім того, внаслідок непомірного збагачення старшини, зростання її
владного егоїзму, ігнорування на місцях соціально-економічних інтересів не лише

селян, а й козацтва швидко загострювалися соціальні суперечності. Маси

знедолених, скривджених і невдоволених стікалися на Запорожжя, яке

ставало в опозицію до городової України. На початку квітня 1657 р. з явилися

повідомлення про намір запорожців йти «на гетмана, и на писаря, и на

(пол)-ковников, и на иных начальных де... розграбить и побить за то, что де

они гетман, и писарь, и полковники, и иные начальные люди со всех городов,
с ранд, и с сел, и деревень емлют себе поборы большие и тем самым они

(бога)теют, а им козаком ничего не дают»13. Є дані, що Б. Хмельницький

відправив туди каральну експедицію, яка придушила виступ. Однак влітку

виступи козацьких низів спалахнули у війську.

Отже, в Українській державі зав язувався складний вузол
соціально-політичних проблем, що вимагали свого вирішення. Ситуація ускладнювалася
різким зниженням з кінця 1656 р. політичної активності хворого Б.

Хмельницького та інтригами І. Виговського, що прагнув влади Смерть гетьмана

у кінці липня 1657 р. була важким ударом для молодої держави.
На жаль, наступники Б. Хмельницького не тільки не спромоглися

довершити розпочату ним справу, а й протягом восьми років своїми

нерозважливими діями її загубили. Процес Руїни започаткував І. Виговський, який усунув
від влади Ю. Хмельницького і вчинив, по суті, державний переворот. При
цьому він допустився серйозної помилки організував обрання себе
гетьманом не на Генеральній раді Війська Запорозького, а на старшинській, чим

відразу ж скористалася опозиція Великим прорахунком І. Виговського було

ігнорування соціальних суперечностей, беззастережна підтримка шляхти й

старшини при повній зневазі до інтересів поспільства та незаможного козацтва.

Складається враження, що І. Виговський та його однодумці не усвідомлювали
того факту, що витворена в ході Визвольної війни держава за своїм

політичним устроєм, характером соціально-економічних відносин суттєво відрізнялася
від сусідніх країн і спроба змінити їх на польський кшталт негайно викличе

могутню протидію з боку народних мас. Ця політична короткозорість нового

гетьмана спричинилася до втягнення українського суспільства у вир
громадянської війни. Ще одне міркування. І. Виговський не спромігся оцінити
заходів свого попередника щодо зміцнення гетьманської влади. Шукаючи
підтримку з боку старшини й запобігаючи перед нею, він на Корсунській раді
у жовтні 1657 р. заявив, що, на відміну від Ю. Хмельницького, «без вашого

войскового совету никаких дел делать не буду» 14, і сприяв таким чином

посиленню олігархічних тенденцій серед правлячої еліти.

Негативні наслідки цих прорахунків не змусили себе довго чекати. До
кінця року чітко окреслився збройний конфлікт між Запорожжям, козацькою

голотою і частиною лівобережної старшини з одного боку та урядом І.

Виговського з другого. Замість того, щоб рішучими діями чи шляхом

компромісів погасити «іскру громадянської війни»15, гетьман обрав найгірший
варіант: всупереч договору 1654 р. він почав схиляти московський уряд до
втручання у внутрішні справи України, настроюючи його проти опозиції. До
подібної тактики вдалися і його політичні противники кошовий Я. Барабаш
і полтавський полковник М. Пушкар. Зрозуміло, що Москва не могла упустити

чудову нагоду послабити державний устрій України й обмежити самостійність
українського уряду, перетворити його в слухняний придаток московської
державної бюрократії.

Будучи не в змозі подолати опозицію політичними методами, гетьман на

початку 1658 р. уклав угоду з Кримом, за якою вперше в історії козацької
держави татарська сила використовувалася не лише для боротьби з

зовнішніми ворогами, а й внутрішніми противниками. За таких обставин

послаблюється зовнішньополітична діяльність українського уряду, спрямована на
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дження суверенності України та прилучення до неї західного регіону. Укладена
восени 1657 р. союзна угода зі Швецією (у якій Карл X зобов язувався
добиватися від Польщі визнання незалежності Української держави та включення

до її складу не лише західноукраїнських земель, а й Берестейського й

Новгородського воєводств Білорусії до р. Березини та кордонів Прусії) мала

формальний характер, оскільки Швеція шукала шляхів до замирення з Польщею.
У стосунках з Річчю Посполитою гетьман досягає згоди не вдаватися до

воєнних дій і дотримуватися кордону, який для України проходив по р. Случ,
для Польщі по р. Горинь (територія між ними залишалася нейтральною).
Щоправда, наприкінці 1657 р. литовські підрозділи зайняли Пінськ, який

тоді з повітом входив до Української держави.
З початком 1658 р. у зовнішній політиці гетьманського уряду з явилися нові

акценти, які могли істотно вплинути на еволюцію національної державної
ідеї та характер соціально-економічних відносин. По-перше, намітився

поворот до пошуків порозуміння з польським урядом на основі повернення
козацької України до складу Речі Посполитої. По-друге, вимальовується

важкозрозуміла (хіба що для маскування пропольської орієнтації) запопадливість перед
Москвою: протягом лютого-березня І. Виговський погодився на прибуття воєвод

до найбільших українських міст, передачу Москві Бихова і Чаусів, залучив

комісарів з військовими підрозділами до складання козацького реєстру,

перепису міщан, млинів, оренд тощо.
Тим часом конфлікт із Запорожжям і Полтавським полком переріс весною

1658 р. у громадянську війну. Козаки разом з селянами і міщанами
центральної та південної частини Лівобережжя почали громити маєтки шляхти і

козацької старшини, розправлятися з її власниками, орендарями, збирачами
податків. У ролі політичного керівництва виступало Запорожжя, що під

прапором захисту козацьких прав і вільностей від «ляха-гетьмана» домагалося

скликання чорної ради. Одним з претендентів на булаву був кошовий Я.
Барабаш, обраний на незнану досі посаду «кошового гетьмана» 16.

Заручившись підтримкою татар, І. Виговський виступив проти повстанців,
які в запеклому бою 31 травня 1658 р. поблизу Полтави зазнали поразки
(полягло майже 15 тис. людей). Захоплений у полон М. Пушкар був негайно

страчений. Наступного дня гетьман зайняв Полтаву і наказав козаків «всех

вырубить, а жен, и детей, и мещан, и мужиков всех отдал татарам». Саме

місто було дощенту зруйноване. І. Виговський дозволив татарам грабувати
міста й села, брати ясир на території по м. Лубни і р. Сулу. Щоб довершити
розгром опозиції, гетьман розпорядився стратити групу полковників і

сотників, чим «в людех учинил страх великой». Загалом же каральна експедиція

коштувала життя й волі близько 50 тис. осіб. Розправи гетьмана над мирним

населенням викликали глибоке обурення серед мешканців Лівобережжя,
сприяли зростанню серед них промосковських настроїв і симпатій.

Тим часом у завершальний етап вступають переговори гетьманського

уряду з Польщею. 6 вересня неподалік Гадяча скликається козацька рада для

укладання угоди. Козаки домагалися створення удільного Руського князівства
в складі Белзького, Брацлавського, Волинського, Київського, Подільського,

Руського і Чернігівського воєводств, Пінського і ІЧстиславського повітів
Литовського князівства; ліквідації унії, повернення православній церкві
відібраних храмів, монастирів і володінь. Польська комісія, очолювана С. Бенев-

ським, погоджувалася на створення Руського князівства у складі лише

Брацлавського, Київського і Чернігівського воєводств. Нарешті рада прийняла
польські пропозиції й угода була укладена. Щодо свого правового

оформлення, то вона характеризується відсутністю чіткої фіксації волевиявлення

обох сторін (існує кілька автентичних варіантів трактату з певними

відмінностями у змісті й підписами лише гетьмана), що створює враження її пре-

лімінарності.
Нагадаємо основні положення угоди, що дозволить точніше визначити її

місце в розвитку національної державної ідеї. У політичному відношенні

козацька Україна у вигляді Руського князівства на правах автономії

поверталася до складу Речі Посполитої. Князівство очолював гетьман, який одночасно

виступав київським воєводою і першим сенатором. Влада гетьмана була по-
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життєвою, а після його смерті українські стани мали право обрати чотирьох

претендентів, з яких король і призначав руського гетьмана. На польський

зразок створювалися уряди й посади канцлера, маршалка, підскарбія, воєвод,

каштелянів тощо, відновлювався старий адміністративно-територіальний поділ.
В одному з варіантів зазначалося, що у Київському воєводстві сенаторські
посади могла обіймати лише православна шляхта, а у двох інших напере-

мінно: православна й католицька. За іншим варіантом в усіх трьох
воєводствах їх мала займати лише православна шляхта. Руське князівство повністю

позбавлялося такої важливої ознаки державного суверенітету, як права на

міжнародні відносини з іншими країнами. Фактично воно втрачало

самостійний центральний законодавчий орган, бо мало керуватися рішеннями

польського сейму та короля. Збройні сили складалися з 60 тис. козаків і 10 тис.

найманців. В одному з варіантів міститься застереження, що у випадку війни

Речі Посполитої з Росією участь у ній князівства Руського не обов язкова.

У соціально-економічному аспекті угода передбачала відновлення
існуючих до національної революції форм феодального землеволодіння. Козаки «як

люди рицарські» одержували всі права і вільності, звільнялися від сплати

податків і виконання повинностей, підлягали гетьманській юрисдикції. За

клопотанням гетьмана по 100 козаків з кожного полку могли одержати
шляхетство. Але місце їх проживання обмежувалося традиційною козацькою

територією, що визначилася ще до 1648 р. Для виготовлення грошей з

зображенням королівської особи князівство могло відкрити свою карбівню.
У релігійно-культурній сфері визнавалася свобода релігійного

віросповідання, відновлювалися права православної церкви на усіх українських землях

(куди «сягає мова народу руського»). Католицьке віросповідання на території
Руського князівства урівнювалося в правах із православним. Щодо унії, то в

одному варіанті договору передбачалося її збереження, в другому вона

підлягала ліквідації не лише в Україні, а й у Литві та Польщі. Дозволялося

відкриття двох академій (з такими ж правами, як і Краківська академія)
і без обмежень середніх шкіл та друкарень.

Наступні події, пов язані з ратифікацією договору, засвідчують прагнення
польської сторони будь-що не допустити зміцнення державних прав козацької

України. Вже наступного дня після укладання угоди польські комісари
домоглися від І. Виговського згоди на скорочення чисельності козацького війська до

ЗО тис. осіб і виведення українських залог з межиріччя Случа й Горині.
Пізніше гетьман і його однодумці все ж таки почали домагатися від Польщі

розширення прав Руського князівства. У березні 1659 р. до Варшави виїхало

посольство з новими «пунктами» щодо розширення автономії України. Вони

передбачали прилучення до Великого князівства Руського Волинського,

Подільського і Руського воєводств; на території Брацлавського, Київського і

Чернігівського воєводств всі посади за призначенням канцелярії князівства

мала займати православна шляхта, а у Волинському, Подільському і Руському
воєводствах навперемінно православна й католицька; скасування наданих

без згоди гетьмана володінь та урядів; обмеження прав князів; встановлення

козацького реєстру у 60 тис. осіб, до того ж козаки могли проживати на

території Брацлавського, Київського і Чернігівського воєводств; негайне

скасування унії на території Речі Посполитої й повернення православним
відібраних у них кафедр, ігуменств, монастирів, церков, шпиталів і семінарій;
заборону діяльності єзуїтів у Брацлавському, Київському і Чернігівському
воєводствах. Варта уваги спроба І. Виговського (услід Б. Хмельницькому)
запровадити принцип спадкоємності гетьманської влади. Так, він домагався права

«війни», а також спадкоємного переходу влади після його смерті «без жодних

виборів» до рідного брата Данила (інший брат Костянтин мав одержати польне

гетьманство, щоб «на Україні не доходило до вибуху заворушення») 17.
Як і слід було сподіватися, польський уряд рішуче відхилив привезені

«пункти». І. Виговський пішов на поступки, і у травні 1659 р. сейм затвердив

договір у найневигіднішому для України варіанті. Територія князівства

обмежувалася Брацлавським, Київським і Чернігівським воєводствами,
чисельність козаків встановлювалася у ЗО тис. осіб, унія залишалася, православні
могли обіймати посади лише в Київському воєводстві, а у Брацлавському і

Київська старовина 7



Чернігівському навперемінно з католиками. У тексті договору було відсутнє
застереження, відповідно до якого козацька Україна не була зобов язана брати
участь у війні з Москвою.

Оцінюючи договір, можемо зробити кілька висновків.

По-перше, впадає у вічі невизначеність політичного устрою України.
Козацька Україна проголошувалася князівством, але при цьому не мала свого

князя (?!), оскільки його очолював гетьман, який одночасно був київським
воєводою і сенатором Польщі. Безперечно, ця спроба І. Виговського
(очевидно, не без впливу Ю. Немирича) витворити політичний устрій України на

основі механічного з єднання окремих державних інституцій гетьманату і
польського королівства була невдалою і нежиттєздатною. Не без підстав
Ю. Хмельницький іронізував з наміру І. Виговського бути одночасно в особі

запорозького гетьмана, київського воєводи та руського князя.

По-друге, договір юридично узаконював розподіл українських земель на

дві частини й унеможливлював їх об єднання у межах суверенної
національної держави (проголошувалася територіальна єдність і неподільність Речі
Посполитої).

По-третє, зазнавав істотних змін політичний устрій козацької України, а

її державна автономія зводилася нанівець. Гетьманський уряд втрачав
самостійність у проведенні внутрішньої політики і позбавлявся прав на

зовнішньополітичну діяльність; відновлювалася польська форма
адміністративно-територіального устрою.

По-четверте, відкидалася традиційна модель соціально-економічних

відносин, в основі якої лежали козацьке й селянське господарства, що мали

тенденцію до еволюції у напрямі господарств фермерського типу. Відбувалось
повернення до великого й середнього феодального землеволодіння,
фільварково-панщинної системи господарювання й кріпацтва. На чільне місце в

соціальній структурі суспільства знову висувалася шляхта, якій
забезпечувалися усі її політичні та соціальні права.

Отже, договір по-суті означав відмову гетьманського уряду від ідеї
створення незалежної соборної Української держави і перехід на позицію
федералізму. Польська сторона не погодилася на державну рівноправність України,
а дала лише автономію для Наддніпрянщини й усувала все те, що
нагадувало б українську державність (І. Крип якевич слушно назвав договір
виправленим виданням Зборівської угоди).

Пропольська політика І. Виговського, курс на відновлення шляхетських

порядків, використання татар у боротьбі з опозицією, військові дії проти
Росії посилювали невдоволення козацтва. Особливо сильні антигетьманські

настрої виявилися на Лівобережжі, мешканці якої вважали І. Виговського

винним у страхітливому спустошенні краю. За його власним визнанням,

зробленим у листі до короля в кінці 1659 р., козацька сила тепер не страшна, бо

в бурі «домової війни» вигинули-«найбільші полки: Полтавський з сорока
тисячами; Миргородський з тридцятьма тисячами, також Прилуцький та Ірклі-
ївський вщент знесені. Кропивою поросли міста й села, бо одні на плацу

полягли у скількох багатьох битвах, а інші з жінками пішли в Орду»18.
Москва, граючи на ненависті козаків і частини старшини до гетьмана, зуміла

заручитися їх підтримкою й отримала сприятливу можливість встановити

протекцію над козацькою Україною. Тому навіть блискуча перемога І.

Виговського над московським військом під Конотопом у червні 1659 р. не

відновила його владу над Лівобережжям. У серпні тут спалахнуло повстання проти

гетьмана, і до кінця вересня більшість лівобережних полковників присягнуло
на вірність Москві. Князь О. Трубецькой з військом вступив до Переяслава.

Ситуація стала критичною,, коли у серпні рух проти І. Виговського почав

набирати сили і в Правобережній Україні. За влучним висловом В. Герасим-
чука, І. Виговський «за собою не мав нікого, а проти себе всю Україну»19.
Спроби гетьмана втримати кермо влади зазнали невдачі, і генеральна
козацька рада восени 1659 р. обирає гетьманом Ю. Хмельницького. Так зазнав

краху новий курс частини української еліти, курс, який засвідчив згубність

ігнорування національних і соціальних завоювань Визвольної війни.

Перед новим урядом стояли надзвичайно складні завдання: припинити
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громадянську війну, послабити соціальну напруженість, покласти край як

охлократичним поривам черні, так і олігархічній сваволі старшини, запобігти

загрозі територіального розпаду козацької України на Лівобережжя,
Правобережжя та Запорожжя, поліпшити функціонування центральних і місцевих

органів влади, домогтися повного суверенітету та об єднання всіх українських
земель у межах національної держави. Однак, як показали наступні події,
упоратися з ними цей уряд виявився неспроможним. І одна з головних причин
цього полягала у слабкій національній консолідації еліти, перевазі в її

менталітеті особистих і групових інтересів над державними, а* відтак і нездатності

мобілізувати суспільство на розбудову держави. Вкрай негативну роль зіграв
низький рівень політичної і національної самосвідомості самого суспільства.

Щоправда, уряду доводилося діяти в дуже складній ситуації. На

Лівобережжі стояли залоги російського війська, які користувалися підтримкою
значної частини населення, що не довіряло гетьманській владі. За таких умов

продовження війни з Росією означало б втягнення суспільства у новий етап

громадянської війни. Слід було шукати порозуміння з Москвою. З другого

боку розрив договору з Варшавою ставив Україну перед загрозою
відновлення воєнних дій з Польщею та союзним їй Кримським ханством. Шансів

на перемогу у цій війні власними силами не було. Тому приймається в

принципі правильне рішення діяти обережно, використовуючи суперечності між
Росією і Польщею. Як відзначав коронний обозний А. Потоцький у листі до

короля (осінь 1659 р.), старшини вважали за оптимальний варіант «не бути
ні під в.кор.м., ані під царем; сподіваються вони цього досягнути, обманюючи

і лякаючи в.кор.м. царем, а царя в.кор.м.»20.
Ю. Хмельницький насамперед вирішив укласти нову угоду з Москвою. На

скликаній у Жердовій Долині раді було вироблено її статті, спрямовані на

збереження суверенітету України на засадах її конфедеративного зв язку з

Росією. Угодою передбачалося включення до складу Гетьманщини північної

Чернігівщини й частини Білої Русі; заборону перебування на території України
московського війська і воєвод (за винятком Києва); вільне обрання козаками

єдиного гетьмана на обидва боки Дніпра; право на міжнародні відносини;
участь українських посольств у переговорах Росії з сусідніми країнами у
справі укладання нею мирних договорів; гарантії вірності договору шляхом

присяги царя та бояр тощо. Але О. Трубецькой, вдавшись до військового

шантажу, відхилив статті і на скликаній 17 жовтня раді домігся ухвалення
нової Переяславської угоди, що складалася з підроблених московським

урядом умов угоди 1654 р. (українська сторона їх не мала) та додаткових статей.

Його зміст істотно змінював характер українсько-російських взаємин і

переносив їх з площини конфедеративное™ у площину автономності України в

складі Росії. Україна позбавлялася права без дозволу царя переобирати
гетьмана обрана на цю посаду особа повинна була їхати за своїми затвер-4
дженнями до Москви, де отримувала також булаву і знамено; на обох боках

Дніпра мали перебувати по одному судді, осавулу й писарю; гетьман

позбавлявся права без ради призначати й звільняти полковників, без суду карати

старшин смертю; виступати в похід без царського дозволу; заборонялися
стосунки з іншими країнами; російські воєводи отримали право увійти зі своїми
залогами до Переяслава, Ніжина, Чернігова, Брацлава й Умані; київська

митрополія підпорядковувалася московському патріархату; українські залоги

залишали Білу Русь тощо. Звертає на себе увагу умова, що передбачала

смертну кару для українців, які б відмовилися присягнути на вірність царю.
Ясна річ, такі наслідки переговорів з Росією не могли не викликати

глибокого розчарування й невдоволення козаків і старшин, особливо

Правобережжя. Тим більше, що в роботі Переяславської ради не брали участі сім
правобережних полковників (чигиринський, білоцерківський, київський, уманський,
брацлавський, паволоцький і подільський), за яких «руку приклав» Ю.

Хмельницький. Це не було простою випадковістю, а засвідчувало їхню політичну
позицію. Укладена угода була наслідком промосковської орієнтації
лівобережної старшини і великою політичною помилкою гетьманського уряду. Щоб
якось виправити її, Чигиринська старшинська рада у листопаді вирішила
послати до Москви нове посольство, яке одержало доручення домагатися
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сування несприятливих для України статей. Однак місія полковників П.

Дорошенка та А. Одинця зазнала невдачі.

Аналіз джерел вказує на прагнення юного гетьмана вірно служити своїй

Вітчизні і насамперед здобути для неї незалежність. Він не був такою

жалюгідною постаттю, якою його зображує традиційна історіографія. Наприкінці
січня 1660 р. у листі до волинського каштеляна, відомого польського політика

М. Беневського, Ю. Хмельницький підкреслював, що не хоче шукати

підтвердження свого гетьманства ні царськими грамотами, ні королівськими
привілеями і конституціями, бо «Війську Запорозькому звично, за своїм

уподобанням, й одного дня мати трьох гетьманів». Принагідно він відзначав

недопустимість розподілу України по Дніпру («ми без того боку Дніпра не є

Військом 'Запорозьким, а та сторона без нас») 2І, намагався повернути до

складу держави втрачені землі у Поділлі та Волині. Українські підрозділи
взяли в облогу Бар і Меджибіж. Гетьман клопотався перед московським

урядом, щоб той домагався від Польщі встановлення кордону по Прип яті,
Горині, містах Острог, Заслав, Гоща, Меджибіж, Вінниця, Бар, Зіньків,
Студениця.

Однак з цілого ряду обставин реалізувати ці плани Ю. Хмельницькому не

вдалося. З лютого 1660 р. польське військо розпочало наступальні операції.
Значна частина правобережної старшини схилялася до замирення з

Польщею, проти чого виступала лівобережна старшина. Гетьман не лише не подолав

розкол еліти, а й досить швидко перетворився на іграшку в руках
протилежних угруповань. Вся повнота влади зосереджується в руках старшинської

олігархії, угруповання якої, ставши на шлях боротьби за власні інтереси, вели

національну державу до катастрофи.
Суперечності між лівобережним і правобережним козацтвом загострилися

в ході воєнної кампанії проти Речі Посполитої восени 1660 р. Внаслідок про-
рахунків командуючого російської армії київського воєводи В. Шереметева
та гетьманського уряду українська армія виявилася розділеною на дві
частини за територіальною ознакою: лівобережні полки разом з росіянами під
керівництвом наказного гетьмана Т. Цицюри і правобережні, очолювані Ю.

Хмельницьким. Скориставшись цим, поляки не допустили їх об єднання, рішучими
діями змусили під Чудновим капітулювати В. Шереметева й домоглися (не
без сприяння старшини) укладення з Ю. Хмельницьким 7 жовтня угоди з

Польщею, яка передбачала повернення козацької України до складу Речі

Посполитої на умовах Гадяцького договору (за винятком статті про

утворення князівства Руського).
Політична ситуація, яка склалася, загрожувала новим спалахом

громадянської війни. Основна маса козацтва й старшини Лівобережної України
виступила проти укладеного договору й відмовилася визнати владу Ю.

Хмельницького. Розташування в Правобережній Україні на постій польського

війська і повернення до маєтків шляхти викликало глибоке невдоволення

населення політикою гетьманського уряду. Не можна сказати, що гетьман і

тверезо мислячі українські політики не розуміли серйозності становища. Так,
усвідомлюючи свою безпорадність, Ю. Хмельницький виявляв готовність

покласти булаву, але Корсунська рада у листопаді 1660 р. підтвердила його

гетьманські повноваження. Наприкінці 1660 початку 1661 років Ю.

Хмельницький спробував відновити свою владу в Лівобережній Україні, у
стосунках з Польщею намагався відстояти як права козацької України, так і
релігійні інтереси всього українського народу. Весною 1661 р. до Варшави
виїхало посольство домагатися непорушності прав православної віри і церкви,
ліквідації унії, свобод і вільностей «народу руському», збільшення
чисельності козацького реєстру до 70 тис. осіб та ін.

Тим часом посилилися сепаратистські прагнення лівобережної старшини,
реалізація яких вела до розпаду Української держави. Так, у квітні 1661 р.
наказний гетьман Я. Сомко, плекаючи надію на успіх, скликав неподалік
Ніжина раду для обрання гетьмана. Хоча ця спроба зазнала невдачі, шлях до

булави Лівобережної України було відкрито, і до неї відразу ж потягнулося
кілька рук. Восени спритний демагог, вправний промовець і безпринципний
кар єрист І. Брюховецький домігся проголошення себе запорозьким
гетьманом й почав активно боротися за булаву у Лівобережжі. Особливої гостроти
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ця боротьба набрала під кінець року після чергової невдачі Ю. Хмельницького

відновити тут свою владу. Основними претендентами були Я- Сомко, І. Брю-
ховецький та ніжинський полковник В. Золотаренко. Далеко не конструктивну

роль у цих подіях відігравали представники вищого православного
духовенства. Замість того щоб сприяти об єднанню всього суспільства на платформі
загальнонаціональних інтересів, вони часто тільки розпалювали групові та

міжстанові конфлікти. Підтримка одних гетьманів усупереч іншим стає чи не

нормою поведінки багатьох ієрархів (характерна у цьому відношенні

діяльність ніжинського протопопа М. Филимоновича, а згодом єпископа мстислав-

ського і оршанського Мефодія).
Внутрішньополітична ситуація в Україні ускладнювалася наростанням

суперечностей між заможним козацтвом та старшиною з одного боку і
козацькими низами, селянами й міщанами з другого. Джерела свідчать про
величезні зловживання з боку старшини, внаслідок яких становище основної маси

селянства помітно погіршилося: «в Царегороде под бусурманом крестьянам
такой тягости не наложено»22. Київський полковник В. Дворецький визнавав,

що Я. Сомко, В. Золотаренко й інші «драли по местам і селам убогих людей
незносними податками» 23. Невситиму жадобу старшини до наживи та її корум-

пованість відзначав С. Величко: «задля золота та срібла не тільки кожен із

них дав би виколоти око, але й брата, й батька свого не помилував би...» 24.

Брюховецький вирішив використати невдоволення козацтва політикою старшини

у своїх інтересах і розпочав кампанію відповідної критики своїх основних

конкурентів у боротьбі за булаву, виставляючи себе найрішучішим борцем за

козацькі права й вольності. Принагідно нагадаємо, що, на відміну від Я.
Сомка, який плекав надію звільнитися від московської залежності («ис хлопотства

сводобитца и жить по своим нр(а)вам»25), запорозький гетьман був
прихильником московської орієнтації. Він висловлювався за ліквідацію
гетьманату й створення Українського князівства на чолі з царевичем Федором.

У квітні 1662 р. Я. Сомко на скликаній у Козельці старшинській раді
домігся проголошення себе «полным гетманом», але побув ним лише місяць,
бо Москва, шукаючи собі надійнішого васала, не визнала законність цієї
акції. Вона почала схилятися до ідеї скликання чорної ради для обрання
гетьмана. Остаточно розчарувавшись у владі, Ю. Хмельницький зрікся булави
й став ченцем Ірденського монастиря (початок 1663 р.). Гетьманом обирається
досвідчений і честолюбивий політик П. Тетеря. Однак зміна гетьмана не

сприяла виходу Української держави з кризи і не запобігла її розпаду.
Московський уряд, шукаючи шляхів замирення з Польщею, почав виявляти

готовність уступити їй Правобережну Україну. Певно, саме.тому у березні 1663 р»
Москва погодилася на скликання у червні чорної ради й відрядила для

організації її проведення князя Д. Велико-Гагіна з 7 8 тис. ратних людей. На

цій раді 17 18 червня під Ніжином більшість козацтва виступила проти
старшини й обрала гетьманом І. Брюховецького. Його суперники були ув язнені
і згодом страчені. Так було зроблено згубний крок, який породив проблему

територіальної цілісності Української держави, спричинився до перманентної
політичної і міжусобної боротьби і полегшив реалізацію планів поділу
України між Росією і Річчю Посполитою.

У Правобережній Україні швидко зростало невдоволення реставрацією
польсько-шляхетських порядків, свавіллям жовнірів, ігноруванням Варшавою
взятих на себе зобов язань, передбачених Чуднівським договором. Ще у

лютому 1662 р. сейм ліквідував права козаків на шляхетські володіння і почав

повертати усі маєтності колишнім власникам. На початку квітня цього ж

року Ю. Хмельницький на вимогу короля змушений був дозволити шляхті й

урядовцям повертатися до маєтків. Щоб дещо зняти напруженість, П. Тетеря
відправив до Варшави посольство добиватися збереження вольностей Війська

Запорозького, повернення захоплених уніатами церков і монастирів,
припинення знущань над православним духовенством тощо. Але ці заходи не могли

розв язати проблеми, і у травні 1663 р. спалахнуло велике повстання проти
шляхти у Паволочі та його околицях на чолі з колишнім полковником І.

Попенком. його придушення не привело до покращення політичної ситуації у

Правобережжі.
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Правобережний гетьман підтримав наміри Яна Казимира розпочати воєнні

дії проти Москви, сподіваючись у випадку перемоги поширити свою владу на

Лівобережжя. У листопаді 1663 р. 40-тисячна польська армія і правобережні
козацькі полки увійшли в Лівобережжя. Перспектива відновлення польсько-

шляхетських порядків переважну частину населення не влаштовувала і

викликала його збройний опір. Це зірвало плани польського короля, і у лютому
1664 р. він вирішив відступити. У цей час серед частини правобережної
старшини, підтриманої І. Виговським, Ю. Хмельницьким і київським митрополитом
И. Тукальським, визрів план зміщення П. Тетері. Хоча цей задум був викритий,
а його ініціатори покарані, у лютому 1664 р. на території Правобережжя
спалахнуло народне повстання, що тривало до осені 1665 р. й мало антипольську

й соціальну спрямованість. Його сила зумовлювалася масовістю,
самовідданістю й героїзмом учасників, загальним прагненням відновити козацькі
порядки й досягти єдності козацької України. Разом з тим проявилося чимало

негативного, а саме: вгасання ідеї державної самостійності, нездатність створити
керівний центр та єдину армію, відмова від боротьби значної частини

заможного козацтва й старшини; розбрат і свавілля ватажків тощо. Все це в

комплексі перешкоджало внутрішньополітичній консолідації Правобережжя.
Можна погодитися з думкою Д. Дорошенка, що весною 1665 р. Правобережна
Україна перебувала у «стані загально анархії» 26.

Та попри все обидва регіони козацької України зв язувалися в один дер:
жавний організм політичними, етнокультурними, конфесійними та

економічними факторами. Перспектива об єднання обох частин під однією
гетьманською булавою ще не була втрачена. Самовідданим захисником ідеї сильної,
самостійної, незалежної України виступив правобережний гетьман Петро
Дорошенко. Його прихід до влади (серпень 1665 р.) означав появу на політичній

арені людини, яка об єднання у традиційних етнографічних межах всіх

українських земель поставила за мету свого життя. Орієнтація гетьмана на

Польщу, а пізніше на Туреччину і водночас спроби налагодити контакти з

Москвою були лише тактичними ходами досягнення цієї головної мети. При
цьому П. Дорошенко вдавався до всіх доступних йому засобів і не зупинявся

перед будь-якими жертвами.
П. Дорошенку доводилося діяти у надзвичайно складній ситуації:

Правобережна Україна була страшенно спустошена (втрати населення сягали

65 70%), державотворчі потенційні можливості її еліти були серйозно
підірвані, поглиблювався розкол суспільства, намітилось дальше загострення

міжнародної обстановки. Підписаний І. Брюховецьким Московський
*

договір
^жовтень 1665 р.) суттєво обмежував суверенітет Гетьманщини. В Андрусові
продовжувалися переговори між Росією і Річчю Посполитою, де обидві дедалі
більше схилялися до ідеї поділу козацької України. Тому правобережному
гетьману, що прагнув до об єднання України, доводилося діяти дуже
обережно. Так, у лютому 1666 р. він відправив до Варшави посольство домагатися

відновлення Зборівського договору, виведення польських підрозділів, замирення
з Лівобережжям та ін. З квітня П. Дорошенко почав переконувати

лівобережне козацтво провести генеральну раду й обрати єдиного гетьмана. Коли в

липні на Переяславщині спалахнуло велике повстання проти І. Брюховецького
і росіян, він надав повстанцям допомогу. Довідавшись про зміст російсько-
польських переговорів, П. Дорошенко почав схилятися до думки, що спершу

при допомозі татар слід домогтися незалежності від Польщі, а потім у союзі
з Кримом чи навіть Портою приступити до об єднання України.

Ситуація різко погіршилася після укладання у січні 1667 р. Андрусівської
угоди між Росією і Річчю Посполитою про перемир я на 15,5 року. Територія
козацької України розподілялася на три частини: Лівобережжя
закріплювалося за Москвою, Правобережжя за Польщею, а Запорожжя потрапляло
під їх спільне управління. Ця угода стала трагедією українського народу, бо

створювала практично непереборні труднощі на шляху до політичної

консолідації українських земель в єдиній соборній державі. Тепер українське
територіальне питання набуло міжнародного характеру. Йшлося-бо не лише про
перегляд географічних рубежів чи з ясування взаємин всередині панівної
еліти, а й про інтереси таких держав, як Росія і Польща. Проте і за цих
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ятливих умов П. Дорошенко спробував реалізувати свої політичні задуми.
Він підготував і здійснив восени похід на західноукраїнські землі з тим, щоб
включити їх до складу козацької держави. Щоправда, добитися цього йому не

вдалося, бо харківський полковник І. Сірко і кошовий І. Рог напали на Крим,
і союзник гетьмана калга-султан Крим-Гірей пішов на замирення з

командуванням польської армії.
Наприкінці 1667 р. П. Дорошенко погодився на переговори з московським

урядом, які засвідчили його прагнення позбутися присутності у Лівобережжі
царських воєвод, повернення у повному обсязі прав і вольностей Війську

Запорозькому, домогтися возз єднання у межах єдиної держави всіх етнічно-

українських земель по Перемишль, Ярослав, Львів, Галич і Володимир. П.

Дорошенко не відкидав і можливості прийняття турецької протекції. На початку
1668 р. старшинська рада ухвалила, «что по обе стороны Днепра жителем быть

в соединіи и жить бы особно давать дань Турскому царю и Крымскому хану,
также как Волоской князь платит...»27. П. Дорошенкові вдалося схилити на

свій бік І. Брюховецького, який у лютому 1668 р. закликав населення

Лівобережної України піднятися на боротьбу проти московської неволі за єдність
козацької України. До березня більша частина Лівобережжя була звільнена

від російських залог. У червні П. Дорошенко здійснив похід у Лівобережну
Україну, в результаті якого (після вбивства козаками І. Брюховецького) був
проголошений гетьманом об єднаної України. Здавалося, що його заповітна

мрія здійснюється, але розвиток подій показав, що це далеко не так. Виступ
проти П. Дорошенка у серпні запорозького писаря А. Суховія (підтриманого
Запорожжям та Кримом) і перехід восени на бік Москви наказного гетьмана

Д. Многогрішного (обраного в грудні сіверським гетьманом) означали

невдачу гетьмана.

І все ж політична лінія П. Дорошенка була життєздатною і користувалася

підтримкою більшості козацтва. За нових умов гетьман наважується на

докорінну зміну політичної орієнтації. У серпні 1668 р. він робить крок у напрямі
зближення з Туреччиною, посольство якої запропонувало Україні прийняти
підданство султана на умовах «удільності» (тобто, як Кримське ханство). До
Стамбула було послано посольство з проектом угоди, яка складалася з 17

статей. їх аналіз свідчить, що гетьман прагнув забезпечити єдність
українських земель від Вісли, Перемишля й Самбора до Севська і Путивля у межах

національної держави. Інші пункти передбачали гарантію
національно-політичних й релігійних прав України. Очевидно, турецький уряд погодився

схвалити основні з названих пунктів і Корсунська рада у березні 1669 р. дала

згоду на прийняття турецького протекторату (хоча відмовила у принесенні
присяги султану), підтвердила гетьманство П. Дорошенка по обидві сторони
Дніпра й визнала пожиттєвість (можливо, й спадкоємність) його влади.

Джерела свідчать про бажання П. Дорошенка уникнути боротьби з

Лівобережжям і досягти порозуміння з Д. Многогрішним. Він звертав увагу
останнього на необхідність залишатися «в братерському союзі», бо коли «будуть
всі разом, як раніше, в згоді і братерстві жити, то всяка справа міцніше і

'Статечніше угрунтована буде, і жоден ворог, ховай Боже, не здолає нас

подужати, і це ми самі добре дознали, що нам в останні роки наше роздвоєння

принесло: неприятелям нашим користь, а нашій змученій Отчизні неперестанну
згубу». У своїх листах П. Дорошенко з болем писав про руйнування
Гетьманщини («казати не бачимо обоих сторон страшную пустыню»), практику заслан-

іня Москвою синів України до Сибіру, пропонував скликати старшинську
раду всієї України для вирішення долі вітчизни, закликав дбати «о целости

страны и людей»28.
Разом з тим П. Дорошенко продовжував підтримувати зв язки як з

Польщею, так і з Росією. Але це не була безпринципність, як може декому

видатися. Це була мудрість політика, котрий у взаєминах з обома сусідами
проводив власну лінію на відновлення цілісності Української держави. Не
випадково під час переговорів з польським урядом весною і влітку 1670 р. з

приводу проведення Острозької комісії він сформував програму, яка передбачала
-розширення територіальних меж держави до р. Горинь, а восени поставив

^вимогу включити до складу козацької України Пінський, Мозирський і Річиць-
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кий повіти. Не менш важливе значення мали статті, які торкалися прерогатив

державного будівництва, конфесійного, культурно-освітнього та господарського
характеру (свобода православної віри, ліквідація унії, заснування академій,

шкіл, друкарень, амністія учасникам боротьби та ін). П. Дорошенко
порушував питання створення українського патріархату. У листі до підканцлера
А. Ольшевського гетьман обурювався тим фактом, що в урядових документах

згадуються лише Польща і Литва, а «Русь викидають за плот». Адже хіба

справедливо, запитував він, називати короля «князем руським», а саме Руське
князівство не згадувати?

Державотворча діяльність П. Дорошенка непокоїла правлячі кола Речі

Посполитої. А. Ольшевський обурювався тим, що гетьман хоче «народ руський
і провінцію Руську зробити самостійною і незалежною». Король М. Вишне-

вецький в одному з листів констатував: «Дорошенко не бажає, щоб польські

дворяни вступали у свої спадкові маєтки, а бажає, щоб Україна була
незалежною під його верховним управлінням». У написаній після укладання
Острозької угоди з посольством М. Ханенка «Реляції» підкреслювався намір
гетьмана «здобути собі титул господаря або удільного князя й володіти Україною»,
кордон якої з Річчю Посполитою мав проходити від «Кракова, як ріка Вислок
впадає в Вислу, од Казімежа, взявши через Литву аж по Білу Русь, до Жмуді,
взявши до Смоленська цим боком Дніпра...» 29. Зрозуміло, що польський уряд

відхилив пропозиції гетьмана і рішуче висловився проти підтвердження умов
Гадяцького договору. Варшава прагнула не допустити виділення козацької

України в окрему державно-територіальну автономію, побоюючись виникнення

«Князівства Руського». У листі до запорожців (1671 р.) польський король
писав, що не дозволить, щоб «Україна мала бути відлучена від Корони
Польської» за.

Історикам ще належить з ясувати, в якій частині своєї програми щодо

об єднання України П. Дорошенко помилявся, а в якій виявляв реалізм і

твердість. Водночас є всі підстави вважати, що на 1671 р. йому вдалося

помітно поліпшити внутрішньополітичне становище Правобережної України,
зміцнити державні інституції, згуртувати еліту, консолідувати суспільство, в

менталітеті якого знову почала утверджуватися національно-державна ідея.

П. Дорошенко зумів знайти оптимальний механізм узгодження своєї

гетьманської влади і влади старшинської ради, поклав кінець функціонуванню чорної
ради, на його думку, «шкідливої і згубної». Однак геополітичне становище

України залишалося несприятливим. Добре відомо, що кожна з сторін (Росія,
Порта і Річ Посполита), як і раніше, прагнула не допустити створення

самостійної і незалежної України. Влітку 1672 р. спалахнула війна між

Туреччиною і Річчю Посполитою. Правобережна Україна стала ареною жорстоких
військових дій, в яких успіх мала Порта. Однак всупереч сподіванням і надіям,

породженим українсько-турецьким договором 1669 р., П. Дорошенко мало що

виграв від цієї перемоги Османської імперії. Під час переговорів з польським

посольством великий візир проігнорував прохання українського уряду
встановити кордон України по р. Горинь. Згідно з укладеною у жовтні 1672 р.

Бучацькою угодою за Україною визнавалися традиційні межі козацької

території «у старих кордонах». Натомість Подільське воєводство «у своїх давніх

кордонах» відходило до володінь Порти. Отже, у 1672 р. Україна була ще раз

поділена, але тепер уже між Річчю Посполитою і Туреччиною. Плани П.

Дорошенка вкотре зазнали поразки, яку гетьман дуже важко й глибоко пережив.
У наступні роки за умов продовження війни між Портою з одного боку,

Польщею і Росією з другого, що велася на території України, П.

Дорошенко продовжував боротися за реалізацію своєї програми. У переговорах з

Польщею 1673 1675 рр. він домагався відновлення умов Гадяцького договору
для єдиної козацької України, включаючи Лівобережжя. У зносинах з Росією
висловлював згоду на прийняття її протекторату, але за умови визнання влади

одного гетьмана на обох берегах Дніпра, присяги царя щодо збереження
вольностей Війська Запорозького, встановлення кордону між Україною і Річчю

Посполитою, дозволу українського уряду створити 40-тисячне військо з

найманих козаків тощо. Оскільки Москва і Варшава відмовилися прийняти
українські пропозиції, переговори з ними завершилися безрезультатно. Нарешті
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поставлений у безвихідь П. Дорошенко у вересні 1676 р. змушений був скласти

гетьманські повноваження і здатися Росії. Так завершилася політична кар єра
видатного борця за самостійну соборну Українську державу. На нашу думку,
1667 р. є й рубежем Визвольної війни українського народу, якому так і не

вдалося створення єдиної національної держави. Відтак розпочалася нова

сторінка української історії.
Слід зазначити, що козацьку Україну як єдину політичну структуру

вбачав не лише П. Дорошенко. Історики недооцінюють у цьому плані

діяльність лівобережних гетьманів Д. Многогрішного та І. Самойловича.

Як правило, вони наголошують на соціальному аспекті їх політики, говорять
про промосковські орієнтації тощо. Але це лише один аспект політичних

портретів названих гетьманів. Другим, не менш важливим аспектом їх

діяльності було прагнення об єднати українські землі під однією гетьманською

булавою. Відомо, що Д. Многогрішний чимало зробив для зміцнення

гетьманської влади у Лівобережжі, добився політичних поступок з боку Москви,
сприяв прилученню Києва з округою до Лівобережжя, прагнув приєднати до

козацької України Мстиславське воєводство.
І. Самойлович (прийшов до влади 1672 р.) у своїй політиці також часто

гиходив з інтересів усієї України. Взявши курс на створення аристократичної

держави з міцною гетьманською владою, він рішуче протидіяв спробам
Запорожжя здобути політичну окремішність, намагався прилучити під свою

булаву Правобережну Україну, не випускав із поля зору Західну Україну
Не випадково у листуванні з царем І. Самойлович радив йому висунути
претензії до Польщі щодо західних земель, «бо вся тогобічна сторона Дніпра,
Поділля, Волинь, Підляшшя, Підгір я і вся Червона Русь, де стоять славні

міста Галич, Львів, Перемишль, Ярослав, Люблін, Луцьк, Володимир, Острог,
Заслав, Корець та інші, від початку існування тутешніх народів належала

до руських (тобто українських у тогочасній термінології) монархів, і тільки

сто років тому, з невеликим лишком, польське королівство ними

заволоділо»31. У зверненні від 31 травня 1686 р. до польського короля І. Самойлович

підкреслював право Війська Запорозького на Правобережну Україну (що вхо

дила до складу Української держави) і просив, щоб «тая земля пустая, яко

наша власная, при нас была вечным постановленьем утверждена». 26 серпня

у листі до білоцерківського коменданта гетьман зауважував, що землями до

Дністра і Случа володів П. Дорошенко, тому вони на законних підставах

повинні належати Війську Запорозькому, а не Польщі32. Думки про
необхідність об єднання територій по обидві сторони Дніпра лівобережний гетьман

дотримувався до останніх років свого правління, постійно критикував політику
Росії і Польщі, спрямовану на збереження розчленованості України: «яко

скотину некую имели бы торговати». Однозначною була його реакція на

укладання нової московсько-польської угоди від 1686 р., за якою Правобережжя
залишалося в складі Польщі. І. Самойлович не приховував різкого
невдоволення цим актом і заявив, що Військо Запорозьке ніколи не зречеться «свого

давнього достоянія» правобережної України. «Не так воно станеться, як

Москва у своїх мирових умовах з поляками постановила, зробимо так, як

нам треба!» казав він33.

Відомо й те, що І. Самойлович намагався на практиці реалізувати свої

наміри. В березні 1674 р., після походу на Правобережжя об єднаних
українсько-російських військ, у Переяславі зібралася генеральна рада, яка обрала
І. Самойловича гетьманом всієї козацької України. По суті, це означало

державне об єднання обох частин України під егідою єдиного правителя. Інша

справа, що ця акція, не забезпечена відповідною військовою підтримкою з боку
Росії, принесла правобережному населенню (внаслідок турецько-татарської
агресії) нові страшні страждання й лиха і в кінцевому підсумку була
невдалою.

Таким чином, незважаючи на те, що протягом другої половини 60-х

першої половини 70-х років суспільно-політичному розвитку козацької України
були властиві поліцентризм політичної влади і розчленованість її території,
все ж єдина державна структура України (Гетьманщина) продовжувала
існувати. Вона зазнала краху лише з падінням гетьманства П. Дорошенка. Від
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цього часу Правобережна Україна втратила провідну роль у підтриманні
державнотворчих процесів на всьому ареалі України. Це зумовлювалося не

стільки бездарністю наступників П. Дорошенка, скільки політичним курсом
Польщі й Туреччини, а також жахливим занепадом краю. Спустошливі
військові дії, напади татар, усобиці й громадянська війна знищили сотні

населених пунктів, призвели до повного запустіння великих територій, через що

цей період історії і отримав назву «Руїна».
А на Лівобережній Україні Гетьманщині відбувався інтенсивний наст) п

царизму на основні українські політичні інститути, фінансово-економічну

систему, релігійну самостійність. Цей руйнівний процес загальмувала, але не

могла спинити навіть діяльність Івана Мазепи. Тому крах політичної акції
гетьмана, який прагнув при допомозі Швеції здобути незалежність України,
ознаменував новий наступ Москви на автономію України. Від 1709 р. цей

процес прискорився і набув більш цинічних і грубих форм (вводяться
царські владні органи, установи, обмежується економічна самостійність

Гетьманщини, забороняються вибори гетьмана і запроваджується практика

призначення генеральної старшини і полковників прямо з Москви). Нарешті було
ліквідовано й інститут гетьманства (1764 р.), і Запорозьку Січ (1775 р.), і

військово-політичний устрій Гетьманщини (початок 80-х років XVIII ст.).
Українська козацька держава, біля підвалин якої стояв Б. Хмельницький,

мала свої сильні і слабкі сторони, переваги і недоліки. Але суть не в цьому.

Головне, що ця держава мала величезні потенційні можливості для свого

розвитку, кристалізації й вдосконалення владних структур, еволюції цілком
цивілізованим європейським шляхом.
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ДО ДЖЕРЕЛ

МАЛІ УКРАЇНСЬКІ ЛІТОПИСИ,
ХРОНІКИ ТА ДІАРІУШІ

З цього числа «Київська старовина» починає друкувати серію так званих малих

літописів, які мають свою історію і свої традиції. Збереглося цих літописів досить

багато. Ще Самійло Величко в передмові до свого «Сказання про війну козацьку з

поляками...» скаржився, що українці мало дбали про збереження своєї слави і не

створили значних праць із описом діянь, а залишили, як він писав, «вельми куці й

короткослівні реєстрики». Проте таких «реєстриків» було створено в Україні аж

стільки, що в сумі вони таки створювали виразну картину національних діянь. Ці
літописи скарб нашої духовності, вони приносять читачам та й історикам безліч

матеріалу про події від найдавніших часів до XIX століття включно, адже і в ХіХ

столітті ще практикувалося літописання. Та й не тільки «реєстрики», тобто коротке

літописне перечисления подій, вони складали, але й хроніки, діаріуші, генеалогічні

оповідання, витворивши таким чином своєрідний жанр стислого літописання. Реєстри
писалися двох видів: компілятивні, творені для збереження історичної пам'яті

книжниками (анонімні та іменні), і такі, які створювалися слідом за подіями. Траплялося

й таке: про давніші часи автор створював компілятивну хроніку, а в її

продовження подавав факти, очевидцем яких був сам. Часом ці записи набували форми
щоденника (діаріуша). Творилася так звана діаріушна проза, що мала переважно

приватний характер. Але часом діаріуші творилися за завданнями

високопоставлених чиновників та військових провідників, як, скажімо, діаріуші Генеральної військової

канцелярії. Микола Ханенко, про якого поведемо мову, створив два діаріуші: один

за завданням Генеральної канцелярії, а другий як приватний щоденник. Значне

місце посідали в цій документальній літературі так звані «сімейні хроніки». Архітипом

цього жанру стали генеалогічні оповідання, які з'являлися у першій половині XVII

століття. Часто ними доповнювали книги, присвячені меценатам. Такі генеалогічні

оповідання писали Тарас Земка, Петро Могила, Ззхарія Копистенський, Памво

Беринда та інші. Зразки цього жанру також подамо в новій рубриці часопису. Згодом,

особливо тоді, коли старшинські роди почали претендувати на дворянський статус,

сімейні хроніки створювалися, щоб доказати шляхетське походження родини.

Часом творилися вони й з дидактичною метою, а в XIX столітті укладалися для

закріплення родової пам'яті. Сімейні хроніки цікаві не тільки в історичному, а й

психологічному аспекті, бо в них ідеться про конкретних людей одні з них брали
активну участь у політичних перипетіях, інші вели записи про погоду, врожаї та

недорід, ціни на хліб та худобу, родинні події.
Малі літописи творилися в різних регіонах України, фіксуючи поряд із

загальнонаціональними чи й міжнаціональними подіями факти з місцевого життя. Такі

літописи отримали визначення регіональних. Збереглося таких літописів чимало, й

називаються вони за окремими територіями: Львівський, Острозький, Київський,

Волинський, Чернігівський, Хмільницький, Добромильський, Гуклівський тощо.

Різновидами регіональних літописів вважають і монастирські хроніки Мгарського, Плісниць-

ко-Підгорецького, Сатанівського, Межигірського, Густинського та інших чернечих

обителів. В цих літописах часом теж відображали загальнонаціональні події, хоч

основну увагу безіменні автори звертали все ж на історію власних монастирів.
Малих літописів в XVI XVIII століттях писалося таки багато, та, либонь, значна
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частина їхня загинула у частих пожежах, військових розрухах, від недбальства у

монастирських бібліотеках і простого невігластва, коли прадавніми рукописами
замотували оселедці на торговищах. Всякого траплялося... Дещо з того, що вдалося

зібрати у другій половині XVIII та першій половині XIX ст. (Чепа, Полетика, Безбо-

родько, Румянцов), було видано у Києві в 1856 році М. Білозерським

(«Южно-русские летописи»). Він мав намір оприлюднити значно більше літописів, але видав

лише один томик. Значніша за обсягом збірка вийшла в 1888 році («Сборник
летописей, относящихся к истории Южной и Западной России»). Не раз зверталася до

цього жанру писань й «Киевская Старина» (1882 1906). З являлися вони друком й в

інших, тепер практично малодоступних виданнях. Зокрема й як додатки до великих

літописів (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка). Історична вартісність малих

літописів різна: поруч із визначними зразками літописання, сповненими маловідомих

фактів та подій, є літописи фактологічно убогі, що лишень повторювали, часом з

помилками й спотворено, загальновідомі події; чимало серед них і цілком сухих реєстрів,
а трапляються й живі, майже художні описи тих чи інших подій нашої історії,
життя. Не всі літописи досі опубліковано, і зберігаються вони у різних рукописних
сховищах. Часом невідомі автори вели свої записи на сторінках стародруків.

Щонайперше завдання сучасних історіографів скласти реєстр малих літописів та

хронографів і максимально повно видати в оригіналі. «Київська старовина» ж

ставить за мету популяризацію цього призабутого джерелознавчого матеріалу, тобто

опублікування в перекладі сучасною українською мовою кращих зразків малого

літописання і подання довідкового апарату до них. Це конче необхідно для розвитку

нашого, останнім часом вельми занедбаного історичного мислення. Писалися малі

літописи різними мовами: книжною українською, церковнослов янською, польською,

латиною, російською в оригіналі для широкого читача вони здебільшого

недоступні, отже, й виникає потреба подати їх сучасною українською літературною
мовою.

Нову рубрику ми починаємо із публікації визначної пам ятки українського

короткого літописання малого діаріушу Миколи Ханенка. Традиція таких діаріушів
з'являється в Україні в першій половині XVII століття. їх писали, ймовірно на

замовлення державців, поляки, описуючи боротьбу уряду і шляхти, зокрема й місцевої, з

козацькими повстаннями. Творили їх і спольщені українці. Усі ці діаріуші мали

пропольське спрямування, шельмуючи козаків, український народ, його менталітет.

Згодом діаріуші почали писати й військові канцеляристи за завданнями українських

правобережних і лівобережних гетьманів. Але дійшло таких діаріушів до нас

небагато. Найдавнішим твором цього жанру маємо вважати діаріуш Самійла Зорки,
що ним користув лися С. Величко і, не виключено, Г. Грабянка. Проте щодо цього

між істориками і археографами точилися суперечки (дивись мою передмову до

Літопису С. Величка. Т. 1. К., 1991). Безперечно одне якийсь діаріуш таки

писався в часи Хмельницького. Очевидно, більшість ранніх діаріушів, включно про

події Мазепиного гетьманування, згоріли при російському нищенні козацької

столиці Батурина в 1709 році. Діаріуш Ханенка це щоденникові записи періоду
гетьманування Івана Скоропадського, притому останнього року його правління, що не

може не викликати значного інтересу істориків.
Микола Данилович Ханенко народився близько 1690 року і залишив своє ім'я

в анналах української культури і політики як автор двох діаріушів, малого й

великого. Малий діаріуш він написав, бувши канцеляристом Генеральної канцелярії,

тобто цей документ писазся як державне завдання. Великий же діаріуш має

приватний характер. Називався він «Партикулярний журнал, чи Для пам'яті щоденна

записка», і вів його автор з 9 листопада 1719 року по 29 січня 1754 року, хоч і з

перервами. По матері М. Ханенко ріднився з Ломиковськими. Згадаймо, що

генеральний обозний у Івана Мазепи Іван Ломиковський був одним із ініціаторів

повстання проти Петра І. Вчився Микола Ханенко в Київській академії, принаймні в 1709

році проходив клас поетики. Проте вже наступного року вступив на військову

службу і в 1711 році брав участь у Прутській кампанії. Згодом стає канцеляристом.

З 1721 року обіймає позажну посаду старшого канцеляриста. Після смерті гетьмана

Івана Скоропадського Павло Полуботок посилає М. Ханенка у складі старшинської

депутації до Петра І з петицією про російські утиски в Україні. Наступного разу
він їздив до Петербурга уже з самим П. Полуботком, де розділив долю наказного

гетьмана: був арештований й просидів рік у казематах, його піддавали тортурам
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у Таємній канцелярії. З 1728 року Микола Ханенко полковий стародубський

суддя, в 1729 році виконував обов'язки Генерального писаря. З 1736 по 1737 рік був

наказним полковником, опікаючи із своїм загоном прикордонні форпости під

Києвом. 1738 року став полковим обозним Стародубського полку, брав участь у

Кримському поході. Після повернення з походу став генеральним бунчужним. У 1740

році член Генерального суду, 1741 році генеральний хорунжий і в цьому чині

пробув аж до смерті (1760).
Діаріуш, який ми починаємо друкувати в цьому числі «Київської старовини»,

розповідає про події фатальної для України першої половини 1722 року. Старий і

хворий гетьман Іван Скоропадський їде до Москви головно для того, щоб хоч якось

захистити права та вольності України, які відверто і цинічно ігноруються й нехту-
ються російською стороною. Цар тримає недужого гетьмана в Москві еж чотири

місяці, перш ніж прийняти Статті з досить скромними вимогами звернути увагу на

обіцяне царем Олексієм Михайловичем шанування козацьких вольностей і звичаїв.

Цар же робить навпаки впроваджує в Україні Малоросійську колегію. Гетьман

пробує протестувати, але марно. Цар цинічно відкидає всі його пояснення і прохання.

Уже не молодий І. Скоропадський гостро переживає зневагу. Починає прогресувати

хвороба, і через кілька місяців гетьман навіки заплющив очі. Якраз цю драму не

тільки особистого життя І. Скоропадського, але й усієї України й описує М. Ханенко.
Разом з тим він записує безліч цікавих фактів до історії українського

самоврядування, про економічне становище в Україні, заборону царським урядом вести їй

зовнішню торгівлю. Є тут згадка і про обережні спроби вести боротьбу гетьмана

гроти російського здирництва, зокрема Олександра Меншикова. Дуже цікава
згадка М. Ханенка про Пилипа Орлика. Виявляється, старшину пильно перевіряли

(історія з А. Танським), чи не має вона стосунків із гетьманом-вигнанцем. Але найразю-
иіше звучить опис про заснування для управління Україною Малоросійської колегії.

Цар діє по-диявольському. Він милостиво полагоджує суперечку Івана

Скоропадського з Олександром Меншиковим, власне, повертає Поченську волость з

довколишніми землями у тих межах, які вона мала здавна (але тільки позірно, бо
Меншиков і не подумав виконувати царського указу, мабуть, залучився в тому таємною

монаршою згодою). Натомість пише листа, якнайбрутальніше перекручуючи й

перебріхуючи статті Богдана Хмельницького (пригадаймо, що їх фальшував царський

уряд уже при Юрію Хмельницькому). Замість відповіді на конкретні й не вельми

гострі вимоги українського гетьмана вдає із себе піклувальника малоросійського
народу і, ніби в ім'я того ж народу, відбирає в нього його права та вольності.

Признаюся, що, прочитавши уперше Діаріуш Миколи Ханенка, мені захотілося

написати на його основі художній твір. Але переклавши його повністю і проникнувши

у його зміст глибше, я усвідомив, що такий твір писати не треба, бо він уже

створений самим Миколою Ханенком. Звісна річ, автор не збирався і не мав наміру
художньо з'являти цей трагічний і печальний епізод нашої історії, він виступав ніби

безсторонній реєстратор «оказій та церемоній, що трапляються при дворі

ясновельможного його милості пана Івана Скоропадського». Але перо М. Ханенка таке

вправне, а добір фактів такий густий і драматичний і так дібраний, що мимовільно

витворився художній ефект, а сам діаріуш став блискучим зразком не лише

історичного документа, а й діаріушної прози. Ми зримо бачимо мандрівку гетьмана

до Москви: сцени московських прийомів та гулянь описано цілком хронографічно,

проте у тих описах відчувається художньою рукою творений барокковий гротеск,
особливо в описах похоронів, святкувань, феєрверків та розваг російської знаті з

їхньою уродженою бундючною надмірністю і ряженістю, що увіч відбиває духовну
почварність вищих сфер тодішнього російського суспільства. А як пластично

описано лицемірний образ царя Петра. На перший погляд автор виявляє, за етикою

того часу, повну чемність щодо царя, але він не може не виявити оголеного дна

цієї страшної людини й у деталях показує, як холоднокровно, по-садистськи Петро

убивав Скоропадського. Грається із гетьманом, як кіт із мишею, примушує його

брати участь у своїх вульгарних забавах, надовго затримує у Москві, а коли

наносить смертельний гетьманові удар, лицемірно навідує його, ще й вдається до

теологічного дискурсу, заявляючи, що тільки Ісус Христос без гріха, навіть обіймає

гетьмана та цілує, а потім «забуває», що гетьман мав приїхати на прощальну

аудієнцію, хоч це прощання мало відбутися за етикетом, в такий спосіб ще раз

принижує і зневажає гетьмана, а сам спокійнісінько виїжджає з Москви. Не дивно, що

1
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'церква й молебні для царя не більше, як традиційна вистава, де головна особа не

'Бог, а, як у час його оргій та блазнівських ряжень, він сам. Він залюбки красується

і велично виставляється у храмах. Не можна не помітити, що автор у ряді

ненав'язливих описів виразно розвінчує дволику сутність Російської держави, зовні ніби

.добропристойну та вельми релігійну, а всередині жорстоку і безжальну,
недаремно автор зупиняє свою увагу на образі дволикого Януса під час святкування

річниці Нейштатського миру, на двох стовпах на Красній площі, на яких стримлять

^голови покараних, як і нз чемних прийняттях гетьмана, але за тією чемністю

проглядає груба йому зневага, на О. Меншикові, що лицемірно візитує гетьмана і

водночас беззаконно вириває у нього Почепські маєтності. Зрештою, робиться все, щоб

усі заходи гетьмана у справі відстоювання прав України розбивалися об кам'яну

стіну внутрішньої до нього негації. Повернення з Москви в Україну Івана
Скоропадського це шлях до смерті; позбиткований гетьман сторониться відвідувати
російські міста та села, де його ще так недавно ніби приймали пошанівно (тут

спрацьовує цілком художньо контраст під описом поїздки в Москву й назад), а прибувши
^додому, усамітнюється, відмовляючись брати участь у російських святах. Скупо, але

«виразно виписано портрет гетьманші Насті, яка демонстративно скидає національну

«одежу і вдягається у німецький стрій, пристосовуючись до московської моди, ще

за живого чоловіка вибиває собі царського указу на той випадок, коли гетьман

віддасть Богу душу, приїхавши додому, бенкетує з росіянами в той час, коли геть-

-ман помирає у самоті. Разючий опис похорону Івана Скоропадського (знову
використано поетику контрасту) з описом похорону царського вельможі в Москві. У

-скорботному для України акті беруть участь тільки дві сотні козаків, зате кілька

полків російського війська, і випадково заїжджеє до Глухова духовенство з Києва.

гПісля похорону випав превеликий дощ з градом, вибив довкола дороги, якою

провезли нещасного гетьмана на вічний спочинок, хлібні ниви. Ще одна, художня,
деталь, а швидше метафора, для фіналу історії і життя українського гетьмана.

Микола Ханенко ніде не висловлює свого особистого ставлення до подій, а

чинить, як добрий, високого класу митець, який через описи, тобто події і факти,

добираючи і розташовуючи їх за своєю авторською волею, створює відповідну
жастроєвість і духовну напругу твору. Розумний читач має відчути і збагнути
кожний наведений факт. Скажемо принагідно, що поетика підтексту, якою такий

багатий і щедрий діаріуш, у часи Миколи Ханенка була знана й широко практикувалася.

Через це можемо визначити напевно, що твір Миколи Ханенка переріс межі

жанру щоденника із безстороннім записом подій. Автор створив зриму картину
XVIII ст. Проте це не позбавляє його твір документальної ваги, швидше підносить

''його до рівня художнього узагальнення. Такий художній прийом почав

практикуватися письменниками тільки в двадцятому столітті. І в цьому теж особлива вартість

унікальної письмової пам'ятки, як і в фактологічній насиченості, деталях, не

зафіксованих у жодному іншому письмовому джерелі.
Діаріуш М. Хіненка вартий докладного наукового розгляду не тільки історичного,

.але й літературознавчого, адже таїни поетики літературного українського барокко
аМи тільки починаємо розуміти.
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тобто щоденна записка оказій та церемоній, що трапляються

при дворі ясновельможного його милості пана Іоанна

Скоропадського, військ пресвітлої його імператорської величності
Запорозьких обох боків Дніпра гетьмана, також і в

канцелярії військовій відправлених справ, початий у 1722 році й
закінчений у тому-таки році після смерті й поховання згаданого

вже гетьмана, ясновельможного Іоанна Скоропадського, в

місяці липні військової канцелярії старшим канцеляристом
.МИКОЛОЮ ХАНЕНКОМ.

МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ

1. У цей день святковий нового, що почався, року віншували
ясновельможного, його милість пана гетьмана генеральні особи, що перебували у Глухові,
із іншими тамтешніми урядниками, а до записки із справ, що відправлялися
в канцелярії військовій, нічого не трапилося потрібного.

2. Видано два рейментарські укази, один пану Стефановичу, військовому
канцеляристу, з дорученням розшуку про гроші в Переяславському полку, які

тамтешня старшина козакам, що були біля Ладоги 1, не беручи з государево!
казни, брали свої для того, щоб у них з лихвою узяти, та щодо порахування
пана писаря полковника київського2: чи багато він проздовж усіх років мав

покуховного3 із того полку грошей' та й де і коли їх віддавав. А другий
панові Миницькому з дорученням розшуків, одного в Прилуцькому полку
також щодо грошей, що їх роздавала старшина козакам, а другого в

Київському полку: чи багато і які образи починив пан полковник в Козацькій
сотні4.

3. Після відправи в церкві святої Анастасії божественної літургії і
молебня щодо мандрівки ясновельможний обідав удома, а потім відразу ж

від їхав зовсім із Глухова, тримаючи шлях до Москви, до Кочерівки, своєї

маєтності, куди прибули вже пізно.

4. Вранці в Кочерівці написано універсал Федору Онопрієнку на сотництво

наказне Новгородське з дорученням йому всього городового й сотенного

порядків управління. Там-таки писано листа до Федора Чуйкевича, військового

товариша, з таким указом, аби він, з їхавшись до Ніжина вкупі з Романом Ана-

нійовичем, додивився, щоб уся справа грека Деліоалекси, із Галактіоном та

Перекладено із книжної української мови за виданням: «Діаріуш, или Журнал, то есть

повседневная записка случающихся при дворе ясновельможного пана Іоанна Скоропадского войск

всепресветлейшого его императорского величества Запорожских обоих сторон Днепра гетьмана,
оказій и церемоній, тако жив канцелярій войской отправуемых дел, наченшійся 1722 году, и

оконченный в том же году по представлении и погребеніи помянутого ж гетьмана

ясновельможного Іоанна Скоропадского в месяце июле, Войсковой канцелярій старшим канцеляристом
Николаем Ханенком». Москва. В университетской типографии. 1858.
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іншими заведена, була справно виписана із книг магістрату Ніжинського для

відсилки її в державну Колегію іноземних справ. Про що із тієї-таки колегії

принесено грамоту й копію чолобитних імператорській величності, поданих від

Деліоалекси в Санкт-Петербурзі до нього ж, Чуйкевича, при тому листі
включено і доручені панові Чарнишу, генеральному військовому судді5.

Там-таки, в Кочерівці, панове суддя і осавул військові генеральні6 із

своїми панями побажали ясновельможному доброї дороги, а звідтіля рано
вони до Глухова, а ясновельможний із панією і пан полковник ніжинський

із своєю панією7 і зі своїми дворами від їхали й прибули на обід у село

Сопич, маєтність панську; звідтіля зараз по обіді від їхали і стали завчасу
на нічліг у селі волості Комаринській, що зветься Сальне.

5. Як сонце зійшло, рушили із Сального, прибули в Сівськ об обідній

порі, де гетьмана, який від їжджав, пошанував зустріччю за містом пан Васи-

лій Лазарович Шагаров, провінції Сівської секретар, з іншими; дано зараз
панству і панові полковникові ніжинському квартиру в Сівському замку у

воєводиних палатах, де був поставлений на караул до пана поручник

драгунського Нижегородського полку з драгунами, і свідчено було звичайну
почесть рейментареві як биттям у барабан і підняттям зброї на караул при

самому панському приїзді, так і після того.

Там-таки, в Сівську, писано листи до пана полковника чернігівського8 із

дорученням команди над усією Україною у панську відсутність, оскільки пан

полковник миргородський
9
в тому відмовився і не захотів того прийняти; а в

усі полки, крім Ніжинського та Миргородського, також писано листа і до

його превосходительства генерал-лейтенанта Де-Вейсбаха 10, і до пана Богдана

Григоровича Скорнякова-Писарєва, глухівського коменданта, з оголошенням

про те ж таки, що згаданому панові полковнику чернігівському, наміснику
ясновельможного, доручено правління усіляких справ. Цього ж дня панство

слухало набоженство у мурованій Замковій церкві і водосвяття.

Туди ж, у Сівськ, прибули пан полковник лубенський11 зі своєю панею і

прислані пан сотник седневський з повіншуванням од пана полковника

чернігівського і сотник сосницький.

6. Після відправлення літургії мав обід ясновельможний у замку, при тому
столі були: пан Хотіновський, новоприсланий у Сівськ суддя, секретар
Шагаров і камерир провінції Сівської, караульний поручник драгунського
Новгородського полку, пан полковник лубенський, пан полковник ніжинський, панове

писар і бунчучні генеральні військові12 та інші з малоросійських офіціалістів.
Після обіду відправлено листи в полки, також і до генерала Де-Вейсбаха і

до коменданта глухівського, писані вчорашнього числа; осібно писано листи

до Данила Карпіки, відправленого в Київ на зустріч посла турецького і пана

Дашкова13, щоб він, не від їжджаючи звідтіля, дочекався там згаданих

послів і провів їх аж до самого Ніжина, згідно раніше даної собі інформації
чинячи їм, достачаючи провіант, підводи і в квартирах належну вигоду.

А після відправки тих листів панство, попрощавшись з паном полковником

лубенським та з іншими вищезгаданими особами великоросійськими та

іншими, від їхали із Сівська і прибули на ночівлю до села, що зветься Ізбичні,
воно було за 17 верств од Сівська, де писано листа-відповідь до пана

бригадира і обер-коменданта києво-печерського Штока про те, що він писав до

ясновельможного, начебто йому писано із Глухова, що йому ніяких справ
губернських, окрім команди над гарнізонними солдатськими полками, не

доручено.

Писано другого листа до секретаря Шагарова, щоб велів із Сівська

відправити листи належні в Глухів від паней до пана судді генерального і до
пана господаря двору рейментарського 14.

7. Із Ізбичні, за указом рейментарським, відправлено назад панів Дем яно-
вича та Отвиновського, писарів полкових і магістратських стародубських. А
сам ясновельможний, відразу звідти рано рушивши зі всією асистенцією,
прибув на обід до села, званого Кричино, що стоїть на тридцять верств від

Ізбичні. Звідти по обіді прибули до винокурного заводу Силина, де застали

й підставу для зміни коней, і там ясновельможний зі своїм двором став на

ніч, а інші особи і канцелярія роз їхалися на нічліг по близьких селах.
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Іван Скоропадський Настя Скоропадська

8. Рушивши із заводу, пан з їхався з усіма в селі Сомовім, і там, ставши

у Павла Тимофійовича Віровкіна, поміщика, обідав на квартирі. В тому селі

є багато поміщиків, як от Афанасій Борисович Курмеєв, Іван Михайлович

Гриньов та інші. По обіді, виїхавши із Сомова, прибули пізно в Карачев,
десь о третій годині в ніч, де також була підстава для зміни коней.

Цього ж числа прибув кур єр із Москв-и в Карачев і привіз до

ясновельможного монаршу грамоту із таким указом, щоб пан писар військовий

Генеральний 15, також пан Валькевич, канцелярист, панове Покорський та Дем яно-
вич, писарі полкові стародубські та інші, що мали стосунок до Почепської

межі16, вислані були до Москви, оскільки й панові Богдану Григоровичу
Скорнякову-Писарєву, глухівському коменданту, сказано бути в Москві з

усією дійсною справою тієї ж Почепської межі для звершення її в сенаті, про
що той-таки кур єр мав у себе до нього, пана Скорнякова, особливий у себе

указ.
9. Писано листа до пана Жураківського, осавула генерального військового,

згідно до принесеної вчора грамоти, щоб панів Дем яновича, писаря
полкового стародубського, Єсимонтовського та інших, хто був би потрібний для

згаданої справи, виправив зараз-таки до Москви, для яких і подорожня на

16 ямських підвід послана до пана осавула при тому ж листі.

По обіді, виїхавши з Карачева, ясновельможний і всі прибули на ніч до

села Студіонки, за 35 верств от Карачева, це село належить поміщикові

Іванові Васильовичу Саковніну, в дворі якого пан і переночував.
10. Із Студіонки рушивши рано, ясновельможний обідав у селі (...) 17, а

звідтіль на ніч прибув у Болхів, де приготована була підстава для переміни
коней.

У Болхові писано одного листа до пана Михайла Скоропадського18 в

Москву, щоб пильно дбав про вигідну господу як для ясновельможного

двору, так і для осіб, що при панові перебувають.
11. Вранці із листом, учора писаним до пана Михайла в Москву,

відправлено панського слугу пана Михайла Пршесдзієцького, якому й подорожню
на дві військові підводи дано. Другу подорожню видано машталірам двору
панського назад до Глухова. Звідси всі також рано виїхавши, прибули до
села князя Івана Юрійовича Трубецького, генерал-лейтенанта Долцова, що

було від Волхова за 19 верств. Звідти по обіді прибули на ніч пізно вже у

Біліов, де також переміна була, хоч і не всіх коней.
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12. У Біліові бурмистри та інші тамтешні управителі кланялися на

квартирі ясновельможному. Звідтіля рано виїхавши, стали на обід у селі, званому
Миколи чудотворця Гастунського, де є і церква мурована в ім я того

святителя, при якій мешкає протопоп з мирськими попами, а те село відстоїть від
Біліова верств на 15-ть, де ясновельможний із двором своїм і заночував. А

решта осіб і канцелярія військова заїхали на ніч у село за сім верств від

Гастунського за назвою Кипет поміщиків Тевешових.
13. Ясновельможний, поїхавши рано із села Гастунського, прибув спершу в

село Болотове, але там не обідав через віспу, що була на хазяйських дітях

у призначеній квартирі; потім неподалік звідти став на обід у селі Доброму, а

по обіді звідти виїхав і прибув на ніч в село Григорівну. Інші ж особи, як-то

панове військовий писар, генеральний бунчучний19 і товариство бунчукове,
також канцелярія ночували в селі Зимниці, маєтності князя Івана Івановича

Щербатова.
14. Прибув ясновельможний із двором своїм і з усією асистенцією до

Калуги на пізню Божу службу, яку й слухали в мурованій церкві, що була
неподалік панської квартири, куди зійшлося, аби побачити панство, безліч

посполитого і знатнішого люду. А тамтешні поліцейські урядники кланялися

панові на квартирі; наші ж усі весь той цілий день пробавили в Калузі і там-

таки ночували, де і остання була у зборі підстава коней. Туди ж, у Калугу,
ще перед панським приїздом прибув пан Омельянович, сотенний глухівський
писар, із Москви і зголосив, що вже для ясновельможного двору і для всіх,
що присутні при його вельможності, осіб визначено квартири, а саме три
двори: один князя Бориса Івановича Прозоровського, другий думного дяка

Артема Івановича, а треті дяка Тверитіна.
15. За години дві до світанку виїхав ясновельможний із Калуги і прибув

у село за 23 верстви, що звалося Гур єво, на обід. По обіді, вирушивши відтіль,
дісталися до села Недільного, маєтності монастиря Новодівичого, за 22 верстви,

на ніч.

16. Виїхавши з Недільного рано, прибули на обід у село Олександра
Львовича Наришкіна Тарутін, що було над рікою Нарою, за 34 верстви. По обіді

прибули на нічліг у село Спаське,- маєтність Семена Олексійовича Челіщева,
канцелярія із Спаського вночі перед днем заїхала в село Чудово, зване Десна,
за 35 верств.

17. Ясновельможний із двором своїм, із генеральними особами та з іншими,
поїхавши із Спаського, в селі Десні зволив ночувати, а канцелярія військова,
цього числа прибувши у Москву, стала квартирою на дворі дяка Тверитіна.

18. З Десни ясновельможний приїхав на обід до села Семіонівського, від
Москви за сім верств, куди на зустріч до його вельможності виїжджав пан

Михайло Скоропадський. Звідтіля зараз, як ясновельможний з усім своїм

двором, так і генеральні особи, пан полковник ніжинський та інші, так само

й бунчукові товариства прибули під час дзвонення до вечірні у велике місто

Москву, і став ясновельможний квартирою у згаданому дворі князя

Прозоровського, куди ще перед панським приїздом прислано сержанта московського

гарнізону із барабаном і кільканадцятьма солдатами на караул. А панове

писар, і бунчужні військові генеральні, і пан полковник ніжинський стояли

квартирою у дворі думного дяка Артамона Івановича.

Цього ж числа ввечері візитував ясновельможного на квартирі сіятельний
його милість пан Петро Андрійович Толстой, дійсний його імператорської
величності таємних справ радник і кавалер.

19. Під час божественної служби, яка відправлялася у церкві на панській

квартирі, прибув туди пан Петро Васильович Курбатов, асесор державної
Колегії іноземних справ, і там-таки, в церкві, вітався з паном і з іншими

особами. Потім, при завершенні уже божественної служби, несподівано
приїхав на панську квартиру сіятельний князь, його милість пан

генерал-фельдмаршал і кавалер Олександр Данилович Меншиков і, просто в церкву пішовши,
там привітався з панством. А після закінчення служби його світлість разом
із ясновельможним і панею пішов до покоїв і там, трохи посидівши, після
певних розмов трактований був горілкою, а потім від їхав.

Цього ж числа ввечері був ясновельможний із панами генеральними
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бами, паном полковником ніжинським та іншими у сіятельного графа Гаврила
Івановича Головкіна, державного великого канцлера й кавалера, візитуючи в

резиденції його сіятельства, де був із його сіятельством дискурс20 про збір

указник грошей на Києво-Печерську обитель, про різне, що мають посилати

в Малу Росію з огляду на образу від стояльців та інших підлеглих., і про
інші інтереси. Дякував там-таки ясновельможний його графському сіятель-

ству за сприяння, за яким два драгунські полки та мекленбуржці виведені з

України. Запропонував нарешті сіятельний граф його вельможності, щоб допо-

віджено пресвітлому імператорові: коли б сам ясновельможний мав чинити

його величності перший привіт і в якому місці? На це була його

імператорської величності воля, аби в наступну неділю, 21 числа, готовий був
ясновельможний вітати пресвітлого монарха в церкві Святоспаській на царських
палатах, що була в Кремлі за золотими гратками. Потім від їхав
ясновельможний із графського дому на свою квартиру.

20. Писано листа від ясновельможного до пана полковника і лейб-гвардії
капітана Петра Івановича Вельямінова-Зернова про визначення для пана

писаря військового генерального квартири.
Того ж дня на квартирі візитували по обіді пана один за другим секретар

Рубін, Михайло Родіонович Ларіонов, асесор, Василій Васильович Степанов,

канцелярії радник, і полковник Вельямінов-Зернов.
Потім надвечір поїхали обоє пани, також панове генеральні писар та

бунчуковий військовий21 до палати світлого князя званої Лафортовської, що

була на Німецькій слободі, для віддання в резиденції його світлості візити,
і там, після привітання із світлим князем та княгинею, пан і пані забавилися

полюбовними бесідами з годину й більше, де тоді ж явився пан Сапіга,

староста бобруйський, із світлим княжичем, і спершу вітав світлого князя,
княгиню і сестру їх світлої княгині Варвару Михайлівну, потім вітав також і

ясновельможного з панею. Звідти, повертаючись, панство заїхало на

квартиру сіятельного його милості пана Петра Андрійовича Толстого, свата свого,

і там, трохи забавившись, пані від їхала на квартиру, а ясновельможний

візитував сіятельного барона Петра Павловича Шафірова, державного
віце-канцлера та кавалера, якому після різних дискурсів нарешті, побажавши щасливої

ночі, від їхав його вельможність до своєї станції.
21. За кілька годин на день, як почали благовістити у великий дзвін при

соборній церкві, поїхав і ясновельможний зі всіма присутніми при собі

особами в Кремль і там пішов на палати царські через Красний ганок до церкви
Святоспаської, котра була за золотими гратками, де вже деякі пани

сенатори і генерали зійшлися і чекали приходу високої особи його імператорської
величності; тут-таки, в цій-ото церкві, чекали його імператорської
величності з літургією і синодальні особи22, а саме: віце-президенти Феодосій
Яновський23, архієпископ Великого Новгорода і архімандрит Олександро-
Невський, преосвященний Феофан Прокопович24, архієпископ псковський,
нарвський та ізборський та інші прелати духовного сану, а на палатах царських
і скрізь по вулицях города Кремля було зібрання багаточисленне народу
знатного різних націй, зокрема смоленської шляхти і посполитого

великоросійського. Потім за дві чи більше години і сам всепресвітлий монарх Петро І,
великий імператор і самодержець всеросійський, достойно отцем вітчизни ути-

тулований, дивлячись на всіх доброприємним своїм монаршим лицем, зволив

до згаданої церкви своєї всемилостивого Спаса завітати царською високою

особою. Після прибуття його зараз там почав ясновельможний привіт казати

до його імператорської величності, і його величність доброзволив вислухати
його до кінця; по закінченні промови ясновельможного почалася божественна

літургія, під час якої принесено вість до його імператорської величності туди

ж, у церкву, що князь, його милість пан Петро Михайлович Голіцин, генерал-
лейтенант і від лейб-гвардії Семенівського полку підполковник, перед
кількома днями захворівши, помер у своєму домі тут, у Москві, в ту ж годину, в

яку знати дали. Після Божої відправи вітали його імператорську величність,
бажаючи доброго дня, вийшовши з олтаря, всі синодальні особи, потім, ідучи
із церкви, його імператорська величність давав спершу генеральним нашим,

а потім і всім, хто тільки міг дотиснутися, цілувати свої монарші руки. Коли
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ж вийшов із церкви, зволив із панами сенаторами і міністрами лишитись на

палатах свого государевого двору, а ясновельможний від їхав із Кремля на

квартиру, забавивши так із півгодини його імператорську величність. Той сам

своєю високою персоною зійшов із палат, і йому, всідаючому в свої парокінні
хомутові прості сани, рота жовнірів лейб-гвардії Преображенського полку в

три сотні учинила сальву25, піднявши зброю на караул, але всемилостивий

монарх з огляду на різні невчаси тих доглядачів свого здоров я звелів тій

Преображенського полку роті зійти на квартири, а замість тих іншу наказав

ординувати роту на караул, сам же потім із Кремля зволив від їхати.

Ввечері візитував на квартирі ясновельможного його милість Феофан
Прокопович, архієпископ псковський, і Гавриїл Теодорович, архімандрит іпат-

ський, протектор академії та друкарень російських, і після різних дискурсів,
премудро мовлених від його преосвященства, була мова щодо отця Горки2б,
ігумена видубецького, що він після того, як відійшов зі свого монастиря,

численні перетерпів біди. При відході своєму його преосвященство вдавався до

ясновельможного щодо панів Горленка, бувшого полковника прилуцького27,
Максимовича28, Антоновича 29

та інших малоросійців, що були під арештом у
Москві за Мазепину зміну, щоб вистарався в його імператорської величності

їхнього звільнення. Тоді ж до його вельможності на квартиру, при бутності

преосвященного псковського, приїхав полковник і від лейб-гвардії майор
Григорій Григорович Скорняков-Писарєв, візитуючи пана, де про брата свого

Богдана Григоровича, коменданта глухівського, він багато й супротивно
вимовляв панові, начебто його неслушно описано 30, а потім, побажавши доброї ночі,

незабаром від їхав із квартири панської з преосвященним псковським.

22. Перед обідом візитував ясновельможного на квартирі преосвященний
Феодосій Яновський, архієпископ Великоновгородський, архімандрит Олек-

сандроневський і віце-президент святійшого правительствуючог© духовного
Синоду.

По обіді, після вечірні, ясновельможний із панею, пан полковник

ніжинський зі своєю панею і панове генеральний писар та бунчучний військовий
їздили у Преображенськ до імператорського палацу для віддання належного

поклону пресвітлій государині Катерині Олексіївні, всеросійській імператриці,
де після прибуття свого панство вітало її імператорську величність, і її

величність на знак своєї милості запропонувала пані гетьмановій портрета своєї

особи. Повертаючись із Преображенського, панство зустріло по дорозі самого

пресвітлого імператора Петра Великого, який їхав із погребу цього ж числа

генерал-майора від кавалерії графа Фоми Матвійовича Кантакузіна,
відправленого й похованого в монастирі Свято-Микільському Грецькому тут-таки, в

Москві, який, їдучи сюди з Ладоги в Москву за указом, в дорозі помер. Погріб
же той був за звичайною жовнірською церемонією: йшов спершу полк гвардії,
потім несено тіло, а за тілом і сам пресвітлий імператор з верству йти зволив,
а інші пани, разом зі світлим князем Олександром Даниловичем Меншико-
вим, генерал-фельдмаршалом, до самого місця поховання йшли і до кінця

його там були, наприкінці полк гвардії тричі вистрілив із фузій31.
Того ж вечора візитував ясновельможний на квартирах світлих панів

Петра Андрійовича Толстого, свата свого, разом із ясновельможною панею, а

сам графа Федора Матвійовича Апраксіна, великого генерала, адмірала від
флоту російського.

23. З листом до світлого князя Дмитра Кантемира, сенатора, під датою із

Сівська, цього місяця 6 числа писаного у відповідь на листа його світлості

до ясновельможного, ордированого через пана полковника чернігівського,
послано було пана Дмитра Володковського, реєнта32 військової канцелярії,
на квартиру його ж княжої світлості, котрий, усно дякуючи ясновельможному
за висловлену в листі приязнь, декларував через пана Володковського, що коли

якийсь інтерес малоросійський буде колись загаяний із сенатським рішенням,
обіцяє в тому його світлість свідчити свою прихильність.

24. По службі Божій у церкві, на панській квартирі відправленій, обідав
ясновельможний на своїй станції і нікуди з квартири не їздив, оскільки ще

вчора захворів на ногу подагричною хворобою.
Цього ж числа, пополудні, почав відправлятися погреб померлого 21-го
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цього місяця князя Петра Михайловича Голіцина, генерал-лейтенанта і від

лейб-гвардії Семенівського полку підполковника, з такою церемонією.
Коли прибув пресвітлий імператор і її величність імператриця до дому

померлого князя, зібраним там усім сенаторам та іншим численним панам як

великоросійським, так і малоросійським, і шляхті смоленській давано було
із тонкої чорної крепи фліореси33 для обв язування капелюхів німецьких та

руських, і такі ж фліореси роздавано усього Семенівського полку штаб-, обер-
та унтер-офіцерам. Цей полк від згаданого княжого дому учинив марш таким

чином: спершу їхало два ад ютанти полкові на конях, за ними майор, також

на коні, вельми вигляднім, за майором ішли піхотою валторністи, гобоїсти і

штартисти 34, всі в зелених мундирах, прикрашених золотими галонами, тільки

валторністи у суто срібних галонах і зі срібними валторнами на тих

інструментах жалібно всі грали. Після музикантів ішли офіцери, а за ними шеренгами
по вісім чоловік в одній жовніри й унтер-офіцери, по боках яких коли пройшла
якби ціла рота, несено першого батальйону чотири корогви, а за корогвами

знову пішли жовніри, а їх пройшло ніби з півтори роти. Тоді слідували за

ними другі музиканти, подібні першим, тільки не в такому уборі. За капелою

йшли офіцери й жовніри рівним ладом, як і перші, потім знову чотири
знамена несли, а за знаменами жовніри батальйону другого, за якими

наступила третя капелія, подібна в уборі другим музикантам, і так само грали
жалісливо. За ними слідували жовніри й офіцери, і чотири несено знамена,

а за ними знову йшли жовніри в такий спосіб, як першого й другого

батальйону. У кожного штаб-, обер- та унтер-офіцера на капелюхах та алебардах
були чорні крепові фліори. Коли Семенівський полк перейшов, їхали два

трембачі в зелених мундирах, геть оздоблені срібними галонами, і на довгі

срібні труби трубили жалісно. За ними, а правдиво ніби вкупі, їхав

литаврщик, під котрим коня ведено, а він бив у литаври. Слідував за ними на

показному білому коні, в багатому сідлі, гробовий кавалер, убраний увесь

у залізні лати, золотом і сріблом набивані, од голови до ніг перепоясаний
палюраментом35. По ньому кінно ступали два трембачі та литаврщик у сірт-

ці(?) 36, жалобу Кирову37 убраний, і як труби фліорами чорними були

пообв язувані, так і литаври накриті довгими, що до землі висіли, кировими
покрівцями із шкіри, через які литаврщик бив у литаври, а трембачі через мундштуки

трубили. Проваджено потім невеликого коня померлого князя, всього в кир
обшитого, а за ним ішло шість локаїв у жалобі із високими лісками38. За

ними несено білу коругву, на якій під умбрами
39 намальований був померлого

контерфект40. За цією корогвою слідувало з дванадцятеро кавалерів у плащах

та іншому чорному обмундируванні, далі несено корогву малу чорну з

намальованою на ній кальварією, тобто з труп ячою головою; потім несено ліску і

голу шпагу на подушці переламані; на другій подушці залізний ручний
жовнірський убір; на третій капелюх та інші належні воїнові знаки; несено і

образ круглий, на руку високо піднятий, на якому багато лиць було
намальовано, а ті, що несли все те, були в мундирах і плащах чорних. За тим усім
ішли диякони, мирські священики і ченці в своїх церковних одежах, за ними

слідували чотири архімандрити і три архієреї, а саме два архієпископи,
Новгородський і Псковський41, та єпископ Дашков. За духовенством проваджено
тіло згаданого князя Петра Михайловича Голіцина на санях, які везено було
шістьма кіньми, цілком обшитими в чорний кир. Над тілом несено балдахин

чорний оксамитовий із золотими френзелями, несли те високі панове сенатори
і державні міністри, між якими йшов і сам наш всепресвітлий і державний

государ Петро Великий, імператор і самодержець всеросійський; за його

величністю численні пани й іноземці, одні в жалобних сукнях, інші у світлих, тільки

капелюхи чорними фліорами поперев язувані асистували; слідувала й

багатолюдна лічба поспільства. Після того йшло із дванадцятеро кавалерів у
чорних плащах, за ними маршалок із ліскою, обвитою чорними фліоресами, в

жалобнім мундирі, а за маршалком і сама її величність, всеросійська
імператриця та велика княгиня Катерина Олексіївна, також і государиня цариця

Парасковія Федорівна із численними обох статей особами, що їм асистували,
ішли вони пішки. За ними ж простувала рота бомбардирська та гранадирська
того ж, який раніше пройшов, Семенівського полку у шкіряних капелюхах із
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Прийом зарубіжних послів у Кремлі. Гравюра кінця XVII ст.

страусячими перами, які в офіцерів були білі, а у рядових червоні; грано
тут на свистілках разом, також і в барабани бито при тій-таки роті.

А вся вищеописана помпа рухалася із двору померлого князя, від
Тверської вулиці через Курятні ворота і через Тріумфальну браму повз Греко-латин-
ський колегіум до Богоявленського монастиря, куди прийшли як згаданий

лейб-гвардії полк, так і всепресвітлий імператор і її величність государиня

імператриця зі служителями своєї високої палати, правительним синклітом

та іншими знатними і мирними всілякої кондиції персонами. А коли тіло

перенесено до церкви, тоді хто міг, туди ж утиснувся, а після відправлення
звичайного погребного співу над тілом мав проповідь, тобто казання, чесний отець

ієромонах Маркел Радзишевський 42, а після казання, коли винесено тіло іа

церкви до гроба, по лівому боці викопаного проти алтаря, тоді зараз весь

полк лейб-гвардії Семенівський дав разом вогню, дав повторно і по-третє

також. Потім його імператорська величність з високою своєю родиною, також

і всі панове зволили роз їжджатися із згаданого Богоявленського монастиря,
а згодом і весь Семенівський полк розійшовся. Вся ця церемонія, почавшись

начебто о другій годині пополудні, заледве в ніч о третій годині закінчилася,
а при роз їзді найвищих осіб, що були на тому погребі, карети були такі

багаточисленні по всіх вулицях, що поки пороз їжджалися, годі було й пішим
у свій, куди було потрібно, путь іти, через що інші й до півночі там, при

Богоявленському монастирі, через вищеописане утруднення мусили бавитися.

25. Після служби Божої візитував ясновельможного чесний отець Маркел
Радзишевський, а між розмовою цієї особи оголосив, що призначений він

указом імператорської величності в Ригу обер-ієромонахом над тамтешніми

священиками.

Після полудня за годину був на квартирі ясновельможного із візитом сія-
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тельний барон Петро Павлович Шафіров, державних справ колегії

віце-президент і таємний радник.

Увечері посилав ясновельможний його милості пана Генерального
військового писаря43 і пана Володковського до сіятельного графа Гавриїла Івановича

Головкіна, великого державного канцлера, президента іноземної колегії у-
певних інтересах, про які велів його сіятельство подати пункти і на них

декларував учинити письмову резолюцію.
26. Сіятельний граф його милість пан Гавриїл Іванович-Головкін, великий

державний канцлер, візитував, прибувши на квартиру ясновельможного по

Божій службі. Цього ж числа видано подорожню панові Горленку, бувшому
прилуцькому полковнику, на 6 ямських підвід для припровадження йому із

Прилуки їстивних припасів. У цій подорожній записано число цього ж місяця
29-те.

27. Складено шість пунктів, а саме: [І].44 Про козаків, яких мали

ордивувати за указом до Ладоги з питанням: із яких чисел їм виходити і чи

даватимуть їм провіант біля Ладоги, коли вони, прийшовши туди, не вступлять-

у діло; 2) про купців, що звикли провадити до Риги прядиво, щоб їм

провадити його, як і раніше,45 до Бишенковицької пристані, а не до Поріччя;
3) коли надалі зовсім смальцуги 46 і поташі робити не вільно, то принаймні
щоб вільно було спродати в Ризі вироблену перед тим, у кого вона є; 4) про-

консистентів47, котрі після відбуття рейментарського з України почали більшим

і гарцем48 вимагати провіанту, через що коли зробляться в Москві десять

четвериків і десять ігмарців для них49, велено їх государевою припечатати

печаткою; 5) про солдат глухівського гарнізону, щоб їх не спроваджувати в

одне місто Глухів, а щоб вони, як і раніше, порізнено по сотнях стояли;

6) про біглих, щоб їх видавали не згідно минулорічного указу, але згідно

присланих 1715 і 1718 року грамот.
Подано сіятельному графу Головкіну для рішення в Іноземній державній'

колегії.

Ввечері був на квартирі ясновельможного сіятельний Петро Андрійович
Толстой, державної колегії президент, і пропонував, щоб як сам його

вельможність, так і присутні тут малоросійські особи з явились вранці до відправлення
відкладеної церемонії при набоженстві та потішному феєрверку.

28. У цей день як почалася, так і закінчилася церемонія третього публічного'

подякування і молебну до Бога за поданий бажаний і корисний мир,
утверджений минулого 1721 року в Нейштаті50, означений трактатом між
Російською імперією і Короною Шведською, опис її іде нижче цього.

Скоро тільки день почався, зараз полки піхотні від гвардії та гарнізонні,
прийшовши лаштунками до Кремля, ушикувалися чинно тут по всіх вулицях
і всередині царського двірця. А так десь годин за три на день два полки від.

лейб-гвардії, тобто Преображенський та Семенівський, улаштовані ще перед

світом до походу в Преображенську, прийшли до Тверської тріумфальної
брами, де й сам всепресвітлий государ Петро Великий, його імператорська
величність, ставши у шиці на своєму полковничому місці перед першою ротоку
Преображенського полку, зволив іти пішо з алабардою, на якій висів великий

золотий кутас, аж у самий город Кремль до церкви соборної великої

патріаршої Святоуспенської. Ішла ж згадана лейб-гвардія таким порядком: перед,

бомбардирською чи гренадирською ротою Преображенського полку їхав на*

коні майор, за ним ішло кілька офіцерів у капелюхах із страусячими білими

перами, а за офіцерами виступали тієї роти жовніри, також із страусячими

перами червоними у шкіряних капелюхах, на яких спереду приладнано

монарший герб, із цини51 відлитий. У тій-такі роті бомбардирській, коли бито в

барабани, заодно грано на фістулях52. За тією ротою ішов сам пресвітлий*
імператор у строю перед своїм батальйоном, і, коли зволив дійти проти

Красного ганку, почала шикуватися бомбардирська рота від самих бокових дверей*
правобічних церковних успенських до сходів на палати царські, а інші роти

Преображенського полку ушикувалися лицем до Успенської церкви до

Красного ганку мимо церкви Святого архангела Михаїла, аж до тієї брами, що

провадить до Красної площі і при якій два стовпи муровані стоять із

головами скараних. Коли вилаштувався Преображенський полк, прийшла
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дирська рота Семенівського полку, така ж, власне, і з такими ж перами, як і

Преображенського, і ушикувалася лицем проти бомбардирів преображенських,
до Судової палати попід дзвіницею, названою Іван Великий, де стояли

приготовані для стріляння 21 гармата; поза дзвіницею також і скрізь по вулицях

ушикувалися інші того ж Семенівського полку роти. Потім всепресвітла

государиня імператриця Катерина Олексіївна, приїхавши в Кремль, спершу зволила

була ввійти в соборну церкву Успенську лівими боковими дверима і на тому

місці під балдахином стати, де і раніше цариці стояли. Але оскільки в

Успенській церкві служба Божа була відправлена, через те її величність одійшла
на патріарші палати до церкви, що там була, і слухала Божої служби, а

вислухавши, знову до соборної церкви повернулася і стала на своєму місці,

а при її величності стали із правого боку государині цісарівни, які прибули.
Після того й сам всепресвітлий монарх, імператор і самодержець
всеросійський, зволив прийти в церкву боковими дверима, де застав усіх сенаторів та

міністрів, між яких і ясновельможний, його милість пан гетьман був;
зібралися й інші численні цивільні та військові управителі; а за прибуттям
імператорської величності вийшов із олтаря преосвященний Феофан Прокопович,
архієпископ Псковський, Нарвський та Ізборський, святійшого правительствую-
чого духовного Синоду віце-президент, на амвон і, ставши при аналої, до того

приготованім, почав проповідувати з причини церемонії третього публічного

відправлення подякування; у цій проповіді [йшлося] про премудрості, мужність,

великодушність та інші добродійності нашого пресвітлого монарха, його

дбанням, трудами і стараннями відправлені численні минулої війни у воєнних

експедиціях щасливі і переможні акції, а щонайбільше, його діями і теперішній
вельмикорисний усій Російській державі постановлено мир, від чого дуже

прославилося регулярне військове воїнство, що з таким сильним, майстерним,
задоволеним на всілякі воєнні припаси, страшним іншим європейським
королівствам і справді непереможним ворогом воюючи двадцять і одне літо по

землі та морі, за приводом і щастям разом з ним працівного свого монарха,
в честь і превелику славу в цьому світі, які з явилися через перемогу, відтак
Росія зовсім інша від колишньої стала; тут-таки доводив, що давніші війни,

супроти недавно закінченої зі шведами, у вимір, не тільки у порівняння не

можуть прийти. Наостанок висловлював різні докази, що хоча уже і мир,
слава /Богу, відбувся, регулярного війська розпускати не належить, щоб

через ослаблення військового вправлення не попустив Бог і на Росію такого

нещастя, яке випало Греції через занедбання утримання військ, аж греки й

державу свою втратили, і самі у вічну потрапили неволю. Приточено було
похвалу й російському флотові з додачею, щоб із того сподіватися в подальші
часи багато користі всій Російській державі. Після закінчення проповіді, під
час якої всепресвітлий імператор сидів на амвоні, на низькому стільці,
зійшовши з амвону, преосвященний отепь Прокопович цілував руку його

імператорській величності, а імператор, йому взаємно поцілувавши руку, зволив піти
поміж півчих, що стояли праворуч при образі Христа Спасителя. Потім

почався подячний молебень, який відправляли віце-президенти, архієпископи
Новгородський та Псковський із іншими архієреями, архімандритами і численними

священиками та дияконами; після «Слава у вишніх Богу» всі архієреї та

священики пішли в олтар, а тут, у церкві, почали співати «Тебе, Боже,
хвалимо», а після закінчення того співано самому всепресвітлому імператорові
і всій високій родині, також святійшому Синоду, правительному синкліту,
воєначальникам, градоначальникам і всім православним, воїнству та люду,
многолітство. Після відправлення тієї церемонії вийшов всепресвітлий
імператор на праві ж бокові двері, перед якими між вилаштуваною лейб-гвардією

посередині стояв ботик, судно із білим прапором та пістрявою корогвою, а

на судні тому був із одного боку намальований корабель із написом: «Цим
лише!», а з другого боку: «Від Бога одержаний id est53 мир». На носі судна
написано: «Дитяче ігралище». а на кормі намальовано дитину в човнику із

веслом при написі: «Принесе нам мужське торжество». На тому ж судні був
і матрос у червоній Ліберії. Отож його імператорська величність, ставши на

своєму при роті місці, взяв алебарду і велів спершу із 21 гармати палити,

з котрих як тільки вистрелено, зараз почався біжучий вогонь од преображен-
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ської лейб-гвардії, далі від семенівської, а послідовно від інших полків так,
що на квадранс54 перша стрільба, ніби грім, тривала не перестаючи, але

continuaative 55. Не встигли ще полки завершити пальби, аж знову із тих 21

гармати почали стріляти, а після гармат повторно всі полки також біжучим
вогнем палили; втретє із 21 гармати вистрілено, а полки також біжучим
вогнем випалили, і така стрільба три чверті години йшла безперервно. Потім
її величність государиня імператриця в одній кареті, в іншій государині ціса-

рівни, в третій цариця Парасковія Федорівна із своєю царівною, а за їхніми

величностями і в інших каретах різні сенаторські та міністерські дами поїхали

на болото чи луг, що звався Царицин, де побудовані були ізби для того, щоб

там, поївши, веселитися й дивитися на феєрверк, там-таки вчинений. Туди ж

і полки, а саме Преображенський, Семенівський та Інгермоланський, пішли

лаштунками із Кремля, а зрештою, й сам імператорська величність з усіма

сенаторами, міністрами та іншими панами на той-таки луг до ізб від їхав.

Князь і герцог голштинський, так само і ясновельможний його милість пан

гетьман із панею від їхали на ту ж утіху, де, коли всі з їхалися, зараз сіли
біля столів, чоловіча стать світських панів в одній, духовних осіб синодальних

у другій, а жіноча стать у третій ізбах, і почали обід, при якому грали до

столу трембачі і в литаври бито в тій ізбі, де імператор із сенаторами та

іншими панами зволив їсти, а тим часом те, що біля феєрверку було ще

недобудоване, добудовували. Після ж обіду і сам його імператорська
величність, і пани всі потім на плаці, де потіха готувалася, проходжувалися. Перед
вікнами проти ізб, в яких було гуляння, виставлено було три невеликих

театри, до яких з усіх чотирьох боків по градусах сходи влаштовано, а

зверху лежали печені цілими бики, барани, гуси, зайці, кури та інша звірина,
приготована для жовнірів та поспільства, що на ту ж потіху дивилася; а

м яса ті були покриті червоною блаватною тканиною, яку два на кожнім

театрі жовніри, сидячи, тримали, щоб вітер не скинув, і так до вечора

гуляння тривало по хатах, а м ясо те було на театрах нерушене. Коли ж

уже наблизилося до вечора, тоді, зійшовши із ізби, сам всепресвітлий
імператор виступив на один театр, і, взявши ножа у солдата, врізав шмат м яса

упеченого бика, і сказав усім його їсти, і після того кинулося безліч людей

усякого народу та жовнірів на всі театри і в короткому часі те м ясо,
позвалювавши з театрів биків, спожили, а тканину солдати собі побрали. Над те

велено було виставити в цебрах пива та горілки, щоб, хто хотів, пили, від
чого, понапивавшись, преображенські жовніри багатьох із московських людей
та смоленської шляхти били й побили значно. Ввійшовши із подвір я в ізбу,
його імператорська величність опасав князя і герцога голштинського

російською кавалерією, а своїх декого із сенаторів та міністрів обдарував ново-

зробленими великими червонними золотими, де і ясновельможного його
милість пана гетьмана зволив його імператорська величність обдарувати
червонним золотим, вагою в 25 червонних, на знак своєї високомонаршої
милості. А коли уже смеркло, почали на феєрверку люди, до того визначені,

запалювати вогонь, і поки всі ліхтарі, яких там було на кілька десятків тисяч

в різної барви обрамленнях прилаштовано, не позапалювано, поти не

відкривалася феєрверична структура; скоро ж усе запалено, тоді враз відкрито
явилися незліченні різнобарвні вогні. Структура ж згаданого феєрверку така

була: зроблено на кшталт якоїсь великої башти у квадріанігулярній димесії5!ї
костел чи капище давнього болвохвальського Бога, що звався Янус (який

бував у поган у Римі і тоді значився мир, коли його капище зачиняли, а

коли стояло із відчиненими дверима, то на той час римляни війну із кимось

мали). І того ото капища з трьох боків так обмальовано, ніби на кожному
були двері, які надвоє відчинялися, а з четвертого боку, лицем до ріки
Москви і до города Кремля, були двері і справді зроблені, а коли увесь той

феєрверк чи структуру ліхтарями освітлено, то й ті двері відчинилися в

середині згаданого капища. Недалеко від відчинених дверей видно було статую
чи боввана згаданого Януса на два обличчя: одне старе з бородою, друге
молоде з явилися; синім вогнем ілюмінований > стояв він на арматурі і в

правій руці лавровий вінець, а в лівій тримав оливкову гілку. По боках же
воїни були влаштовані і також синім вогнем прикрашені: з правої руки
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План Москви. Гравюра XVIII ст.

Російської імперії, тобто визначалися орлом двоголовим, намальованім на

щиті, а з лівої Шведського королівства, тобто трьома коронами,
намальованими на щиті також, і так влаштовано, що ті два воїни, з місць своїх

рушивши, почали один до другого приступати, а тоді, наблизившись до дверей
Янусового храму, ніби самі своїми руками їх зачиняли, а зачинивши храм,
зійшовшись із собою, начебто руки один одному дали на знак постановленого

миру. Як тільки це учинилося, тоді зараз ударено в численні литаври,
барабани і зголошено в труби та інші музичні інструменти, а потім кинено одну

рацу57 вгору, за нею ж у тому разі інші раци, викинено їх із мортири чи

якоїсь іншої артилерійської зброї близько двох тисяч, від яких у повітрі така

учинилася світлість, начебто з певної частини неба зорі було вкупу зібрано.
За тим запалено щита, котрий стояв з правого боку того храму, на якому було

зображено вгорі трианігул 58, що божество зображав, із написом: «Від цього»,
а нижче корабель і галера з написом: «Цим тільки», та дві піраміди, які

горіли, ніби діаманти, білим вогнем з півгодини кругло, на кшталт сонця, і

на кожній піраміді вгорі таким же вогнем репрезентовано зорі. Потім синього

вогню круглі фігури горіли, далі кидано потішні ядра і множество верхових
та інших рокит59 одна за одною, більше дзигарової години, аж такий

превеликий шум у повітрі чинився, ніби перуни били. А між рацій і мортирів
кидали потішні бомби, із яких із кожної випадав вогонь у формі зірок, і

таку світлість, хоч тоді темна ніч була, у повітрі чинили, яка буває під час

місячних ночей. На другому боці знову запалено було дві піраміди таким

же, як і перші, вогнем і ніби діаманти палали з півгодини, та на тому-таки

другому боці, на щиті, запаливши його, зображено Ноїв корабель, що став

на горах по потопі із написом: «Утішається після хвилювання», та інші там-

таки показувалися фігури; запалювано колеса вогненні з рокитами, зорі
вогнем білим з явлено та інше, та інше дивне з артилерійської індустрії
показано в вогнях вигаданою відміною. Над усім цим наглядав і управляв сам

пресвітлий імператор. А по такій вогненній потісі його імператорська
величність знову зволив зайти до ізб, де архієреї, панове і дами гуляли, і гам

забавившись із годину, скільки хотів, нарешті з усіма [попрощатися] зволив
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і від їхав до свого государевого палацу у Преображенськ десь так о

дванадцятій годині в ніч. Потім і всі, що були на тій потісі сенатори, міністри та

інші панове, роз їхалися кожен на свої квартири, та й поспільство й жовніри

розійшлися по домівках своїх.

Для ліпшого розуміння, як згаданий феєрверк було зроблено, його в

Москві викуперштриховано 60.
29. Світлий князь, його милість князь Олександр Данилович Меншиков,

генерал-фельдмаршал, прислав надвечір ясновельможному на квартиру судно,
назване бот, зроблене для їзди на маскарадах, які готовано було заздалегідь
для потіхи на масничний тиждень.

30. Вранці судно, вчора прислане від світлого князя, відіслав

ясновельможний до двору його світлості на Німецьку слободу Лафортовського; потім і сам

його вельможність туди ж таки від їхав, де його імператорська величність і

государиня імператриця, також і всі панове фельдмаршали, міністри та інші

панове з їхавшись (бо туди ж і вся апарація маскараду була спроваджена
і кількадесят суден водних, навмисне для цього зроблених), їли, а після їди

рушили всі на суднах та інших поїздах, про які під завтрашнім числом

опишеться просторіше, і рушили до села, що за 7 верств від Москви відстоїть,

званого Всехсвятське, де і ночували.
31. Об одинадцятій годині перед полуднем, прибувши із села Всехсвятсько-

го, вся компанія на водних суднах та на інших поїздах, строєні в різні
маскаради, спершу до Тверських тріумфальних воріт прибули, а там, усі чинно

спорядившись, їхали до М ясницьких воріт, які навмисне зачасу підкопали, щоб

через них ті судна з поїздами могли пройти, а звідти просто йшли на Красну
повз аптеку, Грошовий двір і Синодальну тріумфальну браму на площу з

таким порядком: спочатку їхали численні різнорідно убрані персони на

посідланих волах, а за ними інші воли ведено під німецькими сідлами, далі їхали

численні, також дивно уладнані чоловіки на санях, у які в один цуг свиней,
в другий цуг собак, а третій цуг ведмедів було впряжено. За цим усім поїздом,
у якому й інших дивно прибраних маскарадів було достатньо, ішло судно,

везене кількома парами коней, на яких високо, наче на кормі, сидів князь-папа

Бутурлін, убраний у тогу червоного оксамиту, підшиту горностаями, на голові

була звичайна папська корона, звана тіара, і, минаючи пообидвабіч людей,

що стояли у великому числі, благословляв по-архієрейському; в тому-таки

судні нижче сиділи його папські кардинали, а спереду замість візниці

Бахус; у другому судні їхав Нептун, у корону вбраний, із яким й інші там-

таки сиділи персони; потім ще різні йшли судна, тобто боти, баржі, буяри
та інші; їх везло по кілька пар коней; далі йшов корабель, навмисне аж із

Санкт-Петербурга сюди в Москву привезений, на якому й сам всепресвітлий
государ стояв по-матроському, вбраний у чорну Ліберію: а скоро прийшов

корабель на Красну площу, зараз на ньому піднесено всі вітрила, і почали

матроси на шнурах бігати. За кораблем везено галеру, на якій сидів адмірал
граф Федір Матвійович Апраксій із іншими знатними панами, також із

піднятими вітрилами й прапорами. На другому судні, немалим коштом

зробленому, їхав світлий князь, його милість пан Олександр Данилович Меншиков,
тенерал-фельдмаршал, із іншими панами, убраними в докторські з білим ков-

ніриком сукні; на цьому судні били в литаври і трембачі, так само й

валторністи грали. Всепресвітла імператриця їхала з численними сенаторськими,
міністерськими жонами та інших високих родів дамами, убрана так, як

персоні її імператорської величності належить, на судні, званому баржа, багатим
коштом зробленому, на якому довкола стояли пажове, локай, покойовий,

повбирані в шемеровані61 золотом та сріблом сукні; везли те судно чотири
пари коней цесавих62. У золотих шорах візниць двоє на конях, третій на

козлах при судні сиділи, убрані в Ліберію зелену, золотими галонами

прикрашену, а замість капелюхів мали на собі ковпаки, начебто гренадерські, з

приправленими червоними перами страусів. За тим судном ще численні судна
йшли, в яких одних були особи, убрані жовнірським строєм різних націй,
тобто по-турецькому, по-гішпанському, по-голландському, по-французькому,
по-польському, по-венгерському, по-перському, в інших по-ксьондзівському
римської чи інших сект уладнані сиділи особи; при одному ж судні позаду
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великий човен, десь на десять косових сажнів 63 зроблений, був причеплений, в

якому велика множність різних персон баб ячих, чернечих, старечих, також

журавлями й іншими дивовиськами прибрані, сиділи, й співали, й кричали

машкари. В боті, від світлого князя присланому, їхав ясновельможний його

милість пан гетьман із генеральними особами та полковниками свого рейменту
ніжинським, прилуцьким і гадяцьким, усі вдягнені в габ яки64 козацьким

строєм з рогами. При всяких суднах різнострійні були скороходи та інші

служителі. Коли ж усі судна з їхалися на Красну площу і зрівняли проти
себе корабель із галерою, то з корабля і з галери бито з гармат і вдарено

разів кільканадцять; потім усі судна знову назад поверталися, а одні із них

на площі залишилися; інші поїхали в Кремль; коли ж звідтіля знову виїхали
і коли всі знову скупилися на площі, почали роз їжджатися по домівках

панських, а інші, особливо великі, судна запроваджено до Красних тріумфальних
воріт, куди і всім суднам назавтра вказано з їхатися, а звідтіль до дому
світлого князя в Німецьку слободу.

МІСЯЦЬ ЛЮТИЙ

1. Усі згадані судна, скупившись біля Красних воріт, простували звідтіля
до дому світлого князя в Німецьку слободу, і там усі персони, що на них

були, продовж цілого дня допізна гуляли.
2. Тими ж суднами пани, з їхавшись до Красних воріт о другій годині

пополудню, гуляли в астерії, там-таки збудованій, де зволив бути присутній
і сам його імператорська величність разом із государинею імператрицею.

3. У цей день тезоіменитства пресвітлої государині цісарівни-старшої, Анни
Петрівни, в присутність самого його імператорської величності та государині
імператриці, також усіх панів сенаторів, міністрів, князя-герцога голштин-

ського і ясновельможного, його милості пана гетьмана та інших багаточис-
ленних російських чиновників, відправлявся феєрверк, дивно учинений і
багаточисленними вогнями прикрашений, де і бомб, також і ракет низових

та горішніх кидано пребагато, а чинився той феєрверк у Преображенську при
дворі покійної государині царівни Наталії Олексіївни, звідки повернулося уже
наше панство аж о другій годині в ніч на квартиру.

'

4. У цей сиропустний день недільний, після служби Божої, обідав пан на

квартирі, а ввечері з їжджалися всі пани на Царицин луг, де минулої неділі
був публічний трактамент і феєрверк, де, за прибуттям їхньої імператорської
величності, знову була освітлена багаточисленними вогнями феєрверочна
структура і ракет нижніх та горішніх багато кидано, але не стільки, як минулої
неділі вночі; після достатнього до кількох годин у ніч гуляння зволив його

імператорська величність разом із государинею від їхати у Преображенськ,
а панове і ясновельможний його милість пан гетьман ще там трохи
побавилися, а потім небавом роз їхалися по своїх домівках.

Цього ж числа на Божій службі відправлений машталір Максим до
Глухова з листами до панів полковників чернігівського та полтавського65 та до

пана Жураковського, осавула військового генерального [...] 66, видана ж тому

машталірові печатна подорожня з ямського приказу на одну поштову підводу.
5. Зрана його імператорська величність зволив бути в Сенаті і там

підписав своєю монаршою рукою нововиданий устав про майбутніх спадкоємців

російського престолу; куди поїхавши, і ясновельможний мав намір
попрощатися із його імператорською величністю, але оскільки оголосив, що має до

подання його імператорській величності деякі загальнонародні та приватні
потреби, то через те указав його величність чекати свого повернення в Москву
із Олонця67. Відразу ж із тим від їхав його вельможність із Сенату на

квартиру.
6. Візитував ясновельможного на квартирі його превосходительство

генерал-лейтенант фон Вейсбах.
Послано було панів Михайла Милорадовича, гадяцького полковника, та

Дмитра Володковського, реєнта військової канцелярії, в Іноземну колегію,
щоб узяти тракти, якими і на скільки мають іти драгуни та козаки до Ладоги,
цих трактів він, пан Володковський, приніс запис із згаданої колегії.

34 Київська старовина



7. Проти цього числа в ніч зволив його імператорська величність від їхати
поштою [трактом] до Олонця для заживання там проздовж цього місяця і

половину березня [вод].
8. Туди ж, до Олонця, по обіді зволила від їхати і її величність государиня

імператриця із Преображенська.
Принесено із Іноземної колегії звістку, що до Ладоги належить виправити

' вже тільки ,10 тисяч козаків, а в воєнний похід до Царицина інших 10 тисяч.

Писано в Іноземних справ колегію донесення щодо допуску Голенковського-

Омельяновича, писаря сотенного глухівського, і Жиловича, щоб їм подорожні
і жалування було видано.

9. Писано листа до пана полковника миргородського6Я, щоб готувався у

похід до Царицина бути над 10 тисячами козаків головним командиром, який

сам, прибувши із своєї квартири до ясновельможного, мав щодо того розмову.
10. Принесено від його превосходительства генерал-лейтенанта Де-Вейсбаха

особливий розпис, окрім того, що раніше було взято з Іноземної колегії; якими

трактами драгуни й козаки мають марширувати з України до Ладоги.
11. Ясновельможний після відправленої сповіді перед отцем Ігнатієм, який

був духовником покійної государівни царівни Наталії Олексіївни, причастився
у своїй цвартирній церкві.

Цього ж числа прислали певну особу із Сенату до ясновельможного із

тією пропозицією, щоб вранці о 6 годині з півночі його ясновельможність був

присутній із полковниками свого рейменту у великій Сенатській ізбі.

12. О шостій годині (як учора вказано) із півночі з їхалися всі панове

сенатори, міністри та інші чиновники військового та цивільного уряду, також

і ясновельможний, його милість пан гетьман із старшиною генеральною та

полковниками, що його вельможність у Москві супроводжували, та інші

численні великоросійські особи до города Кремля і зібралися у велику при
Краснім ганку палату, де читано було нововиданий статут про спадкування
російського престолу, друкований, підписаний власною його імператорської
величності рукою, примірник якого прикладено після закінчення записок цього

ж місяця разом із примірником клятвенно! обіцянки; а після прочитання його

двократного пішли всі з тієї палати до Успенської соборної церкви і там

кожен із панів сенаторів осібно, також і всі, присягали і на присягах

підписувалися; та від цього ж дня почали всякого чину люди в усіх трьох соборах
Успенському, Архангельському і Благовіщенському1 виконувати ту ж таки

щодо згаданого статуту присягу щоденно, таким же ладом, як присягали
згадані високої достойності персони.

Писано листа до пана Петра Корецького, знатного військового товариша, з

дорученням йому наказного полковництва стародубського, й універсала на те

йому послано.

12. Був зраня у ясновельможного отаман Донського війська Василій Фро-
лов, потім комендант глухівський Скорняков-Писарєв.

Видано панові Рейману, лікарю, листа на справлення в Малій Росії боргів,
подорожню, що в Україну служить, на підводах, та польського пашпорта із
виказом його послуг протягом кількох літ, відправлених при рейментарському
дворі і про вчинений йому відпуск.

Писано листа до пана полковника чернігівського69 з пропозицією, щоб
над 10 000 козаками головним командиром на канальну роботу в Ладогу
випровадив пана Івана Черняка, полковника полтавського, а при ньому за

командирів над іншими полками пана Василя Томару, суддю полкового

чернігівського, і пана Михайла, сотника борзенського; а кому якими саме керувати
полками, на те кожному особливого послано універсала, а осібного панові

полковнику полтавському на головне командирство.
13. До вписання нічого потрібного не трапилося.
14. Візитував увечері на квартирі ясновельможного його превосходительство

пан дійсний таємний радник Петро Андрійович Толстой.
15. Відправлено через солдата Якова Симеонова експедицію в Україну,

писану під 12-м числом.

Видано листа отворчастого70 панові Стефанові Голембійовському до пана

Чарнолуського, щоб задовольнив його, Голембійовського, в давній претензії
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так, як перед тим довідався пан Чураковський, військовий генеральний осавул.
16. Видано універсала пану Омельяновичу, сотенному глухівському

писареві, на володіння села Гирина, що є в тій-таки сотні.

17. Бувшій пані київській губернаторші княгині Голіциній видано

гетьманську подорожню на 58 підвід, щоб вистачило під її речі, коли вони через

Україну провадитимуться із Києва до Москви.

Під час вечірні візитувала на квартирі ясновельможних панства пані

баронша Шафірова.
18. Петровського монастиря архімандрит Леонід, святійшого Синоду

радник, поставлений і освячений архієпископом Сарським і Подонським. vulgvo-
catur 71 Крутицький; рукопокладали його сеймом архієреї, першим серед них

був архієпископ Великоновгородський Феодосій72, синодальний віце-президент,
в соборній Успенській церкві.

19. Видано відкритого листа Григорію Галенковському до прилуцького

війта, щоб з його двору переміною із сіл ратушних по два сторожі давано.

20. Видано подорожню панові Антипу Соколовському, сотникові баклан-

ському, на вільний пропуск його припасів, коли вони з дому провадитимуться

до Москви.

21. Відпущено обоз гетьманський при панах Галенковському, прилуцькому,

писарю сотенному глухівському Омельяновичу та Жиловичу до Глухова.
Одіслано через канцеляриста Ханенка73 три донесення до Колегії

іноземних справ, одне про полковників миргородського, прилуцького та київського 71,
що приїхали до Москви без дозволу гетьманського, їм указом із тієї ж

колегії запропоновано, щоб вони, не гаючись більше в Москві, їхали в Україну
до домів і чинили приготування до походу в Терку75; друге про взяття в тій

колегії книг, потрібних до Почепівської межі76, третє супроти чолобитної
полковника прилуцького Галагана просительно! на маєтності жалуваної грамоти,
на які села йому її видавати не належить.

22. Написано універсала панові полковнику миргородському77 з

дорученням йому над 10-ма тисячами козаків, що мали виправитися до Терку, повної

команди, а записано в ньому число минуле, 20-те. Писано до нього ж, пана

полковника миргородського, й приватного листа, щоб він сам і під його

команду призначені у згаданий Терківський похід прилуцький і київський

полковники 78 виїжджали без забави до домів із Москви.

23. Написаного вчора універсала на команду і листа вручено полковнику

миргородському. Сіятельного графа Головкіна секретар приносив до
ясновельможного листа від світлого князя, писаного до його графського сіятельства

із тим висловом, щоб його сіятельство запропонував ясновельможному іменним

указом його імператорської величності, аби полковник лубенський79 і 1 000

компанійців в команді миргородського полковника були вислані в той-таки

до Терка військовий похід.

24. Написано листа до сіятельних панів графа Гаврила Івановича
Головкіна та барона Петра Павловича Шафірова про звільнення із заслання

казанського Григорія, канцеляриста, ці листи й відіслано до їхніх сіятельств

через пана Есмонтовського.

Цього ж числа ввечері був ясновельможний у сіятельного графа Головкіна
з огляду на присланого вчора листа щодо полковника лубенського, писаного

від світлого князя, і про те маючи достатню розмову, на тому постановили, щоб

у згаданий похід пана полковника лубенського не висилати.

25. Про це і листом до його графського сіятельства ясновельможний зволив
написати.

26. Послано листи до пана полковника чернігівського і до пана Часника,
полковника охочекомонного, про виправу його до Терка і товариства 250 під

команду пана полковника миргородського, а щоб тим компанійцям з квартир
на один місяць було видано провіанту, а на другий грішми, про те в полки

Ніжинський, Прилуцький і Київський, в яких та Часникова компанія дістає
місячні, видано було осібні універсали.

Цього ж числа був у ясновельможного його превосходительство пан

генерал-лейтенант Де-Вейсбах і оголосив присланий до себе указ, щоб офіцери
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полків його команди, які перебувають у Малій Росії, зі старшинами

малоросійськими тамтешніх обивателів і драгун привели до присяги на тому, що,

згідно до нововиданого уставу на спадкоємність, матимуть того за законного

спадкоємця російського престолу, кого правлячий государ за своїм добрим
вибором та розглядом зволить визначити.

27. Принесено до ясновельможного листа із таємної канцелярії, за

підписом руки його превосходительства, пана Петра Андрійовича* Толстого, з

вимогою послати Федора Гречаного до Білгорода у відповідь щодо відписних

маетностей тестя його, бувшого охтирського полковника Івана Перехреста.
Писано в Іноземну колегію два донесення: одне супроти донесення

прохання Соболевського, котрий старається щодо новогородського сотництва, щоб

йому в тому відмовити; друге, до Івана Михайловича Чоглокова, щоб його,

котрий мешкає у Москві, визначено до послуг ясновельможного задля справ-
лення різних справ, що тут трапляються.

28. На лист, учора принесений із Таємної канцелярії, учинено відповідь до

сіятельного пана Петра Андрійовича Толстого, дійсно радника, з тим

оголошенням, що за листами пана бригадира і воєводи білагородського
Вельяминова80 накаже його вельможність людей рейменту свого відправляти до Біла-

города, коли там комусь у чомусь відповідати належить, тільки б їх щоб

непотрібною тяганиною не утруднювати, а до Гречаного написати указа, щоб,

одержавши його, відразу ж їхав у Білагород для виправдання; щодо того до

Петра Андрійовича [учинити] відповідь.
Писано в Іноземну колегію два донесення про видачу підвід панові

полковнику миргородському 50, а київському з товаришами 18 ямських: третє

про видачу машталірові Райцеві однієї поштової підводи, якого посилають у

Глухів, а через нього писано листа до пана полковника чернігівського з

додачею універсалу, щоб велів учинити про Березовського, осавула полкового

старшого, розшук, які він і з яким наміром, будучи в Ладозі, роздавав
козакам гроші81.

МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ

1. Ясновельможний його милість пан гетьман з їхніми милостями паном

писарем та паном бунчучним військовими генеральними82 візитував
сіятельного графа Петра Матвійовича Апраксіна в його палаці неподалік від панської

квартири, тобто дому Бориса Івановича Прозоровського, який був на вулиці,
званій Знамьонка.

Писано листа до пана сотника глухівського цього числа, а вчора до пана

Яснопольського83, згідно до поданої з Іноземної колегії грамоти за

чолобиттям підрядчиків канального ладозького діла Якова Попова з товаришами,
копія тієї грамоти до пана Яснопольського прикладена з тим указом, щоб

старосту Марчишина, Будлянського, Кондратовича і деяких тамтешніх людей,
також каменських жителів, які начебто мали стосунок до розбою і

розграбування одного з тих підрядчиків товариша Семена Олтухова численних пожитків

та государевих грошей, не посилати ще (як указ у грамоті повеліває) до

Сівська для розпиту і розшуку, а спершу їх прикликати до Глухова і там, за

згодою між собою та урядниками, порізно кожного, відповідно до тієї грамоти,

допитати на Ратуші, і ті допити, порядно на письмі спорядивши, сюди у

Москву прислати б через пошту, не гаючись, а їх самих хочуть знову в доми

повідпускати із Глухова до подальшого указу. Прикладено в цидулі до пана

Яснопольського, щоб од себе до пана Жоравки написав, аби він своїх

каменських підданих прислав до того допиту у вищеозначеному інтересі до Глухова.
Писано до пана полковника лубенського84 із тим звіщенням, що стараються

тут про нього, щоб разом із панами полковниками миргородським, київським

та прилуцьким85 ішов у воєнний похід під Царицин, але ясновельможний до

того доклався посильно, щоб те старання хай у високої особи буде
виставлене; щоб пан полковник лубенський відправив наказним на Ладогу сотника

чигриндубровського Булюбаша, а до Царицина сотника полкового Кулябку
чи як самому видасться роздивитися.

Писано листи інстанціальні до сіятельних міністрів графа Головкіна і
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на Шафірова за Білецьким, що правується з Гаврилом Милорадовичем, щоб
у скаржному його ділі швидше міг дістати, як ображеному [задоволення].

2. Нічого до опису пригідного не трапилося, тільки що машталір Заєць з

усіма листами, в минулих числах писаними, в Україну відправлений учора,

від їхав до Глухова цього числа.

3. Приніс протопоп прилуцький інстанціального листа світлого князя, його

милості пана Олександра Данилрвича Меншикова, генерал-фельдмаршала та

кавалера, щоб зволив ясновельможний йому, отцю протопопу, визначити у

володіння своїм універсалом і останню частину села Березовиці.
Видано рейментарську подорожню на вільний у дорозі пропуск Леонтію

Стефановичу, роменському жителю, від пана полковника лубенського86 до

сина його пана Якова Марковича87, присланого у Москву для справлення

деяких купівель.
Цього ж числа кланялася ясновельможна пані пресвітлій государині

цариці і великій княгині Параскеві Федорівні на квартирі її величності, що

була в домі Братньому, і, повернувшись од її величності, пишалася

превеликою милістю.

4. По обіді візитував ясновельможний із панами генеральними писарем
та бунчучним військовим88 ясне в Бозі преосвященного його милості пана

отця Стефана Яворського89, митрополита рязанського та муромського,
президента священного правительствующого духовного Синоду на рязанському

подвір ї, де його вельможність, коли входив, зустріли на ганкові палацу
преосвященний його милість отець Варлаам Ленницький 90, єпископ суздальський
та юревський, і превелебний отець Феофілакт Лопатинський91, архімандрит
заіконноспаський, і його превелебність отець Гедеон Вишневський92, префект
колегіуму греко-латинського московського; сам же його преосвященство зволив

зустріти його вельможність на половині ізби прихожої, і після взаємних

словесних компліментів, увійшовши в покоєву його преосвященства ізбу, бавилися
різними дискурсами годин із дві, може, чи й більше, а потім, попрощавшись
із його преосвященством, ясновельможний на свою квартиру від їхав.

Цього ж числа зранку був у ясновельможного на квартирі пан доктор
Бидлов, що завідує государевою анатомією.

5. Писано листа до пана бригадира Воєйкова, Московської губернії віце-
губернатора, і суду надвірного московського віце-президента з інстанцією

повторною за Василем Ризенком, київським міщанином, якого за чолобиттям Соф-
ронія Лихудова, грецького учителя, прикликано до Москви до суду

надворного, щоб його діло було вирішене, і без прогайки часу додому відпущено.

Зраня візитував ясновельможного на квартирі пан Андрій Матвійович

Апраксій, генерал-адмірала Петра Матвійовича брат.
Пополудні їздив ясновельможний до світлого князя, його милості пана

генерал-фельдмаршала з візитою на Німецьку слободу, де при інших

дискурсах і про межу Почепську була мова; був на той час там-таки і оберштер
крикскомісар Панін, і, забавившись у домі світлого князя більше години, його

вельможність повернувся відразу в свою квартиру, а приговорили поміж себе,
щоб інтерес межі Почепської був [вирішений] через медіаторів 93.

6. Рано численні сенатори з їжджались у державний Посольський приказ,
а саме: світлий князь, генерал-фельдмаршал; граф Головкін, державний
великий канцлер; барон Шафіров, віце-канцлер та інші дійсні таємні радники, де,

знати, чинили раду про турецького посла, що приїхав перед цим у Москву
із ратифікацією вічного миру 94.

Пополудні візитував ясновельможний сіятельного князя його милість пана

Григорія Федоровича Долгорукова, сенатора і державного таємного радника,

і в домі його сіятельства годин із півтори бавилися різними дискурсами.
7. Світлий князь його милість пан Олександр Данилович Меншиков, гене-

рал-фальдмаршал, присилав від себе до ясновельможного полковника Ларіоно-
ва з пропозицією та запитанням, чи скоро почнеться згадана медіація; з ним

довга була розмова, і різні пропоновані від самого ясновельможного, так і

від стародубців, що там були присутні, пропозиції в присутності того ж пана

полковника; наказав ясновельможний його милості панові військовому

генеральному писареві поїхати до його світлості князя Меншикова і цілковито
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домовитися, коли б його світлості хотілося почати добронамірену медіацію;
згідно цього панського наказу його милість пан генеральний писар їздив разом
із згаданим полковником Ларіоновим до двору його княжої світлості на

Німецьку слободу і там мав достатню розмову щодо майбутньої медіації.
8. Сам його світлість князь Меншиков, генерал-фельдмаршал, разом із

сіятельним графом Петром Андрійовичем Толстим, дійсним державних таємних

справ радником, зрання візитував ясновельможного на квартирі, і розмовляли

знову-таки про інтерес Почепівського розмежування.
Під датою цього місяця 6-го писано листи від ясновельможного, його

милості пана гетьмана до сіятельних панів президента і віце-президента
Іноземної колегії з інстанцією за законниками братськими київськими 95

в їхньому
інтересі з межигородськими ченцями і про млини Которські водяні, щоб їм

негайно було учинено рішення, і ті млини до Братського монастиря
утверджено монаршою грамотою.

Полковник ніжинський, його милість пан Петро Петрович Толстой, приймав
на своїй квартирі гостей проздовж цілого дня, на цій учті був світлий князь,
ясновельможний його милість пан гетьман, сіятельний Петро Андрійович
Толстой, батько полковника, та ще брат полковничий Іван Петрович та інші
значні великоросійські персони, також їхня милість пани генеральні писар
і бунчучний96 військовий і стольник Федір Іванович Протасієв97. Його ж

світлість князь Меншиков і ясновельможний трохи згодом по обіді від їхали
до своїх квартир, а інші панове там, у Петра Петровича, залишилися.

Рано турки приходили від посла з компліментом до ясновельможного і

принесли люльки та інше в подарунок.
9. Зрання візитував ясновельможного на квартирі Богдан Григорович Скор-

няков-Писарєв, глухівський комендант, якому видано під завтрашнім числом

подорожню на підйом жони його, що має сюди, в Москву, зимнім шляхом

їхати трактом на Сівськ, Мценськ і Тулу, щоб для неї скрізь давали підвід

ямських десять з прийомом належних прогонів.
10. Під час Божої служби приходив до ясновельможного, його милості пана

гетьмана, князь Олексій Васильович Голіцин, син покійного князя Василя
Васильовича Голіцина, за певний злочин

98
спровадженого у заслання, і,

учинивши до його вельможності комплімент з рекомендацією себе в ласку, зараз
звідки із церкви й відійшов.

Писано листи один до пана сотника глухівського у відповідь на те, що

оскільки солдатські полки, що є при рейментарському боці, не звезено із

сотень у Глухів, як мав на то намір Скорняков, тамтешній комендант, відтак

тут старання прикладено буде; той пункт про вказане в Іноземну колегію
подано, аби згаданий комендантський намір зовсім відхилити, але щоб солдати
тих полків по-колишньому не в самому Глухові, а по засеймських сотнях

стацію мали. І ще там висловлено, щоб листи присилалися справніше від
пана полковника чернігівського, оскільки від нього немає жодної звістки

про полки, виправлені до Ладоги, щоб швидко їх до Москви відправлено було,
даючи подорожні на бланкетах ", яких два в нинішній лист уключено.

Другий лист про те саме до пана Яснопольського, господаря, писано з

такою цидулою, щоб ознайомив, коли що звезено із матеріалів до Гамаліївки,
й старостам аби усім упом янув, щоб завчасно засіви та інші господарські
справи зараз з весни справляли.

11. Візитував ясновельможний із їхньою милістю панами генеральними
писарем та бунчуковим військовими князя, його милість пана Дмитра
Михайловича Голіцина, сенатора і державної камер-колегії президента, в домі його
сіятельства і забавлявся різними дискурсами годин із півтори.

Видано подорожню слузі панському Василю Книшу, щоб йому вільний був
пропуск, посланому назустріч панському обозу, що провадиться із Глухова і

затримується в Калузі.
Писано листа до пана полковника миргородського130 з виказом, аби він

в указаному поході на Царицин уживав рівно товариства всіх полків, де

потреба вкаже в поході, і однакове мав дбання як про свій полк, так і про
інших, щоб одним супроти інших не було образливо; докладено в тому ж таки

листі, щоб він-таки, пан полковник миргородський, принаймні 150 чоловікам
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компанії із Полтавського полку, що мають іти із ним у похід, видав за

минулий рік належну плату, оскільки їм не дійшла із тих покуховних грошей,
які він у себе, коло десятка літ із полку збираючи, притримував, а до скарбу
присилав тільки по одній тисячі золотих.

Проти минулого 10 числа цього місяця, вночі, присилав світлий князь його

милість пан генерал-фельдмаршал полковника Ларіонова з листом,

закріпленим власною рукою його княжої милості, який у собі мав, щоб те межування
коло Почепова, в чому суперечки не було, так само залишилося і належало

до володіння його княжої світлості, а про що і від якого місяця почалася

комісарів гетьманських з дяком Лосівим суперечка, те здати на увагу до

медіаторів, запрошених до того зобабіч цього листа вручив ясновельможному

він-таки, полковник Ларіонов, а від його вельможності за його рукою
взаємного взяв листа світлому князеві в такій же силі.

12. Писано донесення в Державних справ колегію, щоб солдату Петру
Єрмолаєву, що недавно приїхав із Глухова, а тепер назад туди з листами

посилається до пана полковника чернігівського і до інших повних і наказних

полковників, також і до панів сотника глухівського і господаря двору реймен-
тарського належних, видано було на одну поштову підводу прогонні гроші.

Приїхав від пана полковника полтавського
101

з Орла його полковий осавул

Лаврентій Микитич з листами, які те оголошують, що він із товариством
свого полку ще на першому тижні посту в четвер, рушивши із Полтави, іде
великим трактом до Калуги і просить він, пан полковник полтавський,
виразного указу, куди б йому звідти повернути до Ладоги. До нього у відповідь

заявлено, що оскільки він неслушно те учинив і раніше визначеного терміну
з дому рушив, не дочекавшись другого, згодом уже наново виданого указу
й розгляду пана полковника чернігівського, яким трактом і яким полкам і з

якими драгунськими полками йти, отож, щоб не забивався далі, з Калуги
добирався б на Володимирів Ржев тільки з тисячею козаків свого полку, а

зайве число відпустив додому, написавши до наказного в Полтаву, щоб він,
до відпущених ще триста козаків виділивши, велів їм бути готовими в похід
до Царицина. Із цією відповіддю цього ж числа він, осавул полтавський, і

відпущений до Калуги, йому і список розгляду дано, посланий перед цим до
пана полковника чернігівського.

Писано листа до пана полковника чернігівського, щоб сповістив, чи вийшли

уже козаки з полків, призначені до Ладоги на роботу, і яким порядком?
Оскільки щодо того від нього, пана полковника, жодної не було досі
відомості, в тому ж листі писано цидулу про полтавського полковника, який, не

дочекавшись на місці виходу з квартир стояльців та інших полків, визначених,
щоб іти з ним, поквапився передом іти зі своїм тільки полком і вже притяг
до Калуги, не знаючи про постановлений опісля указ, щоб 10 000 до Ладоги,
а інші 10 000 козаків до Царицина ординувати; де і те в цидулі заявлено,
що послано вже указа до пана полковника полтавського, щоб він, відпустивши
зайве товариство свого полку, сам із тисячею тільки простував до Володими-
рового Ржева і там як для свого полку, так і для інших узяв провіант, згідно
присланого туди його царської величності указу.

Під цим же числом писано в усі полки укази до повних і наказних

полковників, щоб кожен зі свого полку гроші, які мали зібратися уже перед цим
на Києво-Печерську обитель, що їх належало на Різдвяні святки привозити до

Глухова, стягнувши від усіх, від кого за визначенням доводяться, відсилати
до пана полковника чернігівського 102, до котрого писано осібно про прийом
тих з усіх полків грошей і про збір зі свого, з тим додатком, щоб найскоріше
в Москву давав знати, скільки тих усіх грошей збору буде.

Під учорашнім 11 числом писано листа до пана Жураковського, осавула
військового генерального, щоб він, впросивши сотника вороніжського за чиїм

визначенням над 50 чоловік солдат ще ЗО прибавлено на квартири у Клішні
та Чапліївку, маєтності сіятельного князя Григорія Федоровича Долгорукова,
велів тих ЗО зайвих солдат звести деінде, а щоб лишилося в тих селах, як

раніше, тільки 50 [чоловік].
Цього ж числа всепресвітлий імператор, його священніша величність сам,

високою своєю особою, повернувшись із Олонця, де зволив заживати вод

40 Київська старовина



продовж лютого місяця і перші числа березня, які для лікування різних немочів

визначено помічними, прибув до Москви у свій государський палац

Преображенський.

Цього ж числа принесено з Колегії іноземних справ грамоту в 12

примірниках нового статуту про спадкоємність престолу російського і 12 присяг

друкованих, щоб їх послати в малоросійські полки і там щоб, після
оголошення цього статуту, в підтвердження його істинності і міцності, старшина
виконала присягу по полкових та сотенних містечках при визначених для того

із гарнізонів і з армійських полків штаб- і обер-офіцерах, а на зшитих

зошитах усяк би хай ім я своє, хто письменний, підписав рукою, а замість

неписьменних ті підписалися, кому б вони доручили.
13. По обіді був на квартирі ясновельможного сіятельний князь, його

милість пан Григорій Федорович Долгоруков, дійсний таємний радник, з яким

його вельможність з годину бавився різними дискурсами; потім його сіятельст-

во зволив від їхати на свою квартиру і радив ясновельможному, щоб для
вітання по дорозі його імператорської величності був на Асамблеї, в домі пана

Степана Андрійовича Количова, Воронезької губернії віце-губернатора, де

о 6-ій годині з полудня мали як його імператорська величність, так і панове

сенатори й міністри з їхатися, до чого схилившись, ясновельможний був у

згаданому домі на Асамблеї, і його імператорській величності кланявся, а

забавився там годин із кілька і уже о десятій перед північчю повернувся на свою

квартиру.

Цього ж числа її величність государиня імператриця прибула із Олонця до

Москви.

Увечері минулого 12 числа світла її милість княгиня Меншикова, генера-

лова-фельдмаршалова, візитувала ясновельможне панство на квартирі;
позабавившись із годину, зволила уже пізно від їхати до свого дому на Німецьку
слободу.

14. Писано в усі полки універсали за грамотою 12 числа, принесеною із

Іноземної колегії, про виконання присяги в тому, що утримуватися має

статут імператорської величності про спадок російського престолу,
нововиданий і кріпкий, і кого його імператорська величність і ті, що по ньому будуть,
правлячі государі визначать наслідником, тому в усьому підкорятися всі

повинні, як своєму правильному государю. А до иана полковника

чернігівського писано приватним листом, щоб він ті універсали, порозсилавши по

полках, і від себе підтвердив листами, щоб у кожному полку була визначена

до того офіцерська особа, яка буде прислана для приведення до присяги. Про
те особливого листа писано до пана Жураковського, генерального осавула, і

подано особливого універсала в сотні про ту ж присягу. Панові чернігівському
полковнику доведено в цидулі, щоб з універсалом до Києва нарошного когось

послав, аби тамтешні майстратовії103 та значнійшії міщани виконали

присягу в присутності присланого; при кожному також універсалі у кожен полк

і у Київ запропоновано відіслати по одному примірнику статуту і по другому

присяги друковані. З цією експедицією і з листами, в минулі числа писаними

в Україну, цього ж числа відправлено до Глухова солдата Барцерового полку,
другої роти барабанника Петра Єрмолаєва Тезика, тільки вже пізно було, то

відкладено його від їзд до ранку.
Цього дня рано візитував на квартирі ясновельможного пан Семен

Іванович, асесор державної Іноземних справ колегії.
15. Всепресвітлий государ, його імператорська величність, зволив своєю

високою особою бути в Іноземній колегії рано для деяких порад, де і всі пани

сенатори та міністри були при особі імператорської величності.

Писано й подано донесення в Іноземну колегію про татар, які приїхали
перед цим від хана до ясновельможного із інстанційним листом, щоб шкоди,
які їм сталися в Україні, були винагороджені. При тому ж донесенні подано

заувагу, ще через вчинений розшук виявилося, що у тих місцях, де татари
ставили претензії про їхні збитки, спеціально посилався від його
вельможності товариш Глухівської сотні Яким Федорович і чинив інквізиції.

Видано подорожню за грамотою, цього місяця 13 числа принесеною, щоб
коли за указом його імператорської величності і за визначенням його сіятель-
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ства пана генерал-губернатора київського, князя Івана Юр євича Трубецького,

посилатимуться із Києва до Нижнього Новгорода рогаточні копія104 1550,
заліза рогаточного пудів 23 та копій напівсписних 708, і провадитиметься це

через Малу Росію, давати скрізь через міста і села переміною підводи,
скільки буде потреба, не беручи прогонів.

Цього ж числа була в світлійшого князя в домі Лафортовському асамблея,

яку його імператорська величність ощасливив, і там-таки панове сенатори і

міністри та й ясновельможний його милість пан гетьман з панею були
присутні [при] його імператорській величності, де його вельможність при розмові
з його величністю пригадував, що в Малій Росії є вакуючі105 полковництва;

тоді всепресвітлий монарх зволив доручити визначення полковників на

вакансії на волю ясновельможного.

16. Пани стародубівці, що перебувають у Москві, а саме пани Покров-
ський, Єсимонтовський, Дем янович, писар полковий стародубський та інші

подали за підписом рук своїх супліку ясновельможному його милості пану

гетьману з проханням, щоб у їхній полк було визначено полковником його

милість пана Андрія Миклашевського 106, знатного військового товариша.
17. Візитував ясновельможний його високопреосвященство отця єпископа

Феодосія Яновського, архієпископа новгородського, синодального

віце-президента на подвір ї, що зветься Невське, розташоване за палацом сіятельного

графа генерал-адмірала Апраксіна, де кілька годин різними бавилися

дискурсами.
18. Була в домі кесара-князя Івана Федоровича Ромодановського асамблея,

на якій як його імператорська величність, так і панове сенатори й міністри,
також і ясновельможний із панею зволили бути, і аж о 10 годині в ніч його

вельможність повернувся на квартиру.
Під числом цього місяця 14-го писано універсала у Стародубівський полк

з дорученням панам Івану Борозні-Старому і Стефану Максимовичу,
військовому канцеляристу, розшук провести всім тамтешнім у полку: скільки з людей

посполитих, з козаків та млинів зібрано грошей на чверті житнього борошна
в минулому 1721 році за указом імператорської величності, що відвозилося з

усієї Росії до Смоленська.

19. Писано листа-відповідь до пана Делупіса, військового ексактора107,
який писав до ясновельможного, що коменданти почепівський та ямпільський

поставили в тамтешніх місцях для відбирання мита шафарів 108, і хто уже в

Почепі чи Ямполі мито заплатить, у того вже індукти
109

до скарбу військового
не вимагали, що особливим своїм листом зволив запропонувати його княжа
світлість пан генерал-фельдмаршал Меншиков панові ексакторові; в цьому

інтересі мав ясновельможний переговори з його княжою світлістю, декларацію
ж учинено цидулою, а він хай так чинить, як і раніше, із згаданими

комендантами; щодо індукти мав постановления, щоб йому, ексакторові, написати

до самого світлого князя, аби все те, до повернення пана його,
превосходительного його милості Сави Владиславича Рагузинського, було відкладено і
залишилося у такому, як раніше, стані.

20. Писано листи: 1-й, до пана полковника чернігівського110, щоб у всі
полки іменем рейментарським написав: аби ральців111 ні з козаків, ні з

поспільства не брано, а коли вже десь ті ральці вибрано, то щоб ті гроші
тримали в цілості до повернення ясновельможного, після чого звелено буде
ті гроші вжити на якусь загальнонародну потребу; 2-й, до пана полковника

миргородського, щоб, не дочікуючись удома свята святого великомученика

Георгія112, як тільки земля від снігу відкриється, відразу виходив у похід

указаний до Царицина з дорученими собі під команду 10 000 городових
козаків і компанії, оскільки його імператорська величність, будучи минулого
числа 18 на асамблеї в домі князя Івана Федоровича Ромодановського,
кесаря, словесно те ясновельможності його милості панові гетьману запропонував;
3-й, до пана полковника київського 113, щоб він, з їздивши до Чернігова, дав

там за своєю рукою відповідь на пункти в присланій грамоті, писаній в

недавніх числах до ясновельможного з колегії Іноземних справ, за донесенням такого

собі Герасима Прясенка, який був отаманом за Дніпром у містечку Ольшанім,

учиненим у Преображенській канцелярії; 4-й, про те саме особливого листа

42 Київська старовина



писано і до пана полковника чернігівського, щоб, узявши від пана полковника

київського відповідь, прислав її якнайскоріше до Москви, а копії згаданої

грамоти та пунктів послано до нього ж, пана полковника чернігівського, в

тому-таки листі.

Послано було його милість пана військового генерального писаря114 до

світлого князя додому з донесенням, написаним у Сенат щодо козаків, яких

тепер відправлено до Ладоги, в таких потребах: 1) щоб для козаків видано

було у Вишнім Волочку чи деінде судна під провіант, аби його випало їм водою

провадити; 2) щоб інші судна видано у Великім Новгороді самим козакам для

доїзду до Ладоги і боцманів без найму; 3) щоб знову-таки у Новгороді
визначено було про видачу фуражу для козацьких коней, чим їх до трави

прогодувати, а коли по траві запровадяться в Ладогу, то щоб вільно їх там, разом
з обивательськими, пасти на пасовиськах; 4) щоб в одній лінії, а не порізну,
поставлено малоросійських козаків для ліпшої пригідності в роботі; 5) для

хворих козаків для ліпшої їхньої вигоди відведено було віддалені від Ладоги
села. Це донесення декларував його князівська світлість справити, оскільки

його світлість про те усе, як ясновельможний був на асамблеї у домі князя-

кесаря Ромодановського, мав розмову із його імператорською величністю.

21. Писано листи: 1) до пана Турковського по пунктах від пана

полковника гадяцького
115

проти його даних, до пана Корецького 116 відповідь щодо

присланих од нього реєстрів та інших специфікацій117, скільки та яких на

полковничий уряд збирається інтрат
11&

та інше. До того ж листа прикладено

цидулу, щоб велів супроти минулорічного вибору вибрати стацію і показан-

щину 119, належну на рейментарський двір.
І ці листи, також під вчорашнім числом писані, відправлено в Україну

через пана Івана Костенецького, відпущеного цього ж числа з Москви додому.

Прислав його князівська світлість пан генерал-фельдмаршал Меншиков
до ясновельможного у вищесказанім інтересі про козаків, виправлених до

Ладоги: де б їм у дорозі відпочити, написано в Сенат від себе донесення з

додачею там-таки і власної думки, і те донесення відіслано до Сенату під
датою 20 дня за рукою й печаткою світлого князя разом з донесенням

ясновельможного з написаними вчорашнього числа 5-ма пунктами.
22. Ясновельможне панство після відправленої великодньої сповіді перед

отцем Ігнатієм, колишнім духовником покійної государині царівни Наталії

Олексіївни, приймали у церкві, що була на квартирі, тайни пренайсвятійшої
євхаристії.

23. Його вельможність пан гетьман їздив до соборної Успенської церкви у

Кремль для поклоніння плащениці, зболивши бути там і на вечірній
церемонії.

24. Допитували людей з Полтавського полку, присланих від пана

полковника полтавського 12°, яких визнали біглими великоросійськими.
Послано було Дмитра Володковського, реєнта військової канцелярії, до

сіятельного графа з проханням повідомити, де зволить бути на набоженстві

його імператорська величність у світлий день Воскресіння Господнього? І його

графське сіятельство учинив декларацію, що у великій Святоуспенській
соборній церкві в городі Кремлі.

25. У цей світлого Воскресіння Господнього і поцьогорічній пасхалії

Благовіщення Пресвятої Богородиці урочистий день зволив його імператорська
величність, також усі панове сенатори й міністри та інші, де і ясновельможний

був, -слухати всенощного набоженства у великім Святоуспенськім соборі в

городі Кремлі, де після закінчення утрені, в належний час, цілувався його

імператорська величність спершу з архієреями та іншими духовними особами,
потім із сенаторами, міністрами та іншими всілякої кондиції людьми, також

і з ясновельможним, його милістю, з генеральними панами писарем та бунчуч-
ним військовими. Там-таки, відразу по утрені, не перериваючи її, почалася

служба Божа, на якій сам імператорська величність зволив читати Апостола,,
а саме, писання від діянь Воскресіння і від послань Павлових Благовіщенню.
Після відправлення літургії, яку вів преосвященний Феодосій Яновський,
архієпископ новгородський, синодальний віце-президент, виходячи із церкви в

бокові ліві двері, всепресвітлий імператор Петро Великий цілувався з багатьма
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без вибору, високого й низького достоїнства дамами, а вийшовши із церкви,

про що дали сигнал пострілом з однієї гармати, зволив піти у Синодальну
палату, де вже знаходився і герцог голштинський, який приїхав ще під службу
Божу каретою, вельми багатою із цугом показним 121, а тим часом його

вельможність пан гетьман, вийшовши із тієї ж соборної церкви, від їхав на свою

квартиру, де зі своїми генеральними особами та іншими зволив обідати, але

через слабість, яку відчув, не кінчивши обіду, змушений був піти до покою.

Цього ж числа, пополудні, візитували ясновельможного панове Іван

Петрович і стрієчні брати його Толстії, також і пан полковник і від лейб-гвардії
капітан Семенівського полку Вельямінов-Зернов, суддя, що разом із

асесорами в Колегії іноземних справ править діла.
26. Через слабість, що вчора впала на ясновельможного, ми писали листа

до пана доктора Бидлова латинським діалектом, запрошуючи до квартири його

вельможності, після чого він і візитував перед обідом ясновельможного.

Принесено грамоту з Колегії іноземних справ з таким указом, щоб

командировані І0 000 козаків у воєнний похід, не ідучи до Царицина, просто

забирали тракт на Терків, а виходячи з дому, узяли б провіанту та фуражу на

потребу, а коли його в дорозі забракує, вимагали б від обивателів по тракту.
Після цієї грамоти писано й листа до пана полковника миргородського і

послано йому автентичну грамоту, щоб він, не чекаючи трави, відразу після

одержання цього листа, виходив у ту указну дорогу із дорученою собі

командою. Цього листа і грамоту відправлено через підпоручника
гренадерського Кропотового полку Верьовкіна, якого послано на строк із писаним

листом про те саме від світлого князя Меншикова до пана полковника

миргородського.

Цього ж числа пополудні їздила ясновельможна пані гетьманова в Пре-
-ображенськ і там, у монаршому домі, при відданні належного поклону,

віншувала зі святами всепресвітлу імператрицю та государинь царівен.
27. По обіді візитували ясновельможного на квартирі панове генерал-

адмірал Федір Матвійович і брат його Петро Матвійович, сенатор, Апраксіни,
Петро Павлович Шафіров, віце-канцлер, і Петро Андрійович Толстой, дійсний
таємних справ радник, з іншими, що їм асистували, персонами

великоросійськими і, позабавившись у ясновельможного з годину, роз їхалися.
Ясновельможна її милість пані гетьманова їздила в дім світлого князя на Німецьку
слободу, щоб привітати зі святами світлу княгиню, генерал-фельдмаршалову.

Дня вчорашнього послано було зрання його милість пана генерального
військового писаря та пана бунчучного

122 і пана Володковського до сіятель-

них нанів державних міністрів, канцлера і віце-канцлера із повіншуванням
свят.

28. Незабаром після відправлення Божої служби приїхав Григорій Заєць,
машталір рейментарського двору із Глухова, і привіз усілякі листи від пана

полковника чернігівського, від пана генерального судді військового123 діло

Проти чолобиття грека Деліалекса та інше; той Заєць вість приніс, що

померла пані стара Кочубеєва 124.
Пан доктор Бидлов візитував ясновельможного перед обідом зі

справжньою турботою про наявну в здоров ї його вельможності слабкість.
29. Видано дві подорожні, першу тим людям, яких замість утікачів

великоросійських, повибиравши в полку своєму, пан полковник полтавський прислав
до Москви, а тут, коли їх розпитали, назад звелів їх ясновельможний при
писарі Кашінському і при козаках відпустити додому. Другу подорожню
видано чотирьом козакам Полтавського полку, а саме: Данилу Кириленку з

товаришами, відправленими до пана полковника полтавського із листом-від-

повіддю під датою цього ж місяця <26-го, написаним щодо вище названих

.людей, що їх велено спершу вслід за паном відправити до Ладоги, потім,
довідавшись про їхню бідність, поправлено цидулою, що відпускаються вони

по домівках; у цій цидулі до нього ж, пана полковника, й нагадування ви-

словнено, щоб чітко розсуджував рейментарські укази і з розумом, а не

нахабством, виконував і, не кваплячись, чинив у таких речах.
30. Не трапилося нічого пригідного до запису.
31. До пана полковника чернігівського писано листа-відповідь тими
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нами: коли цілковито учиниться виправа козаків до війська під Царицин
1000125, щоб дав якнайшвидше сюди, до Москви, знати; для пересилки листів ох

нього, пана полковника, послано ще п ять бланкетів до пана господаря рей-
ментарського двору 126; козаки із солдатами, що стоять на заставах, щоб від

цього часу пішо уже стояли там, а тим часом чи не буде дано інший

імператорський указ, щоб козакам уже зовсім чи також солдатам не бути на

заставах; у тому ж листі висловлено й інші інтереси, копія його до другого листа

пану господарю двору рейментарського писаного, зберігається в канцелярій-
ському архіві.

1
В 1721 році, коли десять тисяч козаків було послано будувати Ладозький канал. Очолював

їх Павло Полуботок.
2
Полковником був Антін Ганський.

3Покуховне збір на військо від шинків, які здавалися в оренду. Кухва, куфа
велика діжка.

4 Козацька сотня Київського полку йдеться про так звану полкову сотню.
5 Черниш Іван (? 1728) генеральний військовий суддя, з 1715 року в уряді І.

Скоропадського, перед цим був причетний до доносу В. Кочубея, згодом разом із П. Полуботком
ув язнений, звільнений після смерті Петра І і помер на засланні в Москві.

6 Тобто Іван Черниш і Василь Жураківський (? 1730) генеральний осавул у 1710 1724

роках, в 1723 1724 роках керував разом з генеральним бунчучним Яковом Лизогубом
Гетьманщиною, обстоював автономію України, за що був ув язнений в Петербурзі в 1724 році, потім кілька

років жив на засланні.

7
Полковником ніжинським був росіянин Петро Толстой, син П. А. Толстого, про якого

йтиметься далі, в 1718 році одружився з дочкою гетьмана І. Скоропадського Уляною, полковником

став у 1719 році.
8 Тобто Павла Полуботка (бл. 1660 1724), який був полковником чернігівським у 1706 1722

роках, у 1722 1724 роках наказний гетьман України.
9 Полковник миргородський це Данило Апостол (1654 1734), майбутній гетьман України,

миргородський полковник у 1688 1727 роках.
10 Де-Вейсбах російський генерал, командував російським окупаційним військом в Україні.
11
Полковником лубенським був Андрій Маркович (бл. 1674 1747), прихильник І. Мазепи, але

котім перейшов на російський бік, лубенським полковником став у 1714 році, відзначався
здирствами, за що 1727 року був усунений з посади. Його сестрою була жінка І. Скоропадського Настя.
З 1729 року генеральний підскарбій, 1740 року звільнений з рангом генерального обозного.

12 Посаду генерального писаря посідав Семей Савич (? 1725), згодом ув язнений разом з

П. Полуботком, де й помер. Генеральним бунчучним був Яків Лизогуб (1675 1749), згодом

генеральний обозний (1728 1749), керував українським урядом у 1723 1724 роках і після смерті
Д. Апостола. Можливо, автор Лизогубівського літопису.

13 Пан Дашков російський посол у Туреччині.
14
Тобто до Івана Черниша та управителя гетьманського двору Яснхтольського.

15 Тобто Семен Савич.

І6Почепська межа межа між володіннями Гетьманщини та князя О. Меншикова.

Про це докладно у записі від 28 квітня.
17 Пропуск в оригіналі.
18 Михайло Скоропадський небіж гетьмана за братом.
19 Семен Савич та Яків Лизогуб.
20
Дискурс розмова.

19 Семен Савич та Яків Лизогуб.
38
Синодальні особи члени синоду.

23
Яновський Феодосій вихованець Київської академії, був забраний у Росію, з 1720 року

архієпископ Новгородський. Після смерті Петра І в 1725 році потрапив в опалу і засланий
м Прокопович Феофан (1681 1736) український письменник та філософ, церковний діяч,

вихованець Київської академії, був забраний у Росію, де й став архієпископом, визначившись як

царський прислужник та інтриган.
25 Сальва салют.

26 Горка Лаврентій (1671 1737) український драматург, професор Київської академії, з

1713 року ігумен Видубицького монастиря, в 1722 році забраний у Росію.
27 Горленко Дмитро прилуцький полковник за часів І. Мазепи (1692 1708), учасник та один

із ініціаторів його повстання, емігрував, повернувся в Україну 1715 року, був засланий до Москви,
де пробув до 1731 року, після чого жив в Україні.

23 Максимович Іван (? 1732) український учений та політичний діяч Мазепинської доби,
пішов з І. Мазепою на еміграцію, в П. Орлика генеральний писар (1710 1714), 1715 року
повернувся в Україну, засланий до Москви. Автор великого рукописного латино-слов янськогю

словника, нумізмат.
29 Антонович Антін один з учасників повстання І. Мазепи, 1715 року повернувся в Україну,

був засланий до Москви.
80
Йдетьея про зловживання глухівського російського коменданта, на які скаржився І.

Скоропадський.
81
Фузія рід рушниці.

82
Р е є н т керуючий справами Військової канцелярії.

38 Фліореси стрічки.
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34 Валторністи, гобоїсти, штартисти музиканти, що грали на1 валторні,
гобої та шторті музичних інструментах.

35Палюрамент опоясання.

36 С і р т к а слово неясне Перший публікатор також поставив біля нього знак запитання»

37 Кировий з чорної тканини

Ліска паМиЦя
89
У м б р а руда фарба

40
Контерфект портрет

41 Феодосій Яновський та Феофан Прокопович.
Радзиіиевський Маркел (Радишевський) (? 1741) вихованець Київської академії,

забраний до Росії. У кінці життя був єпископом Карельським та Ладозьким.
43 Семена Савича
44
Цифра «1» у тексті не проставлена.

45 У цей час Росія провадила щодо України політику підпорядкування і і економіки

російській і забороняла вільну зовнішню торгівлю, яка велася раніше.

46Смальцуга фарбувальний попіл.
47 Коне и.с тенти військові на постої
48 І г а р ц , гарнц одиниця міри на горілку, пиво, мед або зерно.

49Імгарець те саме, що гарнц.
50
Нейштатський мир 1721 року мир, за яким закінчилася російсько шведська війна 1700

1721 років, в якій росіяни загарбали прибалтійські землі.
51
Ц и н а олово.

52
Фістули дудки

53
Id est Цей, що є (лат)

54 Квадранс - четверта частина, чверть години.

55Continuative ~ безперервний протяг (лат.).
56 Квадріанігулярна димесія на чверть розміру.
57 Р а ц а ракета з феєрверку.

58Тріанігул трикутник.
59 Рокити ракети
60
Викуперштриховано зроблено мідєрит.

61 Шемеровані прикрашені.
62Цесавих очевидно, цесаревих.
63
Косовий сажень міра довжини, від п яти лівої ноги до кінця пальців піднятої

правої руки
64
Габ яки кожухи, криті габою (тканиною).

63 Тобто до Павла Полуботка та Івана Черняка
6
Прогалина в оригіналі

67
Олонець повітове місто Олонецької губернії, неподалік східного берега Ладозького

озера
68
Тобто Данила Апостола.

ь9
Тобто Павла Полуботка

70
Лист отвористий відкритий лист.

71
VulgVOCatur народний скликач (лат,).

72
Тобто Феодосій Яновський

73 Миколу Ханенка, автора цього «Діаріуша».
74
Тобто Данила Апостола, Гната Галагана та Антона Ганського

73 Йдеться про Персидський похід російського війська, підкріпленого донським та українським,
1722 року, який завершився взяттям Дербента та інших міст.

76 Дивись примітку 16
77 Тобто Данилу Апостолу
78 Гнат Галаган та Антон Ганський.
79
Андрій Маркович*

80 Степан Вельямінов, якого послано буде в Україну на чолі Малоросійської колегії.
81
В рукописі тут іде переписаний устав Петра І про спадкоємство, публікатор його опустив,

бо українських подій він не стосується.
82

Тобто Семеном Савичем та Яковом Лизогубом
83 Яснопольськии управитель гетьманського двору у Глухові.
84 Тобто Андрія Марковича.
83 Тобто Данилом Апостолом, Антоном Ганським та Гнатом Галаганом.
86 Тобто Андрія Марковича.
87
Маркович Яків (1696 1770) український мемуарист, у 1721, 1723, 1725 роках лубенський

полковник, 1740 1762 роках генеральний підскарбій, автор великого на 10 книг твору

«Щоденні записки генерального підскарбія Якова Андрійовича Марковича» важливого джерела

для вивчення історії України XVIII століття.
88 Тобто з Семеном Савичем та Яковом Лизогубом
89 Яворський Стефан (1658 1722) український письменник та філософ, релігійний діяч,

професор Київської академії, 1700 року забраний у Росію, де став митрополитом рязанським та

муромським, екзархом та блюстителем патріаршого престолу, президентом духовного Синоду.
90
Ленницький Варлаам (? 1738) вихованець Київської академії, ігумен Києво-Михайлів-

ського монастиря Забраний у Росію, з 1719 року суздальський єпископ, завів училища в

Коломиї, Пскові Помер у Києві.
91
Лопатинський Феофілакт (? 1741) вихованець Київської академії, забраний у Москву.

З 1708 по 1722 рік ректор Московської академії, з 1723 року єпископ тверський і каширський,

автор богословських творів У 1732 році був заарештований, звільнений у 1740 році.
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92
Вишневський Гедеон (? 1761) вихованець Київської академії, її професор. 1714 року

забраний до Росії, з 1722 року ректор Московської академії, з 1727 року єпископ смоленський,

завів школи в ряді російських міст.

93Мадіатори посередники.
94
Петро І забезпечувався від Туреччини, готуючись у Персидський похід 1722 року.

95 Тобто ченцями Київського Братського монастиря, власне, Київською академією.
96 Семен Савич та Яків Лизогуб.
97 Ф. Протасьєв був російським резидентом в Україні, фактичним співправителем І.

Скоропадського від 1710 по 1722 рік, визначався особливим хабарництвом та доносительством.
98
Голіцин Василь був на боці царівни Софії проти Петра, засланий у 1686 році.

"Бланкети бланки.
100

Тобто до Данила Апостола.
01

Тобто від Івана Черняка^
®02 Тобто до Павла Полуботка,

,03Майстратові члени магістрату.
,84Рогаточні копія двокільні списи.
105 Вакуючий вільний. Вакуючими були полковництва переяславське та стародубське.
*° А. Миклашевський син колишнього стародубського полковника Михайла Миклашевського.

107Ексактор збирач податків.
108
Ш а ф а р економ.

109 І н д у к т и податковий збір.
110

Тобто до Павла Полуботка.
111 Ральці податок від рала (плуга), що приносився на Різдво.

112 Свято великомученика Георгія 23 квітня старого стилю.

113 Тобто Антона Ганського*

1,4 Тобто Семена Савича,

115 Тобто Михайла Милорадовича.
116

Наказного стародубського полковника.

117 Специфікація докладний опис.

118 Інтрата прибутки.
119

С т а ц і я і показанщина податки, стація на квартири, постої; показанщина

за право вигнання горілки з казана.

120 Тобто Івана Черняка.
121 Цуг показний багатий запряг коней.
122

Тобто Семена Савича та Якова Лизогуба.
123

Тобто Василя Жураківського.
їм Дружина донощика на І. Мазепу Василя Кочубея, генерального писаря, потім

генерального судді.
125 Треба: 10 тисяч козаків.

126 Тобто Яснопольського.

Закінчення у наступному числі

Публікація, переднє слово, переклад

та примітки Валерія ШЕВЧУКА

Хроніка

ТРИПІЛЬСЬКІ ПАМ ЯТКИ У ВАШІНГТОНІ
У Вашінгтоні, в культурному центрі Міжнародного валютного фрнду,

експонувалася виставка «Україна: образи 5 4-го тисячоліття до народження Христа», яку

підготували Інститут археології, Центр пам'яткознавства Академії наук України,
Посольство України в США. З американського боку організації виставки сприяли

Міжнародний валютний фонд США та Галерея Христини Чорпіти у Філадельфії.
Виставка включала 162 археологічні експонати трипільської культури і 42 сучасні

роботи молодих українських митців, створених під впливом трипільських зразків.
Цього року виповнюється століття відтоді, як український вчений В. Хвойко

біля Трипілля над Дніпром відкрив унікальну культуру прадавніх українців, яка

існувала 7 тисяч років тому. То був мідний вік, коли закладались основи

землеробської цивілізації на нашій землі. Ця культура ввійшла в історію від назви

поселення «Трипільська». Вона охоплює 15 століть. Серед досягнень трипільців
створення передписемності з використанням символів та знаків, що збереглися на

керамічних виробах.
Важливу цінність становлять ритуальні керамічні вироби, що відтворюють

уявлення про світ давніх праукраїнців: колосся, небесні дощі, собаки-сторожі тощо.

Статуетки, амфори, копії житла семитисячної давнини все це вперше побачили

у США.
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ПОЕЗІЯ. ПРОЗА. ЕСЕ

Григорій БАБЕНКО

шляхом БУРХЛИВИМ
(фрагмент із історико-пригодницької повісті)

Татари
Довгим був страшний Муравський шлях. Від самого Перекопу кримського

степами й балками, кряжами Донецькими, поміж верхів ями річок, не

пересікаючи жодної з них, іде він на Слобожанщину; поміж Можжю та Коломаком

упирається шлях у глибокий яр перекоп і йде далі Слободською Україною

у Московщину, аж до самої Тули...

Сонце сідає, сині хмари на заході... Гучний тупіт некованих коней...

Вивернуті баранячі кожухи і шапки, сагайдаки з стрілами за плечима... Ноги

зігнуті на коротких стременах... Брязкіт шабель об стремена, пирхання коней,

курява з-під копит... То Муравським шляхом іде на Вкраїну вісім тисяч татар,

відважних молодців по живий товар, ясир, по невільників для важкої праці
на галерах та в руднях, по жінок молодих та дівчат для гаремів турецьких,
по горе, сльози та кров України. Вже три тижні йде орда, і веде її молодий

Закир я-бей. Щогодини спиняється орда, щоб дати можливість спорожнитися

коням. По сто вояків уряд їдуть татари, і кожний везе з собою ще двох коней

на здобич. Коло сідла в кожного п ять сажнів аркана сирового для ясиру. Вже

недалеко й перші прикордонні слободи та хутори слобожан...

Орда спинилася, розбилася на загони, по тисячі їздців кожний. Одна
половина їх пішла праворуч, загін від загону на відстані верстов п ять, друга
ліворуч. Другою у п ятдесят верстов загони зайшли на Слобожанщину, щоб
з єднатися в одному місці і, з єднавшись, почати палити й грабувати хутори й

села слобожан...

* * *

Не пройшло й п яти хвилин, як москалі й запорожці зчепилися в безладній
бійці.

Вот он, вор! кричав Стрешньов, напираючи на Глека. Хватай его,

братцы!
Бий їх! кричав Глек, продираючись до москаля.

Кілька хвилин не можна було розібрати, хто з ким б ється. Шаблі

блищали, коні ставали дибки і гризли один одного, курява піднялася круг бійців і
сховала їх од Дороша. Гомін, лайка, брязкіт зброї... Ось хтось звалився з

коня, і кінь, вихопившись з бійки, побіг дорогою.
Дорошеве серце рвалося до бою, але в нього не було ніякої зброї, до того

ж він добре зрозумів, що його малі хлоп ячі сили мало що допоможуть

запорожцеві. Він стояв осторонь і дивився, як перехрещувалися і дзвеніли

шаблюки, а з другого боку віддалік стояв дячок Семенич і теж стежив за бійкою. Без

нього москалів було менш на одного, ніж запорожців, наслідок бійки був дуже
непевний, через це він тримав напоготові коня, щоб дременути геть від цього
небезпечного місця, коли запорожці переможуть. Ось ще хтось звалився з коня.

Дорошеві здалося, що це був Глек, але, придивившись, він у раненому пізнав

старого запорожця. Старий з розрубаной головою повалився на дорогу, і До-
рош бачив, як з голови його лляла кров і випав шматок мозку. Хлопець зав-

Друкується за виданням: Бабенко Г. Шляхом бурхливим X.; К ; Молодий більшовик, 1931.
Повністю повість вийде у видавництві «Веселка» у 1994 р.
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мер, не зводячи очей з бійців, він тремтів, як у пропасниці. Смерть ще вперше

глянула на хлопця своїм жахливим важким поглядом...

Глек та Стрешньов рубалися, аж іскри сипалися. Раптом шабля Глека

переломилася, вістря її одлетіло геть на дорогу, і Дорош думав вже, що його

приятеля спіткає така ж доля, як і старого запорожця, але Глек якось

вивернувся і з-під голови свого коня ухопив за праву руку москаля. Шабля випала

з рук Стрешньова... Він лівою рукою вчепився в горло запорожцеві, коні їх

одскочили один від одного, і москаль із запорожцем випали з сідел і

повалилися на дорогу.

Дорош не вдержався і торкнув свого коня, щоб хоч будь-чим допомогти

запорожцеві, але раптом здригнувся, почувши, яі^хтось поклав йому руку на

праве плече. Він обернувся і мало не впав непритомний з коня від жаху: очі

його зустріли погляд невідомого чоловіка... Поруч нього на вороному коні, що

грав ніздрями, сидів бородатий татарин у смугастому стебнованому халаті.

Татарин міцною рукою придавив плече хлопцеві і щось сказав по-своєму.

Дорош, звичайно, не зрозумів слів, але й так було ясно: стій і мовчи! грізно
казали йому очі татарина.

Татарин підняв руку і показав йому перед себе. Круг бійців стояло кільце

татарських їздців у вивернутих баранячих кожухах та шапках; їх було не менш

як півтораста-двісті чоловік, а з лісу надходили ще нові й нові ватаги татар.

Всі вони тримали напоготові луки з стрілами на тятивах, і тільки той, що

стояв поруч Дороша, не виймав зброї й спокійно стояв на дорозі. В цю ж

хвилину Дорошеві впала в очі постать дячка Семенича: приказний сидів,
пригнувшись до шиї коня, а за комір каптана його тримали два дужих татарини.

Москалі та запорожці рубалися серед дороги, а на землі у трьох кроках від

Дороша, нічого не помічаючи, качалися в пилу Глек та Стрешньов.
Перемагав запорожець: він вже сів верхи на свого супротивника і почав душити його

обома руками.

Татарин, що стояв поруч Дороша, подав якесь гасло, і раптом з

татарських горлянок вихопився дикий звірячий покрик. Дорошеві здалося, що навіть

ліс і небо захиталися від цього дужого крику; татари, москалі й козаки

попливли кудись угору, в очах потемніло, і він схилився на гриву коневі.

Коли хлопець очуняв, він побачив, що, як і раніше, сидить на коні, а за

комір сорочки його держить дужа рука татарина в стебнованому халаті.

Татарин щось белькотів по-татарському, і, дивне діло, Дорошеві здалося, що

балакав він щось ласкаве, бо голос його був тепер тихий і приємний. Він не

дивився на хлопця, а глядів на дорогу. Хлопець випростався на сідлі і глянув
теж туди: москалі й запорожці були вже зв язані сировими арканами і стояли

серед дороги, похиливши голови. Серед дороги лежало п ять трупів два

запорожці й три москалі. Один з запорожців був дід з шрамом, а другий
Сметана.

До татарина, що стояв поруч Дороша, підійшов високий рябий молодець

і щось сказав йому, показавши на гурт бранців. Очі ватага загорілися
злісним вогнем. Він хитнув головою й відповів коротко й сухо, наче крякнув

ворон. Двоє татар підійшли до бранців, ухопили за руки одного із запорожців і

підвели, штовхаючи в спину, до ватага в стебнованому халаті. Косооке й

вилицювате обличчя запорожця було в крові, а ліве ухо одрубано наполовину.
Ватаг подивився на нього, насупив брови й кинув кілька слів. Полонений

запорожець щось відповів йому по-татарському. Тоді ватаг підняв руку й

показав на розхристану сорочку запорожця. На темній шиї у того висів хрест.
Запорожець здвигнув плечима, засміявся і, зірвавши з себе хрест, кинув його
на дорогу. Потім тихо й швидко забалакав по-татарському.

Ватаг кивав головою, наче кажучи: так, так! А на губах йому грала
недобра усмішка. Раптом обличчя його перекосилося від гніву. Він торкнув
стременами коня і, під їхавши до бранця, вдарив його нагаєм по голові. Полонений
повалився на землю, і тут скоїлося таке, що Дорош не міг забути все своє

життя: до полоненого підскочив піший рябий татарин і гострою кривою шаблею

розпоров йому живіт. Кишки випали з живота, а полонений корчився на дорозі
і шкрябав руками землю. Ватаг знову щось сказав, обернувшись до рябого
татарина, і той, витягши з сагайдака стрілу, вистрелив і добив запорожця.
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Тільки один Дорош був іце верхи. Всі і запорожці, і москалі були вже

на ногах, а коні їхні стояли поміж татарських коней. Хлопець зглянувся
навкруги, маючи на думці задати ходу від татар, але це було неможливо: татар було
так багато, і всі вони стояли так близько од нього, що й гадати про втечу не

доводилося. Дорош з жахом чекав, що татари почнуть убивати всіх
москалів і запорожців, бо смерть косоокого запорожця була не зовсім зрозуміла
для нього. Про себе він якось не думав. Але татари не убили більше нікого.

Шість татар прив язали до ніг побитих аркани і поволочили їх у ліс, а

решта тихо поїхала дорогою і погнала поперед себе бранців. Дорош їхав поруч
ватага у стебнованому халаті. Татари під їхали до лісу недалеко від того

місця, де був запорозький табір. Тут Дорошеві звеліли злізти з коня, зв язали

йому руки і прив язали до інших полонених. Коли зовсім стемніло, весь загін

вийшов з лісу на шлях, а коло бранців лишилося тільки чотири татарини.

Доля у вигляді татарського загону наче посміялася з Глека та Стрешньова:
вони стояли один коло одного, і руки їм зв язані були одним мотузком.

Ну, що, Стрешне, звернувся до москаля Глек, радий, що впіймав

запорожця? Тепер я від тебе не втечу... Та й на каторзі, мабуть, на одній лаві

сидітимемо...

Стрешньов мовчав. Він думав про те, що марно загубив волю, загубив те,
що найдорожче чоловікові, загубив саме тоді, коли сам хотів поневолити

іншого. Він думав про те, що коли б не татари, його б, мабуть, задушив Глек, але

тепер в душі його не було вже злости до запорожця -іі ніякої вдячности до
своїх визволителів татар. І його ворогування з запорожцями стало в зовсім іншому
освітленні. Він згадав, що винуватий був він сам, що запорожець захищав

старого Журавля і в чесній бійці один проти трьох ненавмисне убив Гусєва;
він згадав, як бив запорожця у в язниці, коли той не хотів лізти в колодки....

Його здивувало, як такі прості й ясні гадки не приходили йому в голову,
поки він сам не втрапив у неволю. А попереду довгі роки цієї тяжкої
безпросвітної неволі...

Татари, що лишилися коло бранців, посідали на коней і погнали бранців
на південь, уникаючи великих доріг та осель. Коли стало світати, татари знову
заховалися в лісі, нагодували бранців пшоняною кашею, підмащеною
кінським лоєм, і завалилися спати, поставивши коло бранців вартового з луком в

руках. Чотири ночі йшли так татари, держачись Муравського шляху, але не

виходячи на нього й не розпалюючи багаття, поки не вийшли за межі Слобод-

ської України. Тоді вони вийшли на шлях і спинилися в байраці, де був
струмок чистої води. Не всі бранці добрели до цього місця: приказного Семенича

та ще одного москаля, що був ранений у бійці, татари вбили, бо у них не було
сили йти далі. Довго в ухах Дорошевих стояв передсмертний крик дячка, коли

татари рубали його шаблями.

Коні татарські хоч і йшли ступою, але йшли досить швидко, і бранцям,
та ше із зв язаними руками, важко було постигати за ними. Дорош так

заморився, що думав вже, що і його, як приказного та москаля, доб ють татари.
Але його завжди підбадьорював Глек і, що було Дорошеві дивно, Стрешньов.
Глек і Стрешньов йшли завжди поруч, завжди тихо балакали між себе, і

ніхто б не повірив, побачивши їх укупі, що вони вороги і ще днів два-три тому
згодні були перегризти горло один одному.

Глек розумів татарську мову і прислухався до татарських балачок, але

сам ніколи не виказував, що розуміє їх. З свого боку він зацікавився, чи

розуміють татари по-українському, і чекав тільки випадку, щоб перевірити це.

Татари не кували своїх коней, але на копитах у деяких з них прив язані
були ремінцями якісь чудернацькі підкови з бичачого рога. Якось Глек побачив,
шо в одного коня розв язалися ремінці на такій підкові. Він, не дивлячись під
ноги коневі, сказав татаринові:

Гей, ти, бусурмене, підкову загубиш!
Татарин не звернув ніякої уваги на Глекові слова і рушив з місця з непри-

в язаною підковою, і тільки згодом, помітивши це, прив язав ремінцями свою

недоладну підкову. Другого разу Глек обізвав татар свинями, коли вони їли

кашу, але ніхто з них навіть не ворухнувся. Це було ризикувате діло, бо

обізвати татарина свинею в той час, коли власні руки зв язані арканом, все одно,
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що скуштувати татарського нагая, а то й "шаблюки. Татари, мабуть, думали, що

ніхто з бранців не розуміє їхньої мови, і через це балакали поміж себе, не

звертаючи уваги на бранців. З їхніх балачок Глек довідався,
-

що вони йдуть
до якогось байраку чи балки недалеко від Моравського шляху, де був їхній

кіш, і що до коша лишилося не більше як одна ніч дороги.
Після наскоку всі татарські загони з ясирем та награбованим добром мали

з єднатись у цьому місці.
Вже зайнялася зоря, коли татари отаборилися в байраці. Вони спутали ноги

коням і пустили їх пастися. Всіх коней було вісім. На чотирьох була зброя та

вбрання бранців, а інші чотири були під татарами.

Байрак шумів над головою подорожніх, струмок дзюрчав, перестрибуючи
через каміння. Тут, у байраці, було затишно, але досить холодно й сиро.

Дорош, Глек та Стрешньов були зв язані одним арканом: спереду москаль,

потім Глек, а хлопець був зв язаний вже кінцем аркана. У всіх бранців руки

були скручені назад; так завжди був зв язаний і Дорош, але тепер руки До-
роша були зв язані спереду. Коли татари годували бранців, вони по черзі
розв'язували їм руки і, нагодувавши, знову скручували їх назад. Останнього разу,

поївши каші, Дорош сам простягнув руки татаринові, і той зв язав їх, не

звернувши уваги на те, що вони у хлопця не ззаду, а спереду. Та й взагалі вони

мало звертали уваги на такого малого хлопця.

Лежати, коли руки перекручені назад, можна було тільки на боці. Бранці

перші часи страждали від цього, але потім призвичаїлись, хоч руки й терпли
в них.

Татари повиймали з торб невеличкі килимки і вузькогорлі високі глечики.

Набравши води у глечики, вони змили ноги, руки й обличчя, посідали на

килимки і почали молитися на схід сонця, прикладаючи до лоба долоню й

уклоняючись до землі. Вони кілька разів заходжувалися молитися на день, і це

завжди лютувало Глека.

Намаз роблять! злісно сказав він.

Попадись они мне, показал бы я им намаз! підтримав запорожця
Стрешньов.

Да, хвались теперь, обізвався стрілець, що лежав поруч Стрешньова,
мы им раньше попалися... Покажут они нам в своей Кафе: сгноят на цепи, бу-
еурманы!

Воно й ви, москалі, митці у кайдани кувати... Татарва хоч руки в яже,
а ви, сучі москалі, і руки, і ноги в колодки забиваєте... Пам ятаєш, Стрешне,
як ти мене в колодки забивав?.. От би сюди піддячого на аркан: не жалкував

би, що й у неволю попав.

Панас засміявся. Він і в неволі був такий, як завжди.

Ти не дуже регочися, перестеріг його Глек, бо татарва не пожартує,
як подумає, що ти з них глузуєш.

Татари помолилися, заховали свої глечики та килимки. Один з них взяв

нагая, підійшов до Панаса й огрів його двічі по спині нагаєм...

За що б єшся, вражий сину, я ж не з тебе! закричав Панас.

Да, пойди, потолкуй с ним! обізвався хтось із стрільців.
Татарин знову вдарив нагаєм Панаса.

Мовчи вже, порадив Панасові Глек, а то він у тебе й душу виб є

нагаєм.

Панас завовтузився і зв язаними руками хотів був почухати спину.
Нічого, хлопче, терпи... Мене хіба ж так ціпками частували... Чи не ти

часом? звернувся Глек до дужого москаля Гвоздьова,'що держав
запорожця, коли Микита бив його батогами.

Да, я, в яло відповів москаль, мы что ж... Мы люди подневольные...

КЬли обидел прости... Нам, брат, с воеводами да подьячими тоже

несладко живется.

А ви б своїм воєводам каменюку йа шию та в річку!
Да, пойди привяжи... Он тебя, брат, скорее к дыбе привяжет.
А ми декому з кошових, що не догодили товариству, Давали-таки води з

Дніпра попопити!

Ну, вы, известно - вольница...

Київська старовина 51



А хто ж вам заважає вільними бути?
Ну, чаво разбрехался! обізвався старий москаль, що досі мовчки

лежав осторонь. Вольный да вольный... Сам связанный по рукам лежит, а про

волю толкуется... Ты освободись сначала, а тогда уже про волю бреши.
Вольница!..

Помолившись, татари вкрилися кожухами й захропли на весь байрак.
Вартовий їхній з луком і стрілою на тятиві сидів, притулившися спиною до

дубка, і дивився на бранців. Скоро і він закуняв. Іноді він, здригнувши, раптом

підводив голову, оглядався й хапався за лук, але, побачивши, що все гаразд

і бранці сплять, знову починав куняти й посапувати носом. Нарешті він схилив

голову на лук зі стрілою, що держав на колінах, і став похрипувати в лад

своїм товаришам, що лежали під баранячими кожухами.

Дорош підвів голову і з-поза широкої спини Глека подивився на татар і

вартового. Цілий вихор думок промайнув в голові хлопця. Він навіть

затремтів і заклацав зубами від нервової дриготи. Він ближче присунувся до вуха
свого приятеля.

Павле, ледве дихаючи, сказав він, я можу розв язати руки!
Глек здригнувся.

Як? пошепки спитав він.

Зубами.
Глек теж підвів голову і подивився на вартового. Вартовий спав.

Гризи! лігши, сказав Глек хлопцеві.

Мабуть, ніколи Бровко так не працював над кісткою, як Дорош над

ремінцем, що зв'язував йому руки. Ремінець був смердючий і солоний, але хлопець

не помічав цього. За дві-три хвилини добрі зуби хлопця справилися з своїм

завданням.

Вже! сказав він запорожцеві.
Розв язуй мої!

Хлопець почав розв'язувати руки запорожцеві. Руки хлопця тремтіли, вузол
не піддавався... Тоді Дорош присунувся головою до рук запорожця і зубами
розв'язав вузли.

Стрешне! пошепки сказав Глек. На волю хочеш?

Что такое? сонно обізвався Стрешньов.
Глек доторкнувся своїми руками до рук москаля. Москаль здригнувся, як і

Глек.

Что ты? Ошалел? Убьют!

Неволя гірша за смерть!
За чверть години бранці один одному розв язали руки і лежали деякий час,

щоб заспокоїтися, бо їх всіх трясло, як у пропасниці.
Це була страшна хвилина...

Души їх! тихо сказав Глек.

Бранці підвелися й поплазували до татар.

Вартовий, почувши шурхіт, підвів голову.
У двох кроках від нього була чубата голова Павла Глека. Губи запорожця

тряслися, з рота бігла слина, а очі горіли, як у вовка. Страшний був у цю

хвилину козак Незамайківського куреня Павло Глек!..

Татарин скочив і схопився за лук, але було вже пізно: Глек, як кішка,
плигнув на татарина, вибив знизу вгору стрілу з лука і здавив шию
вартового своїми дужими руками. З горла татарина вихопився дикий покрик

перестороги, але він вже не допоміг татарам: на кожному з них сиділо не менш як по

два бранці. Вони душили татар злісно й мовчки.

Татари були вже мертві, але бранці довго ще кололи й різали їх ножами,
що витягли в татар з-за поясів, і топтали трупи ногами. Голова Дорошева була
наче в тумані. Він ледве розумів, що коїться, і був наче божевільний,
вихопив стрілу з сагайдака вартового і шпигнув у груди мертвого вже татарина...

Радости бранців не було краю. Вони були, як п яні. Хрестилися й

цілувалися, а деякі навіть плакали з радощів.
Ну, хлопці, сказав Глек, рюмсати й молитися дома будете, а тепер

треба тікати відціля, бо ми недалеко від татарського коша і треба гадати, шо

тут недалеко, мабуть, є татарські розвідники!
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А куда итти то?

Глек трохи подумав.
Наші дороги різні, сказав він згодом. На слободи мені та козакам

іти не можна, бо ваш воєвода учепиться за мене, як кліщ. Та й ти, Стрешне,

з своїми москалями радий, мабуть, знову мене забити в колодки? Я вашу

звичку добре знаю.

Ну, брось, відповів Стрешньов, совесть ведь я имею. А вот в

государевы города тебе действительно показываться нечего: приказ вышел ловить

тебя по всем слободам и городам... А холопа мы заберем: это человек наш.

Глек похмурився.

Цього не буде,--сказав він. Немає тут холопів. Тут усі вільні козаки!

Это, брат, не за порогами в Сечи!
' Це, брат, теж не у воєводівській в язниці, а на Муравському шляху!

Ты вот что, Стрешнев, сказав холоп, ты это брось. Живым меня не

возьмешь! Да нас и больше: вас трое, а нас, казаков, пятеро!
Тоже казак выискался!

А вы что ж, звернувся холоп до стрільців, за что ж погубить человека

хотите?

Брось, Иван Павлыч, сказав Гвоздьов, что в самом деле человека

зря губить? Слава Богу, хоть сами живы осталися...

А воеводе что скажем?

Да что скажем? Скажем, убили татары холопа, да и вся недолга.

Ну, счастье твое, холоп, что нас мало, сказав Стрешньов, а то б я

тебе показал, как из вотчин бегать.

І чого б ото я ляскав? обізвався Панас. От не дамо вам коней,

будете до свого воєводи пішки драти!
Ну, это мы посмотрим! сказав Стрешньов.
От що, Стрешне, сказав Глек, ти хоч і казав, що у тебе совість є,

а я бачу у тебе совість давно чорти з їли. Забув вже, як самого татарва на

аркані вела? Але я не хочу сварки: беріть трьох коней та йдіть геть відціля,

бо наскочать татари не те що знову холопами татарськими будемо, а й костей

наших не знайде гайвороння!
Ну, ладно... Завел песню!' сказав Стрешньов.

Козаки та москалі поділили коней, пограбували татар, роздягли їх і

заховали татарські трупи в кущах. Москалі поїхали понад байраком на північ, а

запорожці з Дорошем на південно-захід.

Глядіть, бережіться татар на Озюмській сакмі! крикнув москалям

запорожець.
Знаєм! відповів Стрешньов.

У степу

Козаки деякий час їхали мовчки. Дорошеві прийшлося їхати на одному
коні з холопом, бо козаків з холопом та Дорошем було шестеро, а коней всіх

було п ять. Холоп був найлегший од усіх, через це Глек посадив хлопця на

одного коня з ним. Думки хлопця були невеселі: одне те, що незручно було
їхати на одному коні удвох, а друге, він не знав, куди саме вони їдуть. Він
потрапив у прикре становище і зрозумів це тільки тоді, коли було вже пізно.

Йому не хотілося їхати з москалями, але, коли вони вже поїхали, він
схаменувся й зрозумів, що москалі поїхали додому, у Харків, а куди їдуть
запорожці він не знав, бо Глек казав, що дороги його та москалів різні.

Павло, звернувся хлопець до запорожця, а куди ми їдемо?
Як куди? На Запорожжя!
А я ж як? Мені додому треба!

Глек спинив коня і свиснув.

Так... Добра штука вийшла! Віддячив я тобі, хлопче!
Панас зареготався.

Мовчи ти, сороко! Що ж робити? Москалі вже далеко... Та й
небезпечно їхати проти татарських загонів, бо, може, їх козаки поженуть геть з

Слобожанщини і москалі попадуть у пащу до татар... Шкода! З цією сваркою та з
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Стрешнею я зовсім забув про тебе... За це вже вибач. Прийдеться, мабуть, і

тобі Січі в вічі глянути, а там, коли не до вподоби буде тобі у нас, у Січі,

якось переправимо тебе до батька в Харків... Не журися, хлопче: у нас, у

Січі, Непогано; :до того ж щороку на Тор по сіль їздять наші... А батькові й

матері твоїй Стрешня, коли живий буде, скаже, куди ти подівся.

Чудне діло: всі хлопці харківські мріяли про те, щоб попасти на Запорожжя.
Запорожці в цих мріях завжди уявлялися їм за славних лицарів, дивовижних

характерників та могутніх переможців татар. Мріяв про це і Дорош і навіть

розробляв план з Дубовиченком, як утекти на Запорожжя, але, коли ці мрії,
хоч і мимоволі, здійснилися, йому жагуче забажалося бути дома, серед
родини та своїх товаришів. Він ледве вдержувався, щоб не заплакати, але сльози

мимоволі котилися з очей. Він підскакував на коні, ухопившись за пояс

холопа, і ховав обличчя за його спину в брудній спітнілій сорочці, щоб не

побачили запорожці, особливо Панас. Запорожці їхали навпростець на південно-за-

хід, пробираючись балками, ярами та байраками, переправляючись бродами
через річки, поки не вийшли на Дике поле.

Дощі перепадали досить часто, і степ був ще зелений і квітчастий... Де-не-
де по степу маячіли могили з мовчазними кам яними бабами. Тепер запорожці
їхали обережно. Вони часто спинялися коло могил; один-два з них вилазили

на могилу і з-поза кам яної баби розглядали степ. Але степ навкруги був
пустельний, тільки вітер гуляв степом та котив, наче хвилі, густі трави та квіти...

Іноді на обрії з являлися кінські постаті, і подорожнім ввижався татарський
загін, але, коли вони наближалися, козаки з радістю помічали, що це табуни
диких коней. Дикі огирі, почувши серед коней подорожніх лошицю, роздували
ніздрі, іржали і підходили так близько, що їх доводилося відганяти нагаями.

Дикі коні були невеличкі, з великими головами і всі мишасті, з чорною
смугою вздовж спини.

Якось Панас, жартуючи, поскакав за одним з огирів, легко догнав його на

татарському коні і накинув на шию аркан. Кінь повалився, хрипів, бив

копитами так, що Панас не міг зняти йому з шиї петлі. Він од їхав, а кінь

скочив і побіг, потягши за собою аркан.
От і дурний! сказав йому Глек. Марно загубив аркан. До того ж

татари можуть побачити цього коня і по арканові дізнатись, що ми тут недалеко.

Не взнають, відповів Панас, адже ж аркан татарський.
Все одно, сказав Глек, може, їм забажається взнати, що то за татари

блукають коло них по степу, і вони почнуть шукати наших слідів.
Хай шукають... Адже ж коні у нас нековані, татарські...
Ну, що ти з таким дурнем зробиш! махнув на Панаса рукою Глек.

Спиняючись для ночівлі, запорожці не розпалювали багаття і їли суху

татарську кашу, що була у татарських торбах. Якось, переправляючись через
широку річку, вони побачили якусь чудернацьку річ, що пливла серед річки.

Ану,'- кинув Глек Панасові, притягни цю штуку сюди!

Панас розігнався, плигнув у річку і притягнув до берега річ, що зацікавила

подорожніх.
Це були два пучки очерету стопи в дві завдовжки й цалів у десять

завтовшки. Упоперек до них прив язані були три палиці, а знизу була ще одна,

прив язана з кутка в куток, навкосяк.

Так, сказав Недайвода, а татари недалечко! Дивує мене тільки, що

вони через таку невеличку річку перепливали з очеретом.

А що таке? спитав Дорош. Нащо вони зв язали у пучки очерет?
Та вони так переправляються через великі річки. Прив яжуть пучки

очерету до хвоста коневі та й пливуть, а на очерет покладуть зброю, сідло та

вбрання... Дивно тільки, що їм забажалося перепливати цю річку... Річка ж

маненька...

- А я знаю, чого вони перепливли цю річку з очеретом! сказав Панас.

Ану, скажи!

Це, мабуть, старі вчили молодих, як треба перепливати великі річки, бо

у них, у Криму, я чув, річок чортма.
Ач, догадався! Може, й так.; Ти таки не зовсім дурний! сказав Глек.

Панас зареготав.
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А за це вже дурний! Ач, заіржав, аж луна пішла річкою!

Становище козаків було не дуже веселе. Татари були десь близько, про це

свідчив пучок очерету, що його витяг з річки Панас, але козаки не знали, де

саме були тепер татари. До того ж у козаків були дуже зморені коні, що

пройшли з Криму до самої Слобожанщини, і втекти на них від татар була марна
надія.

Вечоріло. Небо було хмарне; з північного сходу подихнув холодний вітрець.
Степ став сумний, наче восени; очерет зашурхотів і закивав китицями. По

річці пішли дрібні брижі. Купка козаків стояла на березі, не знаючи, що робити.
От що, хлопці, сказав Глек, путайте ноги коням. Перебудемо ніч тут,

коло річки, а вранці ти, Панасе, та Недайвода підете до броду та подивитесь,

чи багато татар пройшло через брід і куди вони пішли.

Так і зробили. Козаки стриножили коней, накосили шаблями трави і

постановили коней під кручу, а самі заховалися коло самого берега. На могилі, що

була недалеко від річки, ліг вартовий. Подорожні, вкрившись татарськими
кожухами, заснули під тихий шурхіт очерету.

Дорош довго перевертався під своїм кожухом: йому не спалося. Він думав

про те, що тепер робиться вдома і як турбуються батько й мати, що його так

довго нема. Добре, як Стрешня дібрався додому й розповів про нього

батькові, а як ні? Мати та Галя, мабуть, плачуть, а батько сумний сидить на

призьбі, мовчить та курить люльку. А може, татарва вже добралася до Харкова й

зруйнувала його? Може, батько й мати вбиті вже, а Галю татарва на аркані
жене Муравським шляхом? Е, ні! Харкова татарва не візьме: там добрі стіни,
та й варта завжди на баштах. Чутка про татар, мабуть, вже побігла

слободами! Що там тільки робиться: дзвони гудуть, хвигури горять, люди ховаються

у городи й остроги, а козаки гуртуються, щоб дати одсіч татарам.
«Так-то воно так, думав далі хлопець,' але поки вони згуртуються та

зберуться, татарва набере ясира, попалить слободи й виб є багато народу. Та
чи доженуть ще козаки татарву з ясиром?»

Сон ніяк не брав хлопця. Він виліз з-під кожуха й підійшов до Панаса, що

лежав на могилі за вартового. Той лежав на животі, поклавши голову на руки,

і спав.

«Добре вартує!» подумав Дорош, став на могилі і зглянувся навкруги.
Раптом на тому місці, де річка повертала праворуч на захід, спалахнув вогник,
трохи поблимав і згас. Хлопець здригнувся і вп явся очима в темряву ночі.

Згодом вогник знову з явився, але не погас вже, а загорівся, як яскрава

червона зірка.
Панасе! штовхнув Дорош парубка.' Вогонь!

Бачу! обізвався Панас.
А ти хіба не спиш?

А ти думаєш, я не бачив, як ти підійшов?
Чиє це багаття?
Чиє? Татарське...
Що ж робити?
Треба оповістити отамана.

Божевільна думка раптом промайнула Дорошеві в голові.

Панасе, я піду й дізнаюся, чи багато татар коло багаття!

Піди... Тебе зразу татарва до рук злапає!

Мене не побачать: я маненький!

Дорош збіг з могили й пропав у траві.
Куди ти, божевільний, пошепки сказав Панас, пропадеш сам, та й

нас загубиш!
Не пропаду! долетіла до нього тиха відповідь хлопця.

Панас розбудив Глека, розповів йому про огонь та вчинок Дороша.
Згодом всі запорожці зібралися на могилі й дивилися у темряву степової

ночі. На темному тлі степу горів огонь, то зникаючи, то знову з являючись

перед очима глядачів. Очевидячки, хтось ходив перед вогнем і заступав його

своєю постаттю.

Прикро було Глекові, що Дорош, не спитавшись у нього, пішов сам до

татарського табору. Він довго стояв і мовчки дивився на вогонь.
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Пропаде хлопець, та й нас згубить, сказав Недайвода.

Кто, мальчик-то? обізвався холоп. Энтот, брат, не пропадет... Не

таковский!

А що, як хлопця схоплять татари? Вони мордуватимуть його, аж поки

скаже, з ким він у степу і де козаки.

Пропаде хлопець, сказав і Глек, замордують його татари...
Не пропадет! упевнено сказав холоп.

Так дивилися вони години зо дві, намагаючись розібрати, що робиться коло

багаття, але тихо було в татарському таборі. Двічі до них долетіло кінське

тупотіння, і козаки думали, що це тупотять дикі коні. Нечутно коло них

блукали вовки, і тільки очі вовчі то загорялися, то знову зникали в темряві...

Дорош, збігши з могили, пішов навпростець до татарського багаття. Трава

була така висока, що тільки голова хлопця стирчала над нею. Він обернувся,

щоб примітити могилу, щоб не заблудитися, коли повертатиметься. Могили

стояли край берега і чітко виділялися на тлі трохи світлішого з цього боку
неба. Дорош підвів голову і подивився на небо. Батько часто оповідав йому, як

козаки знаходять дорогу в степу по зорях.

Хмари трохи розійшлися, й видно було Воза, що своєю останньою зіркою
висів над самою могилою. Тепер хлопець не боявся заблудитися в степу: він

піде назад, тримаючись цієї зірки у війї Воза. Коли Дорош дивився на

татарське багаття з могили, здавалося, вогонь блимає зовсім близько від могили,

але він тепер побачив, що багаття досить далеко від козацького табору. Дорош
ішов не менш як півгодини. Трохи згодом вогонь почав більшати, і коло нього

хлопець ясно побачив кілька татарських постатей, а з того боку багаття

косяк татарських коней. Тоді він ліг на землю і поплазував, як гадюка,

підводячись тільки для того, щоб подивитися, чи не збився він з дороги і чи йде на

вогонь. Ліворуч од багаття були могили. Дорош завмер у траві, побачивши на

могилі якусь нерухому постать, але заспокоївся, коли, придивившись, побачив,
що це був не вартовий татарський, а кам яна баба.

Вогонь від багаття клав м яке червонувате світло на лівий бік баби.

Хлопець виліз на могилу, ліг коло кам яної баби і почав розглядати табір, що тепер

був перед Дорошем як на долоні.

Круг багаття сиділо не менш як десять татар. Над вогнем висів казанок.

Хтось з татар підкинув під казан сухої трави; раптом стало темно, але скоро

вогонь знову спалахнув і далеко освітив степ. Кроках у десяти від багаття

лежав, витягнувши шию й піднявши угору задню ногу, мертвий кінь Червоний
вогник багаття відбився на блискучому копиті коня. Навіть відціля Дорош
побачив, що кінь був некований.

Два татарини підвелися й підійшли до коня. Вони задерли вгору ногу коня,

облупили шкуру з ноги й вирізали кілька куснів м яса. Один татарин поніс
м ясо до багаття і поклав його в казанок, а другий випростався й свиснув. З

темряви випірнула голова коня, і кінь, підскакуючи на передніх спутаних ногах,

підійшов до татарина. Татарин поклав м ясо на землю, а ніж, що досі тримав

у правій руці, засунув за пояс і пішов до багаття, де лежала збруя. Він узяв
сідло, підібрав з землі м ясо, поклав його на спину коневі і осідлав коня.

Потім, знявши пута, скочив на коня, ударив його нагаєм, поскакав повз могили

і зник у темряві. Хлопець довго морочив собі голову, намагаючись догадатися,

куди поїхав татарин. Довідавшись, скільки було татар, він хотів був уже
повернутися до своїх, але, побачивши цього татарина на коні, вирішив почекати

трохи, поки повернеться татарин, бо не можна було й думати, щоб той сам-один
поїхав кудись далеко. Але довгенько прийшлось чекати хлопцеві на цього

татарина. Вже клекотів казанок, і з його пішла пара, і до Дороша долетів запах

вареної конини, аж хлопцеві захотілося їсти, і в нього покотилася слина, а

татарина ще не було. Татари сиділи коло казанка, підібгавши ноги, і балакали.
Коли б Дорош розумів татарську мову, він би міг дізнатися, про що саме

вони балакають, бо до нього долітало майже кожне слово.

Вітер раптом ущух, наче його й не було, хмари пішли кудись набік, і над
степом розкинулось темне зоряне небо.

Хлопець не зводив очей з табору. Раптом татари перервали балачки й

прислухалися. Зі степу до них долетів ледве чутний тупіт коня. Повертався той
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татарин, що поклав конину собі під сідло. Він їхав, мабуть, дуже швидко, бо

з коня валила пара й падало мило. Під їхавши, татарин зліз з коня, відпустив
попругу, зняв сідло й узяв з коня кусень конини, що лежав під сідлом.
Він поклав кусень на ліву долоню, а правою став згрібати з коня мило

й мазати потом м ясо; потім перевернув м ясо на другий бік, знову
поклав його на спину коневі, осідлав його, скочив і знову поскакав геть від

табору. Тепер хлопець догадався, що робив і для чого скакав на коні татарин.
Він від Глека чув, що так татарва готує м ясо і зготовану в такий спосіб

конину вважає за найсмачнішу їжу.
Хлопець ще трохи полежав на могилі, почекав, чи не під їде часом

верхівець, бо йому було дуже цікаво побачити, як їстимуть сире м ясо татари, але

він добре розумів, що й так забарився в степу й що розумніше повернутися
тепер до запорожців і розповісти їм про те, що він щойно бачив у таборі. Дорош
плазом зліз з могили і, керуючись зорями, без пригод добрався до запорожців.
Всі вони не спали й стежили за татарським вогнем. Козаки дуже зраділи,
побачивши хлопця, особливо холоп: він ляскав його по плечу, навіть гладив по

голові й промовляв:

Ну и мальчик! Отчаянная голова.

Так ти кажеш, що їх не більше як десять чоловік? запитав Глек До-
роша, коли він розповів козакам про те, що бачив у таборі.

Атож!

. Треба добути язика! сказав Глек.

Удосвіта запорожці підкралися до татарського табору. Багаття майже

згасло й ледве жевріло. Схід білів від ранкової зорі. Зірок на небі стало менше, а

небо стало світліше. Холодний вітерець віяв зі сходу. Татари навіть не

виставили вартового, всі вони скупчилися й лежали круг багаття, вкрившися
кожухами. Коні недалеко одійшли од табору, бо кожний татарин спав, тримаючи
в руці довгий аркан, що ним прив язаний був його кінь.

Моторошно стало Дорошеві, коли запорожці, взявши шаблі й ножі в зуби,
поплазували до татар. У нього вже не було такої злости на татар, як там, у

байраці, коли бранці душили своїх ворогів.
Сиди тут! пошепки сказав Глек хлопцеві.

Дорош бачив, як запорожці, підповзши, раптом підвелися і, кинувшись на

татар, почали рубати їх шаблями. Сонні татари схоплювалися, не розуміючи,
в чому діло, один по одному падали під ударами козаків. Крики, стогін татар,
брудна лайка козаків раптом збудили тишу степового ранку. Коні,
перелякавшись запорожців, кинулися геть від табору й потягли убитих татар, що

поприв язували арканами до себе своїх коней.

Не рубай всіх! кричав Глек. Треба залишити хоч одного для язика.

Дорош тремтів, як у пропасниці. Він збіг з могили і приєднався до козаків.

Деякі татари були ще живі і, порубані, в агонії хрипіли в траві. Панас та Не-

дайвода схопили молодого татарина й зв язали йому руки. Це був ще зовсім

молодий парубок. Шапка звалилася йому з голови, він зблід від жаху і

тремтів, клацаючи зубами. Дорошеві впала в очі руда стрижена голова татарина.
Глек витер шаблю об труп татарина, якого тільки-но зарубав, і підійшов до

бранця.
А тепер побалакаємо!' сказав він по-татарському, ховаючи шаблю у

піхви. Татарин затремтів ще дужче. Тепер йому трусилися й підгиналися
коліна.

Трусишся, руде щеня! злісно сказав Глек. Ти хто такий?

Татарин мовчав, не зводячи очей з рук запорожця.
* Чого очі вирячив? Кажи, хто ти такий?

Сабірзян! клацаючи зубами, відповів татарин.
А це хто? штовхнув Глек убитого татарина, що був одягнутий краще

од інших.

Ахмет-мурза.
Що ви тут робили в степу?

Татарин мовчав.

Кажи: ви тут самі чи в степу ще є ваші люди?

Татарин знову не відповів нічого.
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Кажи, а то заріжу!' крикнув Глек, витягуючи ножа. г
; ,

Не скажу. Скажу все одно заріжеш!
Ач, який розумний!

Глек підійшов до татарина і приставив до горла йому ніж.

Казатимеш чи ні?

Ріж!

Сміливе чортеня! сказав по-українському Глек, а потім додав по-та-

гарському:
Так не скажеш?

Ні.

Ну, ми побалакаємо трохи інакше... Роздмухни багаття, Панасе!

Але Панас та Недайвода, добре знаючи, до чого дійде діло, вже

роздмухували вогонь та підкидали сухої трави в багаття.

Ану, скидай з нього чоботи!

Холоп дав підніжку татаринові так, що той повалився на землю, і зняв з

нього чоботи. Глек засунув шаблю в багаття і чекав, поки розігріється залізо.

Так, ми побалакаємо по-іншому! мурмотів він, повертаючи шаблю* в

огні.

Пройшло досить багато часу, поки залізо розжарилося так, як1 того бажав

Глек. Жаль було Дорошеві цього молодого татарина і соромно за свого

приятеля.

«Забув вже, як самому палив литки піддячий, подумав він. Ну, нащо

він мордує татарина? Він же сам знає, як це боляче?»

Хлопець згадав, як обурилися козаки, коли Глек показав їм свої

підпалені литки.

А тепер самі...

Але хлопець не взяв до уваги одну просту й звичайну людську рису: одне

діло, коли я палю комусь литки, і зовсім інше діло, коли інший палить мені

литки. До того ж на такі речі в людини завжди коротка пам ять, бо одне
діло я, і зовсім інше діло хтось.

Коли залізо розжарилося, Глек підійшов до татарина і знову запитав у
нього:

Скажеш?

Ні! твердо відповів той.

Глек припалив шаблею йому литку. Шкіра зашкварчала, і засмерділо
горілим м ясом.

Ой! закричав татарин.

Скажеш, стерво? г
і

Глек знову підпалив литки татаринові. Невимовні муки й відчай були в

очах бранця. Він корчився, намагаючись вихопитися з рук запорожців, але на

ньому міцно сиділи Недайвода з холопом і не давали йому ворухнутися.
Кажи, чи є де ще в степу ваші?

Є.

Багато?

Багато... Ціла орда.
А куди вона йде? і

Татарин розповів, що з Криму вийшло дві орди. Одна пішла на Слобод-

ську Україну, а друга вийшла в степ, щоб погромити Сірка, бо у них є звістка,
що Сірко вийшов з Січі у степ і теж подався на Слобожанщину.

Не брешеш?
Ні.
А ти з товаришами що робив у степу?
Ми розвідники.

Потім татарин розповів, де саме була тепер їхня орда, і замовк. Глек ще

трохи помордував татарина, намагаючись взнати, чи не бреше він часом, але

татарин кричав, що він каже правду, і благав, щоб Глек зарізав його швидше,
тільки щоб скінчилася ця мука.

Тепер можна і зарізати! спокійно й без злости сказав Глек.
Павло! покликав Дорош запорожця.
Чого тобі?
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Коли б я знав, що ти такий звірюка, я б ніколи не визволив тебе з

в язниці! '

Всі здивовано глянули на хлопця, і більш за всіх був здивований Глек.

От тобі й маєш! Чом же це я звірюка?
Нащо мордуєш татарина?
А як же? Це ж язик!

Забув, як самому піддячий литки підпалював?
Глек свиснув.

Таке... Згадав! Я ж хіба винний був, а це ж язик!

Ти його заріжеш?
А що ж з ним панькатися?

Коли ти заріжеш його, я піду геть від тебе!..

Глек глянув на хлопця. В душі його промайнула якась невиразна й

малозрозуміла 'для нього гадка. Хлопець був блідий і тремтів від хвилювання.

Жаль тобі татарина?
Жаль.
А як вони на арканах тягли нас у неволю, тоді не жаль було?

Пригадай, як вони рубали дячка та стрільця, що не мали сили йти далі?.. Я думав,
ти козак, а ти курча!

Панас зареготався.
Мовчи! якось сумно сказав Глек. Жаль йому татарина... Ну, добре,

хай живе!
Глек сунув шаблю у піхви й одвернувся од Дороша.

Негаразд робиш, отамане, сказав Недайвода, коли зрозумів, що Глек

помилував татарина. Багато клопоту буде з оцим бусурменом...
Все одно.

Кіш Сірків

Запорожцям перепала добра здобич: у татар було десять коней, що з

спутаними ногами блукали степом або стояли коло вбитих татар, та своїх п ять

коней. Але на татарах не було нічого цінного, крім зброї: шабель, ножів та

сагайдаків із стрілами. Шаблі були добрі, особливо шабля Ахмета-мурзи. У

Ахмета-мурзи козаки знайшли в торбі нюренберзький квадрант, але ніхто з

запорожців не знав, як вправлятися з цим квадрантом, а Дорош та холоп навіть

ніколи не бачили цього струменту. Запорожці переловили коней і пригнали їх

до свого табору. Згодом ватага рушила на захід, обминаючи те місце, де могла

бути татарська орда. Вони добре розуміли, що становище їхнє досить прикре,

бо степом ходили ватаги татарських розвідників, що шукали війська Сіркового.
Глек приблизно знав, у якому напрямі треба сподіватися Сірка, бо не раз
ходив з ним походом на татарські загони, що йшли Муравським шляхом.

Вже години зо три їхали козаки навпростець на захід і вели за собою

косяк татарських коней. Ці коні тільки заважали швидкій їзді, але запорожцям

кортіло пригнати коней до Січі, щоб похвалитися перед товаришами.
Щохвилини вони могли зустріти татарських розвідників, бо заховатися серед цього

рівного степу було ніде. Коли ж їм ввижалося, що вони бачать татар, вони

спинялися, валили коней у траву і самі ховалися в траві, а Глек вилазив на

могилу й розглядав, що то налякало його з товаришами. Ті, що були коло бранця,
витягали ножі й загрожували татаринові смертю, щоб він не підвівся й не

подав гасла. Але поки все було гаразд. Так минув день.

Козаки спинилися на ночівлю в невеликій балці і поставили вартового над
балкою. На варті по черзі стояли Глек, Панас, Грицько та Недайвода. Холоп
та Дорош не вартували: Дорош для цього був ще дуже малий, а на холопа

козаки чомусь не покладали надії і боялися, що він засне на варті. Сабірзя-
нові зав язали руки й ноги, а в рот засунули затичку, щоб не закричав часом.

Несолодко було татаринові лежати з затичкою в роті, але на це ніхто, крім
Дороша, не звернув уваги.

Ще вдосвіта Недайвода, що в той час стояв на варті, почув зі степу далеке

іржання коня. П ять огирів козацького косяка відгукнулися різким веселим
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іржанням. Згодом знову почулося іржання, але на цей раз трохи правіше й

ближче. Не було сумніву, що це були татарські коні, бо Недайвода добре знав»

як іржуть дикі коні. Недовго грілися козаки під татарськими кожухами після

того, як Недайвода розбуркав їх і розповів про те, що чув. Подітися було
нікуди: на півдні була ціла орда; це вони знали від свого «язика» Сабірзяна;
на заході коли взяти на увагу, що іржання чув Недайвода в двох різних
місцях, було не менш як дві ватаги татар. Лишалося тільки їхати на північ

або назад на схід, але це теж було не дуже приємно...

Запорожці довго радилися, не знаючи, що робити, й поглядали на свого

бранця Сабірзяна, наче він міг їм щось порадити.

А Сабірзян, якому розв язали ноги, підібгавши їх під себе, сидів на землі

й молився на схід сонця, наче він був у Бахчисарайській мечеті, а не серед
своїх ворогів.

Ну, годі тобі вже молитися, звернувся до його Глек, скажи краще,
чиї це коні іржуть на заході?

Не знаю! відповів бранець.
Брешеш! Кажи, а то знову палитиму литки!

Не знаю... Думаю, що наші, бо бей розіслав багато ватаг по степу, щоб
вистежити Сірка.

Глек і сам так гадав, і слова татарина тільки підтвердили його гадки.

Запорожці ще трохи порадилися й вирішили їхати на північ, об їхати

татарську сторожу, а потім вже звернути на південний захід і прямувати до Січі»

Всі вони, пограбувавши убитих татар, убралися у вивернуті кожухи та

шапки так, що здалека в них можна було впізнати татар. Тільки на це й покладали

надії козаки. Запорожці посідлали коней і поїхали на північ. Схід вже горів

від ранкової зорі. Коні, відпочивши за ніч, бадьоро бігли серед густої трави,
що шурхотіла під копитами. З півгодини їхали так козаки і сподівалися, що

їм вдасться об їхати татар, як раптом ліворуч од них, з-за могили почулося

іржання коней, спочатку одного, потім другого, третього... Приязно
відгукнулися коні козаків на цей поклик, і збоку від них, наче з-під землі, виросла
татарська ватага, їздців п ятнадцять. Татари були ще досить далеко, але видно

було, що й вони помітили запорожців, бо замахали руками і закричали, але що

саме відціля розібрати не можна було. Татари їхали повільно, щохвилини

спинялися й розглядали степ. І чекати, поки вони під їдуть, було не дуже

приємно, та й тікати теж було нерозумно, бо вони б тоді зрозуміли, хто перед ними,
і погнали б за козаками всі свої ватаги. Через це козаки їхали так, як і раніше,
наче не помічаючи татар. Раптом несподівана думка промайнула в Глековій

голові.

Стій! крикнув він козакам. Злізай з коней!

Всі позлазили з коней, не знаючи, чого хоче їхній отаман.

Глек зірвав пучок будяка і прив язав його до хвоста одному з вільних

коней. Всіх вільних від їздців коней у козаків було вісім. Запорожці швидко

зрозуміли, що хоче Глек: хвилини за дві на хвості у кожного з цих коней було по

доброму пучку будяків. Глек поставив коней в ряд і, побачивши, що татари

під їхали ще ближче, сказав:

Підкладай, будяки під хвости коням!

Запорожці, трохи одступивши, підняли коням хвости, сунули під них

колючки й ударили коней. Почувши нестерпучий біль, коні вихнули задом і, як

скажені, помчали на татар.

Глек був уже на коні і, розмахуючи руками, гнався за косяком.

Лови! Переймай! кричав він по-татарському.
Косяк як вихор промайнув повз татар, що, отетерівши, не розуміли, в чому

діло.

Держи! кричав Глек.

Вся татарська ватага, як одна людина, повернула своїх коней і погналася за

косяком, а Глек догнав товаришів і сказав:

А тепер, хлопці, гайда! Бо татарва як зловить хоч одного коня, зрозуміє,
хто ми, і тоді непереливки нам будуть!

Запорожці чимдуж подалися на північ. Крики й гомін, що зняла татарва,
ловлячи коней, наче розбуркали степ. На степових могилах то там то тут
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з'являлися купки татар подивитися, у чому діло, а потім раптом знову зникали

в траві.
Он ба! звернув увагу Дорошеву Глек. Наші, щоб роздивитися,

поодинці вилазять на могилу і довго розглядають степ, а татарва гуртом

вискакує і зараз назад... Через це ще здалека можна розібрати хто на могилі:

наші чи татари...
Ледве встиг це вимовити Глек, як на могилу, повз якої їхали козаки,

вискочило 5 6 татар і, побачивши запорожців, загалдикали, розмахуючи руками.

Куди? В чому діло? долетіло до Глекового вуха. Це Сабірзян! Ге,

Сабірзяне! Куди? Стривай! А де Ахмет-мурза?
Козаки вдарили нагаями по конях і промайнули повз могилу.

Куди? Держи! Урус! Урус! Хлопець! Хлопець.
Дійсно, мабуть, тільки по Дорошеві догадалися татари, що бачать перед

собою козаків, бо добре знали, що у ватазі, де був Сабірзян, не було хлопців,
та й взагалі у похід не взяли б такого малого хлопця, як Дорош. З могили, де

стояли татари, почувся дужий різкий свист. З півночі, куди скакали

запорожці, розлігся відповідний свист, і з балочки назустріч козакам вихопилася ще

одна ватага татар. Козаки повернули коней праворуч і кинулися на захід, а за

ними вже гналося не менш як три ватаги. Татари улюлюкали й свистіли, наче

хортами цькували зайців.

Вітер свистав у вухах Дорошевих, йому було моторошно від татарського

гикання, він підганяв коня нагаєм, щоб не відстати від козаків. Коні були
добрі, і нелегко було татарам наздогнати козаків. Поруч Дороша скакав

Сабірзян. Скоса глянувши на татарина, Дорош побачив, що кінь бранця став трохи

відставати... Глек, видно було, теж помітив це і розмахнувся, щоб дати доброго
стусана татаринові, але Сабірзян раптом осадив свого свого коня й звалився з

сідла на землю... Недайвода, що їхав ззаду, тільки встиг перетягнути бранця
нагаєм, коли кінь його переплигнув через татарина. Глек заскрипів зубами і
навіть спинив коня і вийняв шаблю, щоб зарубати втікача, але Сабірзян уже
підвівся й біг назустріч своїм.

Ач, чортеня, просичав Глек, утік!
Він дав нагая коневі і наздогнав товаришів. Дорош обернувся. Татари вже

підскакали до Сабірзяна, спинилися й оточили парубка. Вони трохи затрималися
коло нього, і це дало змогу козакам так далеко од їхати від них, що крики

татар ледве долітали. Відстань між козаками та татарами не зменшувалась: і

татарські, і козацькі коні йшли нарівні. Козаки оглядалися й стежили за

татарами. Коли татари їхали повільно, козаки теж пускали коней тихше, бо не

можна було їхати ввесь час без відпочинку, щоб не загнати коней. Іноді

татари пускали коней ступою. Козаки од їжджали трохи далі, користуючись в

цього, і собі пускали коней ступою. Татари щось кричали запорожцям, а козаки

відповідали їм глумом та лайкою. Так татари гналися за козаками не менш як

дві години. Запорожці вже сподівалися, що татарам набридне ця погоня і

вони відстануть, як ось з півдня зовсім несподівано для козаків показалася нова

ватага татар. Вони навзаводи їхали навперейми козакам. Переслідники теж

побачили допомогу і знову погнали коней. Козакам довелося крутенько. Нова
ватага була на свіжих конях, і козаки почували, що тепер татари доженуть-
їх. Щохвилини ті наближалися до них, хоч козаки безперестанку били нагаями

своїх коней. Раптом перед козаками почулися гомін і крики, і вони побачили^
що назустріч їм скаче ще одна велика ватага їздців.

Побачивши це, Глек вилаявся і спинив коня.

Ну, хлопці, ходу немає. Оточила з усіх боків татарва. Не дамося

живими до рук татарві...
Козаки повиймали шаблі й стали колом, чекаючи на ворогів.

Це наші! раптом крикнув Дорош. Я бачу списи у їздців і рушниці!:
Правда, хлопче! Це козаки... Вперед! гукнув Недайвода.

Вперед! закричав Глек.

Назустріч козакам скакало не менш як 50 60 їздців.

Пугу! Пугу! загукали козаки.

Сюди, товариші незамайківці! закричав Глек, впізнавши декого з їздців;
коли ті наблизилися вже так близько, що можна було розібрати обличчя.
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Сюди, товариші! Бий татарву!
Але татари не такі дурні були, щоб зчепитися з козаками, яких було значно

більше, ніж їх. Вони повернули коней і поскакали геть, пустивши в козаків

десятків зо два стріл. Стріли не долетіли до запорожців.
Павло! Ти відкіля? Здоров, Панасе! Глек! Чого вас тут чорти носять?

За мною, товариші! Бий бусурменів!
Стій! закричав запорозький ватажок. Сірко заборонив далеко

забиватися від коша!

Глек, що повернув вже коня, щоб доганяти татар, схаменувся.

Як? І отаман тут?
Атож...

Сірко?
Та ти що здурів, чи що? Сірко...
Мабуть, йому тагарва зовсім памороки забила! обізвався хтось з

запорозького гурту.

Так Сірко тут? Ха, ха, ха! зареготався Глек.

Пропав козак: з глузду з їхав!..

Ха, ха! реготав Глек. А татарва чекає на Сірка з заходу, з Січі...

А він вже поза ними на сході! Ха, ха!

Коли Глек заспокоївся й розпитав товаришів, він узнав, що Сірко побував

уже на Муравському шляху, погромив великий татарський загін, набрав
багато полонених, а тепер із здобиччю повертається вже до Січі; козаки, що

визволили його з товаришами, це розвідники і йшли попереду війська

Сіркового.

А де отаман? спитав Глек.

Стоїть кошем коло річки.
Ну, спасибі ж вам, хлопці, що визволили нас... Зарубала б нас, якби не

ви, татарва проклята.

Глек, Недайвода та інші козаки цілувалися з товаришами.
Це не ви часом побили татар коло броду? запитав ватажок.

Вісім татар та мурза?
Так.

Ми.
Ти ж був на Слобожанщині, як же ти опинився в степу?
Багато розповідати, відповів сумно Глек.

А де Сметана?

Порубали москалі.
Яким чином? А старий Грак?
Порубали...
Хто? Не тягни...

Москалі. А ногайця вбили татари, коли захопили нас коле Артемівки.
Як? Ви і в татарській неволі побували?
Атож...

Жаль Грака, роздумливо сказав ватажок, і Сметану жаль добрі
були козаки... А це що за хлопець? показав ватажок на Дороша.

Та це той самий хлопець, що визволив мене з в язниці та розв язав
руки, коли ми з татарами були на Муравському шляху... А то кацап, показав

Глек на холопа,' що вкупі зі мною сидів у в язниці.

Дорош тим часом придивлявся до запорожців. Він ще ніколи не бачив таких

обідраних, засмаглих, дужих та вусатих людей. Коні під ними були добрі, але

зброя (і це дуже здивувало Дороша) була іржава, наче вони зовсім не дбали

про неї.

Панасе, штовхнув Дорош парубка, чого це у козаків така іржава
зброя?

Панас зареготався.
Ти чого? обернувся до нього Глек.

Питає, чого у запорожців така зброя іржава! Ха, ха!
Що ж ти, сказав?

Ні, не сказав...
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Ну і дурний... Це ми, хлопче, мочимо нашу зброю солоною водою, щоб
вона не виблискувала в степу на сонці.

Але у тебе, коли ти був у пана сотника, та й у старого Грака зброя
була ясна?

Ну, то на слободах, а то в степу... От побачиш, яка у нас зброя в Січі.

Ач, додивився, сказав ватажок. А у слободських'козаків хіба зброя
не іржава?

У нас полковник за таку зброю по головці б не погладив...

Панас знову зареготався.
У кожного свій звичай. От поживеш у Січі побачиш, що й наші козаки

не дурніше од ваших слободських знають, як поводитися зі зброєю.
А чого це запорожці такі обідрані, наче старці? спитав Дорош.

Панас ледве не звалився з коня від реготу, а ватажок усміхнувся і відповів

хлопцеві:

Це вже наш звичай... У поході ми завжди старцями, а на Вкраїні в

городах в кармазинах...

Дорош пригадав, у яких кармазинах були Глек та старий запорожець на

обіді у пана Сербина, але нічого не відповів ватажкові.

Сірко стояв кошем недалеко від того місця, де Глек з товаришами побив

ватагу мурзи Ахмета. Зграя гайвороння знялася з напівобгризених вовками

татарських трупів і, одлетівши, сіла трохи далі, сховавшись у траві, коли

козаки проїздили повз місце бійки. Ще здалека побачив Дорош Сірків табір, що
стояв майже коло самого броду. Ще ніколи Дорошеві не доводилося бачити

стільки озброєного народу. Видно було, що табір збирався в дорогу. Козаки

вивертали казани з недоїдками соломахи і гасили багаття. Дехто гнав коней

напувати до річки. Вози із здобиччю й провіянтом стояли в ряд, готові до

походу. Коло возів стояло кількасот бранців-татар. Вони по-татарському були
зв язані арканами. Серед табору був тільки один намет; усі інші були вже

згорнуті й лежали на возах. Коло намету стояла корогва й бунчук. Вітер грав
хвостом бунчука й шелестів полотнищем корогви.

Стривай, хлопці! гукнув Глек козакам, що перевертали казан із

стравою. Може, ще прийдеться тут попоїсти соломахи!
Дивись! Глек! Ти відкіля? Що він каже? Що таке? почулося з усіх

боків.
Не поспішай, хлопці, з казанами! Прийдеться ще постояти тут, коло

броду!
А що таке?

Орда близько... Де отаман?

Засліпило? Он стоїть коло бунчука з отаманням...

Звістка Глекова про орду швидко оббігла ввесь табір і спинила

лаштування в дорогу. Згодом стало так тихо, що чути було, як бився об держак хвіст

бунчука. Коло бунчука стояла купка запорожців і розглядала коня, що його

держали двоє молодих козаків. Кінь бив копитом землю, пирхав і грав
ніздрями.

Запорожці стояли спинами і не бачили, як під їхав Глек.
~ Здоров, батьку отамане! гукнув він.

Козаки обернулися.
Здоров, синку! відповів хтось з гурту. А що скажеш, синку?

Серед гурту Дорош побачив кремезного діда, що з-під сивих брів дивився

на Глека. Хлопець аж здригнувся, побачивши цей пильний і твердий погляд.

Коло старого було багато дужих, рослих і вусатих молодців, але хлопець
дивився тільки на діда.

Негаразд робиш, отамане, що рушаєш з місця.
В очах дідових загорівся насмішливий вогник.

А що, хіба треба було почекати, поки ти повернешся з Слобожанщини?
Усмішка пробігла по губах отаманів, що стояли коло діда.

Довго б тобі довелося чекати, отамане, Глека, коли б не добрі люди...

Скуштував я на слободах і татарського аркана, і московських колодок!
Брови діда похмурилися ще більш, коли він почув про московські колодки.

Він якось похнюпився і узявся за шаблю.
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Про колодки побалакаємо потім... Кажи раніше, яка новина в тебе?

Орда близько, отамане!

Сірко раптом випростався й підвів голову. Дорош сподівався, що він почне

розпитувати Глека, де орда та чи багато татар або відкіля Глек знає, що орда

близько, але не такий був Сірко, щоб гаяти час на такі запитання.

Гей, отамання! гукнув різко й дужо Сірко, і весь табір почув і

здригнувся від голосу свого отамана.

Вози в коло! Колеса ланцюгами!
Отамани стрепенулися й розбіглися по таборі.

Сюди, нижньостеблівці! гукнув дужий в драній сорочці козак, пробіга-
ючи повз Дороша.

До мене, молодці-титарівці! Вози в коло, хлопці! На ланцюги колеса!

Гомін і крики залунали над табором. Частина козаків кинулася до возів і

котила їх, ставлячи навкруги табору; інші, брязкаючи ланцюгами, стягували

колеса возів одне до одного; треті кинулися в степ і заганяли коней до табору.
Не минуло й чверти години, як вози стягнуті були ланцюгами й стояли

міцним непорушним колом. Ватаги розвідників розкинулися по степу, щоб
повідомити про наступ орди.

Глек давно зліз з коня й пішов у намет з Сірком; холоп, Панас та Недайвода

десь зникли, залишивши Дороша самотнім серед цього бурхливого моря
озброєних людей. Дорош сидів на коні й дивився на те, що робиться круг нього.

Згодом усе затихло в таборі. Коло возів пліч-о-пліч стояли рядами козаки; за

першим рядом був ще другий і третій, козаки стояли й сиділи на землі і

набивали рушниці, а набивши, передавали першому рядові. Козаки першого ряду
клали рушниці перед собою на вози.

Злазь з коня, хлопче! порадив Дорошеві старий запорожець, що сидів

коло намету й перев язував брудною ганчіркою рану на правій нозі. Злазь,
хлопче, мерщій та сідай на землю, а то татарва зніме тебе стрілою з коня, як

тетервака з дерева!
Дорош схаменувся й зліз з коня, потім одвів його на середину табору, де

були коні запорожців, спутав коневі ноги й прив язав до кілка, що лишився

в землі на тому місці, де був намет. Коней було багато, не менш як 3 4

тисячі, бо тут були й ті, що Сірко одбив у татар, коли погромив їх на Муравсь-
кому шляху. А доглядало коней небагато народу. Між коноводами було кілька

підлітків. Дорош підійшов до них, поздоровкався і сів на траву. Ці хлопці,
як дізнався згодом Дорош, були або сироти, або такі, що їх запорожці
зманили від батьків у Січ з гетьманщини.

Хлопці подивилися на Дороша.
Ти чий джура? спитав його білявий веснянкуватий хлопець.

Дорош не знав, що таке джура, але він подумав і сказав:

Я з Глеком!..

Так ти Глеків джура? Курінного Незамайківського куреня?
Атож.

Хлопці ще пильніше стали приглядатися до Дороша.
Глек давно пішов з Січі на слободи, а тебе ж де він видрав?

Дорошеві не вподобався вираз «видрав».
Ніде він мене не видрав... Я сам його видрав...
О! роззявили роти хлопці.' Може, не ти його джура, а він твій? Ач

ти, який типний!

Веснянкуватий хлопець підморгнув правим оком, наче кажучи: «Стривай,
хлопці, ми зараз послухаємо щось цікаве»; і сказав;

А що ж? Хіба такий козарлюга та не може мати за джуру курінного
отамана? Ось ми зараз почуємо, як він придбав собі отамана за джуру... Так

ти кажеш, що не він тебе, а ти його?

Атож! спокійно відповів Дорош, не розуміючи ще, що хлопці з нього

глузують.

Відкіля ж ти його видрав? Чи з кубла, чи з гніздечка? Він, мабуть, там

сидів на зозулячих яйцях?

Дорош похмурився.
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Дурний ти, а ще запорожець, відповів він. Видрав я Глека з

в язниці, а сидів він не на зозулячих яйцях, а в московських колодках...

Хлопці переглянулися. Вони не сподівалися, що новий їхній товариш такий

брехун. Веснянкуватий хлопець навіть облизнувся від насолоди подратувати

хлопця і якимсь пташиним тоненьким голосом запитав Дороша:
Так не на яєчках сидів отаман, а на колодках? Що ж він гадав висидіти:

півня чи курку?
Хлопці аж повалилися з реготу. Дорош попав у добру роботу, але він

втримався, бо добре розумів, що, коли розсердиться, йому буде ще гірше.
Не знаю, що він гадав висидіти, відповів, ледве вдержуючись від

гніву, Дорош, а воєвода та піддячий гадали, що він висидить дибу в Білгороді...
Дибу? Ти скажи... Що ж то за птах такий диба?
Та такий птах, що на ньому високо підлетиш, та назад не вернешся...

Хлопці замовкли. Вони не розуміли, про що балакає Дорош. Очевидячки,
він був не тільки брехун, а й дурний або божевільний. Дорош бачив, що

підірвав трохи язика хлопцям, і сидів спокійно, підібгавши під себе ноги. В руках

він тримав нагая і пужалном легенько ляскав себе по коліну.
Хлопці подумали трохи і знову узялися до нього.

Ти відкіля тепер?
З Харкова.

Бреше! обізвався хлопець у замурзаному червоному жупані.
що він приїхав з Глеком з заходу!

І це правда, відповів Дорош, і те правда, що я з Харкова.
Чого ж ти їхав не зі сходу, а з заходу?
Того, що тікав від татар.
А в степ як попав?

Прийшов з Муравського шляху.
Чого ж ти прийшов у степ з Муравського шляху?
Тікав від татар.

Веснянкуватий знову взявся за свій глузливий тон.

' Такий молодець, що має за джуру курінного отамана, та тікав від

татар? Та він сам, хлопці, пожене перед себе цілу орду! Правда?

Правда! зареготалися хлопці.

Раденькі, що дурненькі, сказав Дорош.
Ти що там мурмочеш? підозріло запитав веснянкуватий, трохи

недочувши за реготом товаришів, що сказав Дорош.
Нічого... Це ви вже орду гнатимете, на те ви й запорожці... А нам, слобод-

ським, хоч би від татарського аркана визволитися, і те добре.
А ти що ж, хіба на аркані був?
Атож
І визволився?

І визволився.

Хто ж тебе визволив?

Сам визволився...

Ну, сказав веснянкуватий, що був, очевидячки, за ватажка підлітків-

коноводів, трапляються й у Січі брехуни, але такого ще не чути було. А Глек

де був у той час? Теж на аркані був?
На аркані.
Може, ти і його визволив?

І його визволив.

Хлопці дуже вражені були нахабством і брехнею, як вони думали, цього

нового джури.
Та що ми його слухаємо закричав хлопець у червоному жупані. Він

бреше, а ми й вуха розвісили... Дай йому, Стецько, прочухана, щоб не

морочив голову козакам!

Стецько розмахнувся, щоб дати доброго стусана Дорошеві, але Дорош
скочив і підняв нагая...

Довелося б, мабуть, хлопцеві покуштувати кулаків цих запорозьких джур,

але раптом коло нього почувся знайомий голос:

Гей, Дороше! А я тебе шукаю... Що таке? спитав Глек, побачивши.
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що на його приятеля наступають два хлопці з кулаками, а Дорош
збирається захищатися нагаєм. Що таке? За що ви його збираєтесь бити?

Та як же його не бити, батьку-отамане, коли він набрехав нам тут

такого, що інший і за тиждень не набреше!
Що ж він вам набрехав?
Каже, що він тебе з в язниці та колодок визволив!

Правда.
А ще, каже, визволив тебе від татарського аркана на Муравському

шляху!
І це правда... Та й не одного мене!

Правда?
Дорош з задоволенням помітив, як спадав тон у його ворогів.

Правда? А ми думали, що він бреше та глузує з нас!

Та вони самі з мене глузували! сказав Дорош, почервонівши й

спускаючи нагая.

Йому стало соромно за себе, що він похвастався тим, що визволив Глека»

Але й вони, ці пугаченята, вигадали таке, наче Глек сидів на зозулячих

яйцях!

Орда наступає, сказав Глек хлопцям, не відходьте від коней, щоб під

час бійки вони не наробили нам клопоту!
Добре, батьку, знаємо! хором відповіли коноводи.

Ходім, Дороше! покликав хлопця Глек.

Одна по одній прибували з степу ватаги розвідників, і всі вони казали

одне: орда наступає великою силою і обкладає табір з усіх боків. Козаки
повилазили на вози й розглядали степ. Глек нахилився з воза, куди він зліз з

іншими козаками, і подав руку хлопцеві.
Лізай сюди, хлопче!

Дорош ухопився за Глекову руку, і той, як перо, підняв його на віз.

Перед очима Дорошевими захвилювався високими травами степ. На обрії

був він темніший, наче там хто пустив смугу синього диму. Наближаючись вже-

до табору, під їздила остання ватага запорозьких розвідників. Вони їхали

повільно й спокійно, а з півдня за ними йшло щось чорне, як хмара. Хмара на

очах у всіх розповзалася, обхоплюючи табір із заходу; зі сходу за табором
була річка. Хмара повзла далі й далі на захід, потім повернула на північ. З

півночі край хмари завернувся на схід. Тепер ясно було видно кільце, що ним-

охопила табір татарська орда. Дорош подивився на козацькі вози, шукаючи-
очима Сірка. Він легко знайшов його по бунчуку, що стирчав на одному з

возів, недалеко Дороша. Отаман стояв на ввесь зріст на мішках з борошном і,_
приставивши ліву долоню до лоба, розглядав степ, а в правій руці тримав
булаву. Старий був спокійний, наче він розглядав не татарську орду, а вийшов:

перед обідом з своєї артемівської хати подивитися на дорогу: чи не їдуть до

нього часом гості...

Дорош дивився на Сірка, а в грудях йому стукало, як молоток, серце. І

страшно, і моторошно, і незрозуміло весело було хлопцеві. І степ, і сонце, і

небо з того часу, як він побачив цю грізну хмару, наче змінили свій вигляд».

Що саме було з сонцем, і небом, і степом, не міг пояснити собі хлопець, але*

вони були не такі, як завжди. Проте це було неважливо. Важливо, що

насувається ця хмара і несе за собою смерть та неволю...

Навіть Дорош зрозумів, що татар далеко більше, ніж козаків. Не один

Дорош думав так, і не один він поглядав на кошового, що спокійно стояв на возі^
поглядаючи на татар. А Сірко відняв долоню од лоба, засунув булаву собі за

пояс, поліз у кишеню й витяг відтіля кисет з тютюном. Потім викресав вогню іг

запалив люльку.

Ну, що було особливого в тому, що отаман запалив люльку? Але у
Дороша, та й не лише в нього, спокійніше застукало серце і стало чомусь ще
веселіше.

Сірко випустив з рота хмару диму й чекав, поки під їдуть розвідники...
А де кошовий? гукнув хтось із розвідників, що підвели голови й

розглядали козаків на возах.

А що скажеш, сину? обізвався Сірко.
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- Облягає орда табір, отамане!

Хай облягає: обляже й поляже!

Як хмара суне, проклята!
З великої хмари малий дощ!

З возів почувся регіт, і звеселилося козацьке серце від жарту старого

отамана. Сірко махнув булавою і зліз з воза.

Купками зіскакували з возів козаки і ставали поза возами коло рушниць.

Остання ватага розвідників в їхала в круг. Прохід заставили возом, і табір з

чіієї хвилини являв собою замкнуте непорушне й мовчазне кільце.

Орда наближалася. Наближалася в якомусь похмурому моторошному

мовчанні. До табору долітало вже тупотіння тисяч копит, брязкіт зброї й пирхання

«оней. Незчисленна зграя гайвороння летіла з півдня за ордою. Крякаючи,
пролетіла вона над запорозьким табором і, перелетівши річку, сіла на тому бо-

щі. Чорним став степ від чорного гайвороння. Уже можна було розгледіти
окремих татарських їздців, баранячі кожухи й шапки, люті темні обличчя. А по цей

<)ік возів на них чекали такі ж люті мовчазні козаки... І здавалося, що це дві

вовчі зграї зустрілися серед степу, мовчки клацають зубами і не хочуть
поступатися одна одній широкою дорогою...

Сергій ІВАНЮК

КРІЗЬ ТУМАН МИНУЛОГО

Про Григорія Бабенка ми не знаємо майже нічого: ні коли народився, ні коли

томер, ні де жив, ні з ким дружив... У відомих нам письменницьких довідниках,

літературних енциклопедіях про нього жодних відомостей немає. Лиш в одному

зарубіжному виданні згадується його прізвище, перелічуються твори, висловлюється

припущення, що він був у 30-ті роки репресований.
Немає його імені і в списках єдиної Спілки Радянських Письменників, що

утворилась натомість різноманітних літературних об єднань на початку 30-х років. У той
час так звана реорганізація означала не лише заборону діяльності літературних
угруповань, а й знищення (фізичне) її активних членів. Скажімо, членів групи «Марс»
<5уло заарештовано і засуджено: одних до страти, інших до ув язнення на

тривалий строк, що було рівнозначне смертному вироку.
Книжки репресованих письменників вилучалися з читацького обігу, з хрестоматій та

збірників твори «ворогів народу» безжально виривались або заклеювались. Окремі
примірники заборонених письменників передавались до так званих «спецфондів», куди

фядовим читачам доступу не було.

Очевидно, так сталося і з творами Г. Бабенка: зараз лиш кілька примірників

зберігається в Києві у Республіканській бібліотеці для дітей. Це повісті «Люди з

^Червоної скелі» та «Шляхом бурхливим». Відомо, що існувала ще й третя повість

-«В тумані минулого», але відшукати її не вдалося.
То що ж це за така загадка? Найлегше було б зробити висновок, що Бабенкові

твори просто не мали достатнього художнього рівня, через те сучасники й не

помічали ні їх, ні їхнього автора.
Але вже перші сторінки повісті «Шляхом бурхливим» однозначно спростовують

таке припущення. Багата фантазія письменника, його вміння точно вжити художню

.деталь, вільне володіння історичним матеріалом, стилістична вправність, відчуття ритму,
таке необхідне в прозі, все це переконливо свідчить про те, що перед нами

справжній майстер. Зрештою, захоплюючий пригодницький сюжет не залишає часу на

сумніви щодо таланту автора книгу просто цікаво читати.

Отже, така версія не годиться.

Можливо, дійсність була прозаїчнішою: Григорій Бабенко перестав писати

(невідомо, з якої причини) на початку 30-х років. Тому й до Спілки письменників 1934

фоку не вступав. Жив він, слід гадати, не в Харкові й не в Києві, отже, не брав
такої вже помітної участі в літературному житті, не був особисто знайомий більшості
тих, хто ходив до «будинку Блакитного» (так називався у Харкові Будинок
літераторів). не читав свої твори на вечірках «Плугу», «Гарту», «Молодняка»...
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Можливо також, що Григорій Бабенко тихо пішов із життя десь у провінції в

Сумах або в Катеринославі, не доживши до репресій і 934-го і 1937 1938-го років.

Твори ж його поступово вийшли з кола читацького вжитку, ім я автора забулося...

Якби все було так просто, то й проблеми ніякої не існувало б. Жив собі чоловік,,

та й зник у безкінечному калейдоскопі часів і поколінь. Минуло шістдесят років,,

забули про нього люди, і говорити немає про що.

Майже нічого не знаючи про Григорія Бабенка як особистість, як конкретного-

чоловіка, котрий жив і працював шість десятиліть тому, ми разом з тим знаємо дуже

багато про Григорія Бабенка автора повісті «Шляхом бурхливим». Досить лише

уважно прочитати його твори.

Насамперед ми розуміємо, що автор дуже любив історію. Дві відомі нам повісті

присвячені подіям української давнини. Про третю, невідому, ми можемо

здогадатися хоча б із її назви: «В тумані минулого». Назва, до речі, дуже промовиста для

розуміння не тільки цього твору, а й узагалі творчої концепції автора. Твори
Бабенка це насамперед спроба розігнати «туман минулого», зазирнути в давні часи,,
побачити там відповіді на запитання, що хвилювали його в сучасному світі.

І одне з них: яким буде майбутнє?
У двадцяті роки ця тема нерідко обговорювалася на сторінках книжок.

Наприкінці 80-х років російський письменник Віктор Конецький якось написав, що

основною ідеєю, яка викликала найбільші потрясіння в XX столітті, є національна

ідея. На нього тоді накинулося чимало розгніваних істориків і політиків. Одні стояли

на тому, що головною є ідея класової боротьби, інші ж обстоювали ідею
демократичного переустрою людського суспільства. Мабуть, ці опоненти, як і сам В. Конецький,.
були занадто категоричними, мабуть, усі вони мали до певної міри рацію. Але якщо

ми подивимось на історію України, і не лише XX століття, а останніх чотирьох століть,
то мусимо визнати, що ідея національного визволення була однозначно провідною.

1654 року в Переяславі було підписано відому угоду про возз єднання України з

Росією. Це був добровільний союз виснаженої війною, але культурної, освіченої

країни, в якій навіть сироти вміли читати й писати, країни, що мала свій

університет відому й визнану в світі Києво-Могилянську колегію (пізніше академію), з.

країною патріархальною, відсталою, але на той час досить сильною, згуртованою

навколо свого царя. Дві держави об єдналися практично на рівних умовах, лише

обраного козаками гетьмана України мав затверджувати російський цар.
Але невдовзі помер Богдан Хмельницький, й гетьмани України змінювалися один

за одним, серед претендентів на булаву почалися сварки й бійки з участю козацьких

полків. В Євангелії ж від святого Марка сказано: «Якщо царство розділиться й

почнуться усобиці, таке царство не зможе вціліти».
Настав час великої руїни...
До читачів повісті доходить лиш відгомін тих політичних подій.

Дорош відчуває, але ще не може виразно сформулювати своє ставлення до того,,

що відбувається. Остаточне усвідомлення безглуздя кровопролитних воєн, розуміння
права народів на рівноправність прийде до нього після того, як він побачить

дворушництво козацької старшини, жорстокість запорожців у Кримському поході,
«хрещення турків», підступну розправу Сірка з потурнаками й жінками, які не захотіли

повертатися з Криму в Україну, де в них не було ні землі, ні майна і де на них

чекали недоля та злидні.

Трагедія Дороша Наливайленка в тому, що йому немає місця в тій дійсності, де
поселив його автор. Хлопець не знаходить взаєморозуміння навіть з найближчим

приятелем. Дивними здаються Павлові Глеку повні гіркого болю слова Дороша:
«І тепер ми, козаки, оборонці волі, женемо, як худобу, люде у подарунок

гетьманові... Ні, ти тільки подумай, Павле... Сірко подарував... Чуєш? Подарував тисячу
людей гетьманові, і той що схоче, те й зробить з ними... Вони стануть за

невільників, а татарські старці співатимуть про нашу неволю...»

Отже, Григорій Бабенко підводить нас до висновку: сьогодні не повинно бути
місця всьому тому, що так ненавидить герой повісті, міжнаціональній ворожнечі,
вбивствам, насильству, поневоленню людини людиною і народу народом.

Повторюю, ми майже нічого не знаємо про таку людину: Григорій Бабенко. Про
письменника Григорія Бабенка ми знаємо дуже багато. Він витворив цілий світ у
своїй душі і зміг так описати його, що й зараз, через шістдесят років мовчання, вміє

заговорити до читача, донести йому свою правду.
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Степан КРИЖАНІВСЬКИЙ

ВІКТОР ЗАБІЛА,
ПОЕТ І ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ

За тих понад тридцать років, які минули з часу виходу у світ останнього

видання творів Віктора Забіли у «Бібліотеці поета» (1960), накопичилось

чимало нового фактичного матеріалу, навіть такого, що докорінно міняє наші

уявлення про цього поета-романтика. Ми недаремно додали у заголовку «і

літературного героя», бо й справді перша думка, яка напрошується після

знайомства з життям і творчістю поета така: тут матеріалу на цілий роман! Але і в

ньому життя нас випередило: такий роман, точніше повість, уже написано.

А автор твору, він же і шукач нових біографічних відомостей про поета

Олександр Деко. Повість «Солов ї співають на світанні» видана 1988 р.. а

стаття «До біографії В. Забіли» вміщена ще 1969 року у «Радянському
літературознавстві» і мало ким помічена. Нам відомий тільки один факт: стаття

В. Іванисенка про В. Забілу у другому томі «Української літературної
енциклопедії (1990). В цілому ж ті нов^ дані, які здобув О. Деко ще досі не

ввійшли у літературний вжиток, ба не помічена й кричуща помилка, яку
виправив дослідник: Надія Мииколаївна Забіла це мати, а не сестра В. Забіли.

Сестрою вона названа і в «Шевченківському словнику» (т. 1, 1976).
Не менш дивним є і той факт, що Віктор Забіла став героєм художніх

творів не зараз, а вже давно, здебільшого під своїм іменем або прозорими
означеннями. І першою в цьому ряду йде повість Т. Г. Шевченка «Капітанша»,

де він фігурує під іменем Віктора Олександровича (дата написання 1855,
дата опублікування 1888). До речі, цей факт не був помічений жодним

дослідником XIX початку XX ст. і вперше зазначено в статті Г. А. Нудьги
«Два поети-романтики», що є вступним словом до останнього (разом із

М. Петренком) видання.

Але якщо у Шевченка Віктор Олександрович виступає як позитивний

персонаж, то у двох наступних творах, не побоїмося їх назвати пасквільними,

у повісті «Майор» (1859) та «Украинские незабудки» (1861), що належать

перу П. Куліша, він змальований як закінчений негідник. Що з того, що він

виступає під ім ям Капітона Павловича Іволгіна, і, на жаль, щоб упізнати
в ньому Кулішевого «свояка» особливих зусиль не треба. Як кажуть,
«сапієнті сат»... У той же час Куліш облаяв безпідставно В. Забілу і в

кількох критичних розправах... «Гарячий Куліш» ніколи не мав почуття міри
ні в хвалі, ні в хулі і згодом сам мусив спростовувати свої суб єктивні
оцінки...

Ми перелічили уже чотири художні твори, давніші і сучасніші. А коли

почати рахунок творам мемуарним, їх виявиться набагато більше.

Хронологічно першими були «Записки» (спогади) М. І. Глинки в «Русской старине»
(1870), що з явилися через рік після смерті Віктора Забіли.

Тут композитор називає його «малороссийским поэтом», хоч на той час,

коли вони познайомилися (1838), ще жоден поетичний твір В. Забіли не був
опублікований, і хронологічно першою слід вважати публікацію у 1839 р.
М. І. Глинкою зошитів пісень з нотами, де й були вміщені покладені ним на

музику вірші В. Забіли «Гуде вітер...» та «Не щебечи, соловейку». Таким

чином, публікація трьох віршів Забіли у «Ластівці» (1841) хронологічно є не

першим, а другим публічним виступом поета.
Так само другим друкованим свідченням про поета є замітка М. К- (Кулжин-

ського) «Отрывки из поездки в Москву и С. П. Бург» у «Черниговских
губернских ведомостях» (1857), і тут же було опубліковано ще два вірші В. Забіли
«До батька» та «Не щебечи, соловейку».

Третім, але сумним сповіщенням про долю безталанного поета був
короткий некролог у «Правде» № 48 за грудень 1869 р.

Отже, всього, за життя відомого поета було опубліковано... шість віршів:
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«Гуде вітер...», «Не щебечи, соловейку» (двічі), «Голуб», «Пісня» та «Повіяли

вітри буйні», «До батька».
Ми ще повернемося до історії з публікацією творів В. Забіли, а зараз

продовжимо перелік мемуарних творів про нього. Це згадування у спогадах

М. Білозерського «Т. Г. Шевченко по воспоминаниям разных лиц» і М. Чалого

«Жизнь и произведения Т. Г. Шевченка» (обидві 1882); того ж року

«Історичне оповідання» П. Куліша в «Хуторній поезії», де він уперше дає високу

позитивну оцінку таланту В. Забіли. Важливі риси до біографії поета додає

М. Комаров, умістивши в «Киевской старине» (1888) статтю «К биографии
В. Н. Забеллы». Згодом з являються спогади Наталки-Полтавки, властиво, її

матері Н. М. Білозерської (Номис-Симонової) «Роман Віктора Забіли»

(«Зоря», 1894). Важливі біографічні деталі містяться і в критичних творах,
а саме, в «Очерке истории украинской литературы» М. I. Петрова (1884),

у вступних статтях I. Франка до збірки «Співи крізь сльози» (1906) та

В. Мировця «Співець власного горя» (передмова до публікації, 1906). Сюди
ж треба долучити й спогади Г. Барвінок, досі повністю не опубліковані.
Значну увагу постаті В. Забіли приділили й радянські літературознавці О. Дорош-
кевич, А. Шамрай, Є. Кирилюк, М. Возняк, І. Айзеншток, Г. Нудьга, М. Яценко.

Хочемо звернути увагу й на такий, з нашого погляду парадоксальний факт.
За життя поета було опубліковано шість віршів, за всю другу половину

XIX ст. ще шість: «Остап і чорт», «Зовсім світ перевернувся», «Будяк»,
«Семенова кобила», посланіє «До Шевченка» і «Човник». Виходить, що В. Забіла,

доробок якого нині налічує 38 віршів, зовсім не турбувався про публікацію
та поширення своїх творів? Ні, це не так. В. Мировець у докладній розвідці
про поета називає шість рукописних списків, якими він користувався (де вони

нині?!), серед них і такі, що містять 33 вірші, мало не всю спадщину В.

Забіли. В публікації І. Франка теж 33, а в В. Мировця 38. Головним джерелом
цих списків був, очевидно, складений самим автором і переписуваний
багатьма шанувальниками та відвідувачами поштової станції, де він, за нашими

підрахунками, з 1845 до 1861 р. був управителем.
А, крім того, виявлення друкованої книжки віршів «Співи крізь сльози»

(публікація Є. Кирилюка: «Невідома збірка творів Віктора Забіли» в ж.

«Літературна критика», 1936 р. № 12), що збереглася в єдиному примірнику,
є загадкою, розгадка якої лишається майбутнім поколінням дослідників (адже
на виявлення і доведення фальсифікату «Краледворського рукопису» пішло

майже сторіччя). Наша власна гіпотеза, якої ми нікому не нав язуємо,
полягає в тому, що, збірка була підготовлена, а може, й надрукована у
нещасливому 1847 р., коли після арешту Т. Шевченка, П. Куліша, М. Костомарова,
В. Білозерського та інших учасників Кирило-Мефодіївського товариства серед
близьких до них кіл інтелігенції зчинилася справжня паніка, ховалися,
заривалися в землю, палилися рукописи й листи опальних письменників і

науковців. У цьому процесі могла бути знищена і вже готова до виходу книжка

В. Забіли. Адже нащо б йому було згодом утворювати рукописні збірки, якби
під рукою була хоч одна друкована? Показувати її, очевидно, ніяк не

випадало.

І хоч В. Забіла, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Маркевич до кирило-

мефодіївців не були причетні, існують писемні свідоцтва, що переконують у

протилежному. Ось 20 пункт допиту Т. Г. Шевченка у III відділенні 21 квітня
1847 р.:

«Між паперами вашими знаходяться вірші Чужбинського і Забіли,
першого підбурливі, в другого пасквільні. Хто такі Чужбинський (якщо це не

псевдонім) і Забіла?»

Шевченко відповів: Чужбинський псевдонім: прізвище його
Афанасьев Олександр, поміщик Полтавської губернії, Лубенського повіту, Забіла

Віктор теж поміщик Чернігівської губернії, Борзнянського повіту...»
А ось як освітлює ці події тогочасний мемуарист:
«Із заслання він (Шевченко С. К.) писав листи до Забіли, але навряд

чи Забіла відповідав на них Шевченкові (маючи офіційну заборону
листуватися з ним С. К-). Тоді через катастрофу 1847 р. та обшуки усі в

провінції були під таким страхом, що й думати не насмілювалися про листування
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з Шевченком. Саме тоді загинула велика кількість листів, книг з

автографами, рукописів і дорогоцінного історичного та етнографічного матеріалу,
спаленого та закопаного в землю» (М. Білозерський. Тарас Григорович Шевченко
за спогадами різних осіб (1831 1861). В кн. «Спогади про Тараса Шевчен-

ка. К-, «Дніпро», 1982).
Очевидно, саме ця обставина дала привід у некролозі, який, за

свідченнями сучасників, був написаний П. Кулішем, твердити, що «за життя покійного

критика українська була до нього надто жорстока. Гнівались на нього, на

1847 р. Не вмів оцінувати тих мук, яких тоді дізнали передовики українські
та ще й ластився до вельможних панів, які того не заслуговували» (ж.
«Правда», 1869, № 48, грудень).

Звичайно, тут Куліш має на увазі Шевченка та самого себе. Це й одна з

причин різкого конфлікту самого Куліша з Забілою. Та будьмо об єктивні.

Реагування В. Забіли на події 1847 р. зумовлене рівнем його політичної

свідомості. Так, В. Забіла був гуманним чоловіком, але від позиції ліберального
поміщика до позиції революційного демократа була, як кажуть, «дистанція
величезного розміру».

А проте «плату» за зв язок із небезпечними людьми він одержав як у

вигляді прямого попередження «властей предержаших», так і в тому, на мою

думку, що не побачила світу уже готова книжка «Співи крізь сльози», також

у тому, що після 1847 р. помітний різкий спад у його творчості, якщо не

сказати, що вона зовсім припинилася. Так, кілька речей присвятного плану, два

вірші «на замовлення»: «До батька» та «До сина», де помітно явний регрес

як змісту, так і форми. Не будемо приховувати, що з цього часу починається

й регрес особистого життя.

Але повернемося до фактів біографії В. Забіли, особливо новознайдених,

адже принаймні половина його віршів має автобіографічний характер. Якщо

досі чимало відомостей про його життя будувалися лише на здогадах,

уривчастих згадках, а то й зовсім не були ясними, то праця О. Деко «До
біографії Віктора Забіли» («Рад. літ-знавство», 1969, № 6, с. 71 74) вносить у них

повну ясність і визначеність. Автор добре «покопався» на «чорному дворі
науки», в архівах та музеях, і ця праця принесла багато нових фактів. Так,

у друкованих джерелах згадувалося, що Забіла вчився в Ніжинській гімназії

вищих наук і мало не сидів на одній лавці з М. Гоголем. І справді, архівні
дані стверджують, що В. Забіла спочатку вступив до Московської губернської
гімназії, де й провчився з 1820 до 1822 року. Про його освіту турбувалася
мати, бідна дворянка Надія Миколаївна Забіла, яку згодом нарекли його

сестрою, і ця помилка у довідкових виданнях досі не виправлена. Вчити сина

на свій кошт було важко, тому й було подано прошения до гімназій вищих

наук князя Безбородька, і син титулярного радника В. Забіла був
прийнятий до гімназії 1822 р., де вчився до шостого класу. У 1825 р. з невідомих

причин вибув і через кілька місяців уступив на військову службу. Не
виключено, що тут зіграли свою роль і матеріальні нестатки. А чи мало якесь

значення, що Забіла і Гоголь вчилися в одному класі і обидва одержували
не надто високі оцінки як з поведінки, так і з пропонованих наук? Можна
б відповісти: аж ніякогісінького, бо й Гоголь ще не був Гоголем (навіть у
списках учнів він значився як Яновський), так і Забіла не був Забілою. Усе
ж деякі гімназичні знайомства, як приятелювання з майбутнім художником
А. Мокрицьким, таки грали певну роль у житті поета. Чи не там же вони

зустрілися й з Є. Гребінкою, завдяки чому, можливо, й відбувся перший
поетичний дебют В. Забіли у «Ластівці»?

Так само повну ясність внесено і щодо термінів проходження військової
служби. У вересні 1825 р. Віктор Забіла вступив до Київського драгунського

полку, тоді ж одержав звання унтер-офіцера, в тому ж році звання юнкера
і аж через три роки корнета. І щоб одночасно спростувати іменування його
то корнетом, то навіть майором (у В. Мировця), О. Деко виявив документ,

що він на початку 1834 р. звільнений зі служби за домашніми обставинами

у чині поручика. Роки, проведені на військовій службі, лишили приємні спо*

гади, про що він і пише з властивою йому безпосередністю у вірші «До коня»:
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Як здумалось, під Москвою

Як колись стояли,

Гарно, весело жилося,

Звідкіля все бралось,
Серце нудьги не бачило,
З горем не стрічалось...

З цим горем і стрівся Забіла, одержавши у 1832 р. відпустку, коли він,
слід думати, й познайомився з Любов ю Білозерською, в домі яких у Борзні
та на хуторі Мотронівці міг бувати, бо доводився їм родичем по матері.
Перипетії цього кохання заручини, готування до одруження, а потім одмо-

ва, муки зневаженого та й початок писання віршів все це відбулося у
1833 р., бо й фактичний від їзд з полку теж відбувся 1833 р., і лише

формальне проходження паперів про відставку припадає на початок 1834 р.

Обставини спочатку щасливого, а далі гіркого кохання, поява іншого

(багатшого) претендента на руку Любові Михайлівни, старшої сестри Надії

та Олександри, з яких перша згодом стала дружиною відомого етнографа
Номиса (Симонова), а друга дружиною П. Куліша і письменницею Ганною

Барвінок, досить докладно висвітлені і в біографічному нарисі В. Мировця, і в

мемуарах Наталки-Полтавки (дочки Надії Михайлівни), в повісті О. Деко,
а головне у віршах самого В. Забіли.

У чому ж були причини тієї драми, що примусило старого Білозерського,
ніби не ретрограда і не домостроївця, зламати своє слово і насильно віддати

дочку за іншого, хоч кохання було обопільним?
У цитованих В. Мировцем спогадах Ганни Барвінок («Твори Віктора

Забіли», К, 1906) сказано, що Білозерський «не бачив в Забілі нічого

положительного», а Куліш у своєму дусі твердить, що Білозерський не схотів оддати свою

дочку «за п яного картовника», щоб, мовляв, їй не довелося бідувати за

гулякою Забілою, і через те зламав своє слово. Це так уплинуло на В. Забілу,
що він став меланхолійним поетом, а до того ж до кінця життя так і лишився

неодруженим, зрештою, теж пояснюючи свою біду матеріальними нестатками,

мовляв, «хто тепер без грошей стане вірно вік кохати»:

Підстирила мене стира
Полюбить дівчину,
Не на радість, не на втіху,
На лиху годину.
Бо бідному без талану
Любить не годиться;

Йому дулю під ніс дадуть,
Як схоче жениться.

Нехай буде пречесніший,
Нехай прехороший,

Скажуть: «П яниця, бездільник,
В його нема грошей»

(«Вечоріє, смеркається..»)

Так і сказали. Отже, особиста драма породила й поезію. Рік її
народження 1833, оскільки В. Мйровець, посилаючись на спогади Ганни Барвінок,
усі перипетії кохання, розлучення відносить до 1833, бо старий Білозерський
помер у кінці цього року. У повісті О. Деко події пересунуто на 1834, а у

розвідці І. Франка здогадно аж на 1836 р.

Не раз говорено, що біографія поета у його віршах. Ця думка сповна

дотична й до В. Забіли. Отже, основний корпус його віршів створений у 30-х

роках і на час публікації у музичних зошитах М. Глинки та у «Ластівці» ми

зустрічаємо зовсім не початківця, а цілком зрілого поета. Тому і віднесення
його до епігонів Шевченка, з творчістю якого він міг ознайомитися не раніше
1840 р., не має підстав. Ми ще будемо говорити про феномен Забілиної музи,
а зараз тільки пунктирно накреслимо етапи його творчого шляху.

Мабуть, на 1833 1835 рр. припадає й будівництво' власного хутора, що

його сам поет найменував «Кинь-Горе» (очевидно, від російського Кинь-

Грусть) і який увійшов в історію під назвою Кукуріківщина, хоч це була
не офіційна, а, скоріше, «вулична» назва; насправді ж Забілівщина. 1838 р
зближення з гуртком інтелігенції: художників (В. Штернберг), композиторів
(М Глинка), поетів і вчених (М. Маркевич), що уже тоді, в гостинному домі
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поміщика-мецената Г. С. Тарновського дало В. Забілі титул «малороссийского
поэта».

Великою подією для В. Забіли була публікація трьох віршів в альманасі

«Ластівка», виданому Є. Гребінкою 1841 р. в Петербурзі. Слід сказати, що у

товаристві таких поетів, як Л. Боровиковський, Є. Гребінка, П. Куліш, О. Афа-
насьєв-Чужбинський, П. Кореницький, П. Писаревський, С. Шереперя, вірші
В. Забіли зовсім не виглядали анахронізмом, і тільки поезія Т. Шевченка

свідчила, що в новонароджуваному поетичному мистецтві України уже існує
нова якість, «вищий рівень».

Не йшлося тоді ще й про такий художній напрям, як романтизм.
Усе ж найпомітнішою подією в житті та творчості В. Забіли була його

зустріч і приятелювання з Т. Г. Шевченком. Уперше вони зустрілися у тій

же Качанівці у квітні 1843 р.; друга зустріч відбулася у січні 1844 р. в селі

Майсівці в маєтку Т. Г. Волховської. Третя, якщо вірити «Капітанші», бо це

усе ж художній твір, а не хроніка, відбулася у квітні 1845 р. на хуторі
Забілівщина; всі її белетризовані перипетії в «Капітанші» Т. Шевченка. А

остання у січні 1847 р., коли Шевченко приїздив у Борзну на весілля

П. Куліша з О. М. Білозерською і мешкав у В. Забіли та його матері Н. М.

Забіли. І, нарешті, той «неприїзд» Шевченка до Забіли, що викликав бурлескне
посланіє «До Шевченка», відбувся приблизно у лютому 1844 р., коли

Шевченко спішно виїхав спочатку до Москви, далі до Петербурга.
У новому для себе жанрі посланія В. Забіла «знаходить себе» завдяки

щирості та безпосередності ліричного чуття, а при всьому тому він наголошує

соціальні причини багатьох лих і непорозумінь:

І ще скажу слівце, Тарасу,
Біда жить в світі без припасу,

Грошима люди що зовуть...

Усе ж «знайшли б горілку, сало і з їли б трошки й запили». Однак розмова
не обмежується наїдками та напоями. Поет мріє побувати у Петербурзі,
зустрітися з Тарасом, зі співучнем Н. Кукольником («того що написав Торквата
Таса»), з Григоровичем, Глинкою, а тут, у провінції, «живу у світі, як в

неволі».

Окремою психологічною загадкою лишається гострий конфлікт Забіли з

Кулішем. Нападаючою стороною був тільки Куліш, а Забіла на всі напади

відповів одним лайливим посланієм, з якого відома лише одна, до того

нецензурна строфа. Гадаю, що тут відбилася несумісність характерів, адже

«гарячий Куліш» не любив, коли перед ним не падали ниць...

Залишається до кінця не з ясованою пора активного творчого діяння
В. Забіли. Перелічуючи рукописні зшитки В. Забіли, які були в його руках,
В. Мировець зазначає, що найновіший із них, який налічував 33 вірші (з
відомих 38), датований 1854 р. Роком пізніше написано зворушливе «При
подарке матери колокольчика», з промовистими рядками: «Задзвони йому,
дзвіночку, не пий, не пий, мій синочку». А далі пішло руйнування особистості,
моральний занепад.

У певному розумінні поезія Віктора Забіли явище унікальне.
Загальновизнаним фактом є її близькість до поезії народної, пісенної. За формою вона

імперсональна. Те ж саме можна було б сказати і за змістом, коли б не

біль, гнів, образа на людей і на долю за відмову одружитися на коханій

не наповнюють її вщерть, не активізують її і, тим самим, не роблять
особистою. Торкаючись в одному із своїх віршів психології художньої творчості,
Б. Пастернак висловив парадоксальну думку, що «когда строку диктует
чувство, оно на сцену шлет раба, и там кончается искусство, а дышет почва и

судьба». Власне, мистецтво з того й починається, де дише грунт і доля, якщо
вони підкріплені умінням і талантом. Емоція, почуття, пристрасть, вони ж

викликані «грунтом і долею», а далі слово за умінням (талантом) та уявою

(фантазією). Тому у більшості випадків, не скажемо завжди, народно-пісенна

форма у Забіли не зводиться до стилізації, а повністю вливається у загальний

потік романтичної поезії, хоч про це сам поет, можливо, й не відав так само,
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ЯК Журден не відав, що він все життя говорить прозою. Із стереотипу долі
козака та його коханої випливає у нього доля окремої людини, самого поета

що й робить її персональною, а інертну форму дійовою.

Три вірші В. Забіли стали народними піснями. Не так і багато. До того

ж дві завдяки майстерній музиці М. І. Глинки, а в третій «Човнику»
народний варіант значно різниться від літературного першовзору.

У зв язку із цим виникає і питання про літературне навчання. У кого

вчився Забіла? Ми могли б відповісти ані в кого, якби без навчання можна

було скласти хоч два віршовані рядки. Отже, тільки в народній пісні. Таку
думку мають більшість дослідників, а найвиразніше її висловив І. Франко
«Ся повна безпретенсіональність и примітивність його ліричних виливів і

творить головну частину їх вартості, робить їх «людським документом», який не

перестане промовляти до людей зрозумілою їм мовою ще й тоді, коли будуть
забуті многі артистичні, блискучіші та ефективніші, але менш сердечні
писання» (Вступна стаття до зб. поезій В. Забіли «Співи крізь сльози», Львів, 1906,
С. 5).

Та ми б не мали рації, коли б звели всю творчу наснагу В. Забіли до

віршів про нещасливе кохання, докори невірній та самотність. Зваби

літератури писаної, навіяної історією та сучасністю аж ніяк не обійшли В. Забілу,
ба і його особисте лихо пояснюється причинами головне соціальними
бідністю, відсутністю грошей, добра, худоби. За нашим підрахунком вірші про
кохання складають лише половину доробку поета, а другу те, що ми б

назвали власне літературою, тобто віршовані оповідання, інвективи, роздуми,
різноманітні послання. А відповідно змінюються і наші уявлення про витоки,

джерела творчості поета. Мені здається, вони аналогічні до тих, які

змальовані Шевченком у «Капітанші». З них перше, і як виявилося неточне

твердження, яке справив на оповідача Віктор Олександрович: «як справжній
бандурист, грав він на бандурі. А на дозвіллі займався творенням чутливих
малоросійських романсів, з числа яких один був покладений на музику нашим

відомим композитором Глинкою. І щоб зберегти самобутність у літературі, не

читав він аж нічогісенько, крім байок Федра, перекладених колись

знаменитим Барковим, та ще іноді заглядав в «Царь, или спасенный Новгород»
Хераскова». Та ознайомившись зі своїм господарем ближче, Шевченко пише,

що багато говорив з ним і про сучасну літературу «за якою він, як і кожний

порядний чоловік, слідкував досить уважно». І це ближче до істини.

Пригадаємо, яким подарунком долі була для Забіли публікація віршів у

«Ластівці» поряд з Шевченком, Кулішем, Квіткою-Основ яненком. А хіба не

читав він з побожністю «Кобзаря» та «Гайдамаків», надісланих йому особисто

автором через Г. С. Тарновського? Та, мабуть, читав же і журнали, в яких

друкувалися пасквільні повісті та критичні разправи Куліша, на зразок того,

що вірші Забіли написані мовою, «якою балакають на Вкраїні цигани», хоч

якраз мова Забіли справді народна.
Отож перша частина творів В. Забіли присвячена мотивам нещасливого

кохання і хоч в цілому близька до народної пісні, усе ж видно що писав її

інтелігент про свої інтелігентні переживання. Мабуть, і за часом написання

вони були першими, в міру того, як розігрувалася життєва драма поета

любов, заручини, відмова, вихід коханої за іншого. Гіркі нарікання на долю,

ремство на невірну, самотність і завірення, що він її любив, любить і
любитиме вічно, до останку. Хтось із дослідників зауважив, що для української
поезії мотив світової туги не такий уже й характерний, зате мотив

нещасливого кохання якраз. До того ж здебільшого причиною роз єднання сердець
і зламаних доль були не впливи якогось фатуму, а саме майнова нерівність,
бо, зрештою, і старий Білозерський віддав свою дочку за багатого (друга
причина, що жених картяр, гуляка).

Тільки у двох віршах, писаних, ймовірно, у 1833 1835 рр. відтворено ранок
кохання. Кажемо ймовірно, бо ніякого датування своїх віршів В. Забіла не

лишив. У вірші «Повз двір, де живе мила» (інша назва «До милої») ще

жевріє надія не поєднання:

Ой, як вірно мене любиш,
Будем жить з тобою
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Цілий вік, моє серденько,
Як риба з водою.

Але не судилося. Скоро ця нота змінюється на іншу: «Вже два літа скоро

пройде як я закохався. Якби знав я своє горе, лучше був не знався».

Наростають перипетії життєвої драми: «мучусь, мучусь і скучаю серцем за тобою»,

«нащо ж було мені тебе та так полюбити». Та ж скарга н.а долю і в

славнозвісному «Солов ї»: «Ти щасливий, спарувався і гніздечко маєш! А я бідний,

безталанний, Без пари, без хати: Не довелось мені в світі Весело співати».

У вірші «Гуде вітер вельми в полі» заклик одірви від серця тугу, рознеси
по полю!

Поступово реакція на відмову й розлучення переноситься із теперішнього
часу в минулий, але й до кінця не стає менш гострою. Про соціальні причини
розлуки коханих прямо йдеться у вірші «Сирота». Говориться про «бідну
сиротину», якій без худоби важко в світі жити, бо «тепер дивляться в

кишеню, не на чоловіка», «що задумає, згадає, не буде по його; без худоби тепер
в світі не зробиш нічого». Зрозуміло, що тут мова не про самого поета, а

про цілу соціальну верству від імені якої він і промовляє та робить висновок:

«хто тепер без грошей стане вірно вік любити».

Ми вже помітили, що особливістю віршів В. Забіли є те, що вони

розтягнені, автор не прагне стислості, йому треба виговориться. Також не

особливо прагне розмаїтості форми, загалом мало уваги звертає на форму.
Більшість віршів любовного циклу написана розміром «Катерини», тобто

поєднанням чотиристопного з тристопним хореєм, який звично іменується
«коломийковим».

У вірші «Вечоріє, смеркається» подано опис хуртовини, під час якої

ліричний герой вирушає в дорогу, «бувши трошечки п яненьким», бо «мав на душі

горе», і тому справді було йому «по коліна море». Оця бо хуртовина не лише

в природі, айв душі сталася тому, що полюбив він дівчину, а її віддали за

багатого. Навіть у цих сповідальних віршах видко сліди бурлескної манери:

«Гірко в світі жить без грошей, солодко з грошима, з ними буде прерозумний
з довгими вушима, як захоче женитися оддадуть за нього...»

Апофеозом любовної теми можна вважати вірш «До невірної», де, нехай

і відсторонено, висловлено докір коханій, що «ніколи не кохала так, як ги

казала», «а божилася й клялася, що вже зовсім оддалася мені серцем і душею-

і що будеш вік моєю». І вже зовсім особистим видається стогін: «проживаю
вже піввіка та не найду долі» і нарікання «за що цілий вік невірну за що-

я кохаю»:

Тяжко серцю, як здумаєш,
Як вона клялася,

Що і серцем і душею
Мені віддалася

і закінчує у дусі народної пісні: «А моя нещасна доля навіки пропала».
Якщо цей вірш написано 1858 р., коли авторові й справді сповнилося

п ятдесят, то можна вважати, що це одна із його останніх поезій, і що, отже,
він закінчує тим, із чого й починав. Не можна оминути увагою ще двох

віршів «Туга серця» та «Розлука», характерних досконалішою формою,
образним виразом думки і почуття:

Кохав дуже я дівчину,
Як росу травиця,
Як голубку голуб сизий,
І як волю птиця.

У «Розлуці» з можливою точністю поставлено діагноз душевної драми
поета з наголосом якраз на її соціальній суті:

Що ж се таке? Чого сталось?

Худоба та гроші
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Усе роблять на сім світі,
З ними всі хороші.

Хочу звернути увагу, що в мемуарах здебільшого причиною розриву,
головним винуватцем є батько, який справді поласився на багатство нового жениха,

але який кивав і на особисті якості, гусарські пристрасті В. Забіли.

Багато віршів закінчується меланхолійним висновком: «Прийми мене, сира

земле, жить не хочу більше, літа мої пройшли марно і дедалі гірше»
(«Розлука»). Усе частіше звучать нарікання на змарноване життя, чим, власне, і

наголошується на зв язок В. Забіли з романтизмом.

У деяких творах, як «Пісня», «Послухайте мою пісню», «Не плач, дівчино»
поет пішов шляхом стилізації, але «Повіяли вітри буйні» справді могли б

стати популярною піснею.

Досі розглядалася частина творчості В. Забіли, де «дихали і грунт і доля»,

де рядок диктувало почуття. Але існує і друга частина доробку поета, де на

перше місце виходить література, тобто спокуса «сочинительства», наявність

вимислу та домислу. Це переважно сюжетні вірші типу оповідань, притч або
медитації на громадські та моральні, історичні й побутові теми. Проте в

цьому плані поета не завше чекав успіх, адже в основі своїй він

імпровізатор, бандурист. Так, у характерних для романтиків історичних асоціаціях
Забіла лише раз спробував свої сили, утворивши вірш «Палій», за

однодушним присудом критики в ялий, наслідувальний, який після Боровиковського,
Жаркевича та інших співців історичної слави предків (не кажучи вже про

Шевченка), нічого до теми не додавав.

І, навпаки, що в цій частині творів він проявив себе, як письменник

соціальний, що краще від інших романтиків, знов-таки за винятком Шевченка, відчув
і змалював наступ нового лиха, уже не того давнього, феодального, а

сьогочасного. Мова йде перш за все про вірш «Зовсім світ перевернувся» (за одним

із списків «Багатий і бідний»). Хоч у вірші й чути відгомін давнього

лірницького вірша про Правду і Кривду («Бідна Правда не багата, а Кривда
з грошима»), хоч дія іде в побутовому плані про суперечку між багатим

і бідним за межу, бо «багатий ік бідному в ниву уворався», але наголошується

на тому, що багатий у бідного «послідній шматок хліба в нього віднімає».
Багатий давав суддям гроші, возив лакоминки, тому й «присудили за безчестя

із бідного штрапу», ще й у монастир на покаяння вперли, продали останню

ниву, «у тюрмі ще поморивши, достанку обдерли». Це, звичайно, був протест,
висловлений переважно в бурлескному тоні, де чується скоріш не сміх, а гнів

Не кажемо який рівень являв цей протест після уже написаних на той час

«І мертвим, і живим» та «Холодного Яру» Шевченка. Хіба що й це слід
відзначити як акт громадянської мужності й констатувати, що Забіла належав до

прогресивних романтиків.
Так само у вірші баладного типу «Маруся» змальовано інше соціальне

лихо. Довго чекає Маруся свого нареченого Грицька, врешті зустрічає його

матір, яка бідкається «розлучили Грицька мого навіки з тобою». Прийшли
виборний з головою, схопили хлопця, скували в кайдани, не дали

попрощатися з коханою та й повезли до прийому, так, як у пісні «а у вдови один син

та й той пішов під аршин». Сумний кінець тієї історії: «Дуже мучилась

Маруся, бо вірно любила, Прийняла сердешну скоро сирая могила». У

віршованих оповіданнях, до яких належать «Остап і чорт», «Семенова кобила»,
«Будяк», автор не прагне до лаконізму. Це розлогі з багатьма подробицями
розповіді, щоразу викладені тим самим звичним коломийковим розміром. Тут
іноді присутні й моралізаторські тенденції. Так, у «Будяку» розповідається
про дітей, які збирали колоски на полі у той час, як інші пустували.

Закінчується прописною мораллю: «Треба дітей учить змалку, Шоб вони трудились,

щоб були вони слухняні, Да щоб не крутились».

Приблизно у цьому ж грубувато-бурлексному тоні скомпонована і

«Семенова кобила», де мова йде про кобилу, яка заблукала на пасіку, була так

покусана бджолами, що й здохла. І до цієї життєвої пригоди припасована
мораль: «Не рідко в світі таке лихо і між людьми ведеться: Од іскри думає

втекти, да в полум я і попадеться. Тоді уже брикай, як в пасіці кобила...».
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Мабуть, найбільшого успіху поет досяг в оповіданні «Остап і чорт». Тут

використано народні перекази про змагання козака з чортом, у яких козак

щоразу перехитрює недоумкуватого чорта. Хто сильніше свисне? Остап так

свиснув чорта, шо той «застогнав, як бугай в болоті». Розповідь закінчується
описом зовнішності чортяки, який був «кострубатий, із рогами, чорний, як

собака», але усе ж трохи дурнуватий, чому врешті Остап і переграє його,
так би мовити, з усіх поглядів.

Серед сюжетних віршів є й твори лірично-алегоричного, медитативного

плану, як от «Човник» та «Сидів раз я над річкою», де поет у

чисто-романтичному дусі жаліється на нещасливу долю: «Човнику ж тому байдуже, чи хвиля,

чи тихо, він дерево, він не знає, що то в світі л*ихо» чи де прийдеться «заснуть
вічно нещасному, коли така доля». У «Сироті» знову наголошуються
соціальні, майнові причини: «без худоби тепер в світі не зробиш нічого», а як бідний

умре «і на могилі в нього не заплачуть».

Іншу, досить значну частину лірики Забіли, де «літературне» переважає
«народне», складають посланія. Однак художня вартість цих послань

неоднакова: від значущих «До Шевченка», «До коня», «До невірної» і до зовсім

нікчемних.

Звертання до батька в одному із ранніх списків має оглав «На той світ

до батька», поет розповідає як помер батько, коли йому самому «годок... був

від роду» і нарікає, чому він не взяв і його з собою в могилу, де «я б вічним

сном у землі спав, а не журився б».

В одній із пізніших (приблизно 1855) присвят: «При подарке матери
колокольчика» із винятковою щирістю передані материні жалі про те, що

«неслухняний мій синочок: мене стару покидає та й частенько запиває».

Але найбільший розголос мав опублікований 1893 р. в «Зорі» його

редактором В. Лукичем твір: «В. Забіла і його жартовливе посланіє «До Шевченка».

Воно справді і жартівливе, і серйозне, бо у ньому, як у дзеркалі, відбився
світоглядний рівень поета. Що на першому місці йде перелік різних напитків

і наїдків, якими б він пригощав Тараса, коли б останній заїхав це можна

віднести до етнографічно-побутових захоплень українських сентименталістів
на чолі з Квіткою-Основ яненком; звідси ж і бурлескний тон послання:

Я рад би був тобі, як брату,
Якби забіг до мене в хату,
Неначе б сваху шанував.

Наголошено й незаможність автора, мовляв, «біда жить в світі без запасу,

грошима люди що зовуть». Так і пригадуються стиль і тон «Енеїди».
Згадуються й вищі матерії, про які б вони погомоніли з Тарасом «Щоб пісень вміс-

ті заспівати, якії серце нам гризуть».

Щире й сердечне і посланіє «До коня», хоч тримається, як все, на

мінорній ноті, причому свої «мовні партії» має і автор-оповідач, і сам кінь. Обидва

нарікають на долю, на те, що «літа все забрали». Насамперед таким гарним,

безтурботним часом була служба у війську, коли «серце нудьги не бачило, з

горем не стрічалось». А що ж нині? І кінь ремствує, що «тепер сіна не

вкушу, вже зуби поз їдались» і у вершника «пройшли літа молодії, вже

приходить старість», а врешті, «люта доля щастя моє кинула у воду глибокую, та

й сказала: шукай собі броду»...
У вірші «Кохання», повертаючись до своєї життєвої драми, Забіла ніби дає

нову, пізнішу версію того,, що сталось, але зрештою і тут на першому місці

бідність («А тітка дак все сокоче: «хто за його пійти схоче? В його худоби
нема! А в того багато грошей...»).

В окремих віршах-посланіях В. Забіла не уник літературщини. Особливо
у таких, як «До батька», «До сина», яких упорядники видання 1960 р. навіть

не включили до книжки. І справа не тільки у надуманих звертаннях до Бога

та до царя, а в тому, що тут торжествує шаблонна прописна мораль.
Складається враження, що вірші написані «на замовлення», адже «ліричний герой»
виголошує сентенції «Богу молюсь, Бога боюсь, царя почитаю», а в посланні

«До сина», якого у автора ніколи не було, ті ж святенницькі заклики, зовсім
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для творчості В. Забіли не характерні: «терпи горе, мій синочку, та надійсь

на Бога».

Не включив упорядник видання 1960 р. і двох віршиків альбомного змісту^
писаних російською мовою, оскільки вони, як і два вищенаведених, лишаються

«по той бік художності». Щоправда, перший іде як своєрідний коментар,
супровід до послання «До невірної»: «пускай гром праведный души укорит тебя?
за твои действия и пускай люди тебя осудят», а другий підтверджує, що віріїь
«До батька» написаний «на замовлення».

На цьому б можна скінчити короткий огляд життя і творчості Віктора*
Забіли на підставі нових архівних даних.

Однак не все ще зроблено, щоб у багатому силами і можливостями світові-

романтизму В. Забіла зайняв своє гідне місце.

Скажемо, той же романтизм, роль у ньому нашого поета. Першим порушив;
це питання в «Очерках истории украинской литературы XIX ст.» (1884) М. I.

Петров, указавши на особливості цього літературного напряму, на те, що

Забіла виріс на життєдайному грунті народнопісенної творчості. Але поза»

цим у дожовтневому літературознавстві мови не було. Можливо, тому, як

пише І. Франко, що «...поезія Забіли така проста, нештучна, декуди

примітивна, його думки, образи, стилістичні звороти виявляють так мало якоїсь

літературної школи, що думка дошукуватися тут якихось літературних ремініс-
ценцій являється мені зовсім зайвою» (Віктор Забіла. Співи крізь сльози, Львів,.
1906, с. 9).

З цим важко погодитись. І не тільки тому, що лише половина того, що

в нього йшло «від серця», а друга половина таки йшла «від літератури», а и

тому, що у віршах соціального плану Забіла був передвісником Шевченка.

Нехай у Забіли немає характерних для ранніх романтиків образів козака,

гетьмана, кобзаря, але є надмір особистої лірики нещасливого кохання, якою

він і уславився і чим романтична поезія відрізнялася від проромантичної,
точніше, продовживши її сентиментальну традицію, а частково у віршах
«низьких жанрів», і бурлескно-травестійну. Хіба можна уявити романтичну"
поезію без байок Л. Боровиковського, Є. Гребінки, оповідальних віршів
самого В. Забіли? Розмову про Забілу-романтика, яку почали дослідники

пізніше, слід продовжити.
Так само в галузі текстології. Поки що ніхто не займався справою

ідентифікації віршів В. Забіли, бо не виключено, що серед відомих є вірші не його,
а серед невідомих його. Адже на сьогодні ми не маємо навіть тих шести

рукописних списків (здебільшого не авторських), якими користувався у своїй

грунтовній розвідці про В. Забілу в «Киевской старине» В. Мировець, та

сьомої, що її поклав у основу своєї публікації в «Літературно-науковому
віснику» Іван Франко. Так, вони вказували на окремі різночитання в списках,

варіанти, але чиї вони чи сам поет доклав до цього руку, чи це списки

численних переписувачів?
Окремо стоїть питання про точніше датування віршів В. Забіли і таким

чином точнішої їхньої «прив язки» до подій громадянської та літературної
історії, до многотрудного життя поета. Досі ми можемо їх датувати лише заі

другорядними ознаками.

Нині докладніше виглядає біографія, творчий шлях поета. Але такі пари,
як Шевченко-Забіла, Забіла-Куліш вимагають скрупульознішого висвітлення.

Одна лише публікація повного тексту спогадів Ганни Барвінок могла б додати

щось суттєве до рис літературного життя першої, а частково і другої
половини XIX ст.

Якщо брати тільки людський аспект, то хіба не цікаво простежити, як

людина веселої вдачі, з неабияким чуттям гумору постає перед нами в образі
меланхолійного співця, речника горя й туги, співця лихої долі, нещасливого
кохання?

Можна мріяти про такого молодого дослідника який би відчув долю
«співця власного горя», як свою, і дав би повну картину місця й ролі Віктора
Забіли в історії української літератури.
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ВИДАТНІ ІСТОРИЧНІ ПОСИП

Анатолій ДЕНИСЕНКО

Блажений вже стократно, якщо випадок дав мені

можливість зробити бодай найменше добро люб язній моїй

Україні.
В. Каразін

Виповнилося
двісті двадцять років від дня народження видатного

громадського діяча, просвітителя, енциклопедично освіченої людини,
вченого і винахідника, засновника Харківського університету Василя

Назаровича Каразіна. Його життя це і фантастичні, неймовірні за сучасними мірками
злети, що підносили його до вершини державного управління, і сумне становище

вигнанця, майже жебрака, коли дворянське середовище сахалося його, як

затаврованого печаттю царської немилості. Однак за будь яких обставин Василь Каразін
залишався громадянином своєї батьківщини, дбаючи передусім про розквіт науки
та благополуччя людства. Йому не раз довелося відчути на собі фарисейську

монаршу любов і витончену байдужість, а часом і несправедливі гоніння. Проте він ніколи
не зраджував своїм принципам та ідеалам. Гордий і правдивий, безкомпромісний і

байдужий до лестощів Василь Каразін відчував себе чужаком серед царського
оточення. Російські імператори, а жив він при трьох самодержцях, всіляко намагалися

відмежуватися від нього, соціальні та наукові проекти, мислення і стиль життя

вченого були їм не зрозумілими, а наполегливість Василя Назаровича щодо реалізації
своїх пропозицій по удосконаленню державного устрою нерідко дратувала.

На противагу самодержцям, сучасники гідно оцінили громадянський та науковий
подвиг Василя Назаровича Каразіна: в 1905 році на пожертви громадськості в

Харкові відкрито пам ятник знаменитому землякові. Того ж року часопис «Киевская

старина» познайомив широкий читацький загал з життєвим та науковим шляхом

українського вченого і просвітителя.
З відстані далекого минулого рельєфніше постає у всій величі не завжди

зрозумілий сучасниками Василь Каразін геній, відкриття та винаходи якого ще чекають

свого застосування і, можливо, будуть впроваджені в наступних поколіннях. Його

мислення, його думка випереджали на століття, а часом і більше. І все ж він був

людиною свого часу, гідним захисником дворянської ідеології, зневажений монархами,

відстоював монархію.

Життєпис Василя Назаровича Каразіна цікавий для нас як пізнання тієї ще

загадкової і не завжди об єктивно відтвореної в радянській історії епохи, її

неординарних творців.
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З родоводу Кароджи

Я і згаданий брат мій з шляхетного роду Каразіних,
що походить з Болгарії...

З прохання В. Каразіна до імператора Олександра І,

На світанку 10 лютого 1773 р. в просторій хаті селянина Мінченка пролунав
голосний крик новонародженого. Батько немовляти поміщик села Кручик Слобод-
сько-Української губернії Краснокутського комісаріатства /нинішня Харківська
область/ Назар Олександрович Каразін якраз завершував спорудження власного

будинку і тому молоду породіллю відправив до сусіда. Хлопчика спочатку нарекли

Богданом, а при хрещенні прибрали ім я Василя. Первісток молодого подружжя

безтурботно ріс у сільському маєтку. Історик Д. І. Багалій, який досліджував родовід

ученого, зробив слушне узагальнення. «Цікаво поставити запитання, писав він, чи

вплинула на становлення характеру Василя Назаровича спадкоємність і домашнє

оточення? Надто незвичними для українця /яким завжди себе вважав і називав Василь

Назарович/ є ті риси, якими відзначена діяльність цього вихідця з південної

слов янщини; це була невпокійна, палка натура, людина, сповнена величезного запасу

життєвої енергії, яка не могла зосередитися на чомусь постійному і переходила від одного

захоплення до іншого. Така невпокійна натура була і в батька його». /БагалийД. И.

Назарий Александрович Казарин и его колокол // Киевская старина, 1882. Ноябрь.
С. 163/.

Щодо національності Каразіних існує кілька версій. У листі від 21 листопада

1804 р. до князя Адама Чарторижського з приводу сербського повстання Василь

Назарович стверджував, що його дід був серб. Цієї думки дотримувалися
Д. І. Багалій, Я. В. Абрамов. Проте пізніше Василь Каразін, висловлюючи бажання

бачити в стінах Харківського університету грецьку молодь, заявляв, що він із греків.
Ще деякі дослідники вважають його болгарином. Для підтвердження цієї думки варто
послатися на два документи рескрипти імператриці Катерини II. В першому, від

29 січня 1769 р., доручалося графу Олексію Орлову здійснити його план

організації заворушень на Балканскому півострові проти турок і пропонувалося надіслати

для успіху справи агентів, серед яких називався підполковник Назар Каразін «родом

болгар, до Валахії, Молдавії та інші турецькі провінцій». У другому, від 31 грудня
1770 р., повідомлялося про нагородження чином полковника Назара Каразіна, який

«перебував на нашій військовій службі з іноземних народів болгарської нації з

1745 року». Ці джерела дають підстави вважати болгарське походження роду Кара
зіних більш ймовірним.

Хроніка Каразіних засвідчує, що Григорій Караджи, від якого йде початок

цього славного роду, був софійським архієпископом. При імператорі Петрові І
сімейство Караджи переселилось до Росії. Син Григорія Караджи Олександр мав чин

капітана російської гвардії. Вийшовши у відставку, проживав у селі Рубльовці біля

українського містечка Мурафи. Батько Василя також відбував військову службу.
1767 р. перед початком турецької війни Назара Каразіна як талановитого

інженерного офіцера, що володів досконало турецькою та грецькою мовами, виявила бажання

побачити Катерина II. Він отримав доручення відправитися з таємною місією для

визначення планів фортець, а також для розповсюдження серед балканських слов ян

друкованих відозв про повстання. Переодягнений ченцем, з густою бородою і книгою

в руках, з діжечкою води за плечима /діжечка мала чотири дна, і поміж середніми
були сховані папери та креслярські інструменти/, Назар Каразін вирушив пішки у
глиб Туреччини. В Андріаполі його зловили, коли той якраз оглядав якийсь бастіон.

Однак Назар встиг викинути в кущі діжечку. За наказом паші розвідника мали

посадити .на кіл, і тільки завдяки щасливій випадковості вдалося^ врятуватися.

Каразін не лише втік з в язниці, але й організував загін з біженців. 18 жовтня

1769 р. Назар Каразін бере участь у військових операціях по звільненню від турок
столиці Валахії. За хоробрість, кмітливість і зразкову службу Катерина II іменним

указом Сенату пожалувала Назару Олександровичу Каразіну на вічне і спадкове

володіння села Кручик Слобідсько-Української губернії та Анашкіне під Москвою

і присвоїла чин полковника. В січні 1771 р. він прибув у пожалуване царицею
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володіння в Україні і став господарювати. Невдовзі одружився на дочці сотника

Харківського полку Якова Ковалевського.
Та незабаром розмірене сільське життя полковника у відставці було порушене.

Сусід Каразіна, в минулому також військовий, який і в цивільному побуті аж ніяк

не бажав залишити свої попередні звички, тільки й шукав зачіпок для сварок. Савва

Ольховський, поміщик села Шаровки, колишній полковник Козловського
піхотного полку, тримав при собі військову команду і цим хизувався перед сусідами. Він

нерідко робив наїзди на дрібних землевласників, іноді навіть палив садиби, а землі

під ними переорював і засівав. Коли пограбований приїздив з представниками влади

на місце, щоб розслідувати справу, то там вже буйно ріс хліб, на що й посилався

Ольховський, аргументуючи, що ніякої садиби тут не було, а земля належить йому.
А перед тим всевладний поміщик щедрими хабарами задобрював суддів та чиновників.

У січні 1775 р. Ольховський вирішив зачепити сусіда: його люди, озброєні

рушницями і палицями, вночі напали на млин, зруйнували двері, вікна, четверо селян

Каразіна забрали з собою. В серпні, користуючись безкарністю, знахабнілий сусід

привласнив сім стіжків соломи. Назар Каразін звернувся до місцевих властей із

скаргою на Ольховського. Але це не вгамувало норовистого поміщика. Наступного

року він вчинив новий нічний напад на хутір Каразіна. За одними джерелами

сутичка завершилася перемогою каразінських селян, за іншими шаровських. Офіційні

документи засвідчують, що внаслідок довготривалого /кілька років/ судового

розслідування Сенат у 1781 р. визнав Ольховського винним, позбавив чину і присудив за

побиття жителів села Кручик утримання на хлібі і воді та церковне покояння.

Але до цього була тривала боротьба. Каразін надсилає скаргу за скаргою на

загальмування справи властями. Врешті, відчаявшись знайти законний захист, Назар

Олександрович Каразін вирішив покарати Ольховського морально. Якраз споруджувалася
сільська церква і Каразін замовив п ятнадцятипудовий дзвін, на ньому розпорядився

викарбувати слова: «Сей колокол кровь, вопиющая к Богу людей, побитых села

Кручика и деревни Основинец Саввою Васильєвим, сыном Ольховским в 1776 г.
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августа 15-го числа». Поруч із дзвоном висів годинник, молот котрого вдаряв по

місцю, де значилося ім я Сави. До того ж всередині дзвону було вилито голову Сави

і під час благовісту язик бив по цьому зображенню. Звістка про такий дзвін справила
на Ольховського гнітюче враження. Він тяжко захворів і, охоплений страхом, клопотав

про відміну такого напису на церковному дзвоні.

Назар Олександрович Каразін помер 1783 р. Григорій Савич Сковорода написав

йому «Епітафіум», виклавши чотири- і п ятистопним віршем біографію покійника.
Факт складання надгробного напису великим українським філософом, просвітителем

і письменником, якого по праву вважали совістю епохи, говорить про неабиякий

авторитет Назара Олександровича, його глибокий розум, готовність прийти на допомогу

ображеним і нещасним. Риси батьківського характеру успадкував і Василь Каразін.

Затриманий на кордоні

Я жадав сховатися від твого правління, жахаючись його

жорстокості.
З листа В. Каразіна до імператора Павла І ЗО серпня 1798 р.

Початкову освіту Василь Каразін отримав в батьківській оселі, потім навчався

у приватних пансіонах.

11 червня 1783 р. через Харків проїжджав малоросійський генерал-губернатор
граф Петро Олександрович Румянцев-Задунайський. Йому Василь Каразін, тоді
десятирічний хлопчик, подав власноручно написане прохання про своє бажання

вступити на військову службу. Батько його щойно помер, і граф, добре пам ятаючи

Назара Олександровича, який служив під його началом, з увагою поставився до

хлопця. За тогочасним звичаєм Василя Каразіна записали до кирасирського полку.

У січні 1791 р. вісімнадцятирічний юнак прибув до Петербурга для проходження

служби в лейб-гвардії Семенівського полку. Юний сержант багато часу витрачає

на вивчення точних наук, бо військова служба мало відповідала його прагненням.

Враховуючи, що гвардійці мали багато привілеїв, зокрема могли вільно залишати

полк, Василь Каразін відвідує Гірничний корпус найкращий технічний вищий

учбовий заклад Росії. Хімія, фізика, ботаніка, метеорологія, математика й медичні
знання не залишають його байдужим. Юнак прекрасно володів латинню, вивчає

німецьку та французьку мови, грунтовно знайомиться з Священним писанням. Проте
метою Василя Каразіна, пройнятого ідеалістичними поглядами, була не наука задля

власне поповнення своїх знань, а прагнення слугувати на благо батьківщини.
Особливо гостро відчув він це після подорожі по містах Росії. Василь Каразін вирішує
залишити військову службу. Отримавши відставку, повертається до села, де

проводить майже самітницьке життя. Про ті роки діяльності Каразіна відомості дуже
обмежені. На початку 1796 р. він одружується на чотирнадцятирічній кріпачці Домні
Іванівні, вихованці його матері. Прихід до влади імператора Павла І з його

жорстокими, сумбурними і часто не прогнозованими вчинками негативно вплинув на

вразливого Каразіна. У 1797 р. цар дає розпорядження заборонити вживання цілої низки

слів. Замість «громадяни і вітчизна» мусіли відтепер говорити «мешканці і держава»,
а слово «суспільство» взагалі виключалось з обігу. Це викликало розгублення у

багатьох освічених людей. Василь Назарович подумує навіть залишити Росію. До

виїзду за кордон спонукала його ще одна причина. Одруження з бідною вихованкою

стало викликом дворянському оточенню, не все ладилося із родичами, які не

схвалили його вибору.
Паспорт для закордонних поїздок видавався лише з височайшого дозволу.

Впевнений в тому, що отримає закордонний паспорт, Василь Назарович розпочав
готуватися до виїзду. Він мав намір поселитися поблизу Гамбурга. Та трапилося
навпаки. Імператор Павло І ставився до закордонних поїздок негативно. Каразін
отримав відмову в одержанні паспорта. І тоді він вирішує перейти кордон нелегально.

10 серпня 1798 р. Василь Назарович разом з вагітною дружиною і селянином, який

їх супроводжував, прибув до міста Гродно, де у ніч з 12 на 13 серпня й спробував
перейти кордон. Проте був затриманий двома солдатами, які потім свідчили, що

перед ними з явився несподівано чоловік з темряви і назвався дворянином Каразіним.
Він запитав одного із вартових: «Хто ти за людина?» Солдат відповів, що
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слідує втікачів. Невідомий, вийнявши жменю срібних монет, запропонував хабар.
Але вартовий промовив: «Служу государю вірою, до останньої краплі крові і з

дезертирів грошей не беру». Тоді Каразін розгнівано закричав: «То ти правдою

слугуєш і з дезертирів грошей не береш?» і приставив пістоль до грудей солдата.

Переляканий вартовий заходився проситися: «Я не хочу ваших грошей, тільки не

позбавляйте мене життя. Я проведу вас до переправи». В цей час інший солдат

покликав підмогу. Василя Каразіна заарештували. Звичайно, його чекала сувора кара.

Василь Назарович робить несподіваний хід. Він пише лист імператору Павлу І.
Сміливий, ризикований за своїми судженнями, але водночас і аргументований
щиросердним каяттям про скоєне. Ось уривок з листа: «Я жадав сховатися від твого

правління, жахаючись його жорстокості. Чимало прикладів, рознесених поголосом

по усюдах твого царства, чутками, певне збільшені вдесятеро загрожовали моїй уяві
вдень і вночі. Я не знав за собою провини. У сільському затворництві я не міг мати

випадків чи причин образити тебе, проте вільний спосіб моїх думок міг бути вже

злочином...»

Імператору рідко доводилося отримувати листи подібного змісту. Власне, це

був перший його підданий, який відверто, сміливо і категорично писав про царську

жорстокість. Павло І був вражений, і хоча на його совісті нараховувалося чимало

смертних вироків і заслань до Сибіру, цього разу змилостивився. Він наказав

доставити Каразіна до себе. їхню зустріч описав Олександр Герцен: «Стоячи в третій
танцювальній позиції і спираючись зумисне незграбно на ціпок, Павло сказав своїм

хриплим голосом злочинцю, якого привели до нього: «Я докажу тобі, молодий

чоловіче, що ти помиляєшся, що служба в Росії може бути корисною і при мені. При
кому хочеш ти служити?»

Хоча Василь Каразін не бажав взагалі будь-кому служити, але при тій ситуації
годі було заперечувати. Він назвав одного з високих сановників із царського оточення.

З лютого 1800 р., як значиться в послужному формулярі, «был произведен при
определении по высочайшему повелению, и статским делам в канцелярию

государственного казначея и главного медицинской коллегии директора барона Васильева,
коллежским переводчиком» Василь Назарович активно працює в архівах Петербурга і

Москви, збираючи матеріали з історії фінансів та медицини.

Результатом його майже трирічної праці стали «Історія медицини в Росії» та

записка на ім я государя Олександра Павловича «Про причини поступового зниження

курсу в Росії і про засоби щодо його підвищення». Яка доля чекала наукові пошуки

Каразіна? Ось як згадував його сучасник К. Калайдович: «8 березня обідав у
Василя Назаровича Каразіна. Розмовляли між іншим про наукові крадіжки, він

згадував, що подібним чином пожартували у санкт-петербурзькому журналі з його

«Історією медицини в Росії», яку надрукували під іншим іменем».

Діяльність Каразіна на державній службі була відзначена 22 січня 1801 р. чином

колезького асесора.

«Люб язний друг»

... нема чоловікові кращого, як ділами своїми радіти, бо

це доля його!
Книга Еклезіастова 3, 4

Як кажуть, нема лиха без добра. Після невдалої втечі за кордон Василь

Назарович несподівано здобув популярність у придворних колах. Завдячуючи державній
службі і чину, він отримав можливість спілкуватись із знатними особами. Йому
відкрилися двері до вищого петербурзького світського товариства. Свідченням поваги

до Каразіна /і цілком заслуженої/ може слугувати лист видатного державного діяча
Михайла Михайловича Сперанського, писаний на початку 1800-х років:
«Користуючись від їздом кур єра з Павловська, вважаю за потрібне написати Вам, люб язний
Василю Назаровичу, декілька рядків, головно, щоб сказати, що я Вас люблю і

душевно обнімаю... Коли Ви повернетесь? Коли витрусите вчений пил, що з такою

ретельністю збираєте?» Слід сказати, що через кілька років Сперанський
відцурається Каразіна і лаятиме його просвітницьку діяльність.

Злети й падіння ще чекають на Каразіна. А поки що він зайнятий архівними
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пошуками, одноманітною копіткою науковою роботою, яка не задовольняє

допитливого юнака, не вгамовує його палкої натури, яка прагне до більш широкого

застосування сил.

У 1801 р. престол зайняв Олександр І. У своєму маніфесті він висловив прагнення
допомогти селянству, щиро слугувати на благо країні. Це схвально сприйнялося

прогресивною частиною тогочасного суспільства Симпатична особа нового імператора,
його привітний характер імпонували й молодому ідеалісту Василю Каразіну.

На десятий день після зайняття Олександром І престолу, Василь Назарович,

скориставшись палацовим церемоніалом, непомітно проник до царського кабінету
і залишив на столі імператора анонімного листа, який вразив молодого государя.

Автор писав: «Яким чудовим днем розпочалося твоє царювання. Здавалося нам, що
сама природа у захопленні зустріла тебе, Олександре, любимець сердець наших!
Вдесяте вже висвітлює весняне сонце твоїх підданих надіями! Яке прекрасне
майбутнє нас чекає!» Ці слова підігрівали гординю молодого монарха. Сподобався і
заголовок листа «Улюбленому царю! Один з підданих». У посланні государ знайшов

ретельно аргументовану і виважену програму рішучіх змін в імперії. Ідеї, висловлені
в листі, цілком влаштовували імператора, а щиросердий вияв почуттів розчулив
мало не до сліз. Олександр наказав графу Петру Олексійовичу Палену і Дмитру
Прокоповичу Трощинському розшукати автора. Незабаром Василя Каразіна
доставили до царських апартаментів.

Ви писали до мене цього листа? запитав Олександр
Винен, государю! відповів Каразін.

Цар підійшов до молодого чоловіка і розчулено промовив:

Дозвольте мені вас обійняти за це послання! Дякую вам, я бажав би, щоб

у мене було більше таких підданих. Продовжуйте завжди говорити зі мною так

відверто!
Олександр І мав довгу розмову з Василем Назаровичем, залишився задоволеним

новим знайомим. На превеликий подив царського оточення, Каразіну надали нечу-

ваний на той час привілей заходити без доповіді до царя будь-коли, писати листи

безпосередньо на височайше ім я, обминаючи канцелярію. Государ, звертаючись
письмово до свого юного друга, завжди розпочинав однією фразою «Mon cher

Karasin». Царські благодіяння щедро сипляться на Василя Назаровича. 11 квітня 1801 р.
цар пожалував Каразіна чином колезького радника, нагородив коштовним перснем.

8 вересня 1802 р. його признають правителем справ Головного управління училищ
Міністерства народної освіти. Він користується особливою прихильністю імператора.
Досить навести випадок, який свого часу набув широкого розголосу серед російських
вельмож. Граф Іван Петрович Салтиков запримітив серед присутніх на балу,
організованому на честь приїзду до Моєкви государя, незнайомого чоловіка. Це викликало

у нього занепокоєння. Адже на таке свято потрапляли лише добре знані Салтикову
представники аристократичних родів. Господар надіслав одного з чиновників

з ясувати особу невідомого. Незнайомець передав Салтикову лист імператора, в якому

радив прийняти Каразіна як особистого друга. Не встиг граф прочитати листа, як

прибув цар і відрекомендував присутнім гостя. Пихата Москва була вражена
увагою імператора до Каразіна, який, за наведеними довідками, належав всього-на-

всього до поміщиків середньої руки.

Олександр І вельми довіряв Каразіну. Саме йому він доручає розслідувати
складні справи про зловживання високих посадових осіб. Василь Назарович пильно

проводить слідство, не відступаючи від букви закону, проявляє принциповість і

справедливість. Проте ще більше сил і уваги він приділяє народній освіті, цю справу

він вважає своїм покликанням. Згодом, майже через десятиліття, Каразін напише

у листі до Осипа Івановича Ремана, лейб-медика, члена Медико-хірургічної академії:
«Народна освіта! Якби через півсотні років я, врешті-решт, міг стати міністром, то

більш всього бажав би посісти посаду міністра народної освіти... Міністерство
військове, Міністерство закордонних справ і будь-яке інше слугують одне одному

як частина одного загального управління; вони працюють лише для теперішнього.
Міністерство ж освіти повинне впливати на діяльність всіх інших, маючи собі

за мету подив і визнання століть грядущих».

Каразін скеровує всю свою енергію на створення широкої системи народної
освіти. Однак не випило Василю Назаровичу здійснити заповітні бажання. Бо ж доля

нерідко примхлцза, як і царська ласка.

84 Київська старовина



Запізніле визнання

Ця думка полонила всю мою душу.

З листа В. Каразіна протоієрею В. Фотієву

Читаючи пожовклі від часу журнали столітньої давнини, дізнаємося, що майже

забутий нині Василь Каразін ще 1801 року створив нову систему народної освіти

від церковних шкіл та повітових училищ до університетів і фактично організував

перше в світі Міністерство народної освіти, домігся корінної зміни діяльності судових

органів у бік їх демократизації і загалом перебував у перших лавах реформаторів
епохи Олександра І. Про надзвичайну працелюбність Василя Назаровича у

державному будівництві засвідчував государ у листі до свого колишнього вихователя

Лагарпа: «Каразін усім заправляє: нема документа, якого не готував він, нема

людини, призначеної не ним». Вникаючи в суспільне й господарське життя імперії,
Василь Назарович постійно інформує Олександра І про свої спостереження,
висловлює в численних листах поради, малює прожекти радикальних реформ, наївно вірить
у щирість государевих обіцянок прогресивного розвитку країни. Згодом Каразіну
доведеться за це ще й розплачуватися. А поки що він у фаворі, у дружбі з царем,

і запаморочлива ілюзія вседозволеності підштовхує до вирішення основної мети

життя, що цілком його заполонила, а саме: організувати у Харкові університет. Та

перш ніж приступити до здійснення заповітної думки, Василь Назарович встиг

підготувати і подати на розгляд цареві чимало проектів щодо поліпшення державного

устрою. Йому належить ідея створення Міністерства народної освіти, відпрацьована
його структура. Ним складені і згодом затверджені Олександром І «Предварительные

правила народного просвещения в России», учбові плани всієї мережі повітових

училищ, типові статути перших у країні університетів Московського, Віленського,

Дерптського. Казанського, Харківського. Каразін домігся реформи судових органів,
висунув вражаючий за масштабом проект організації статистичної служби, розробив
методологію державної статистики. Він вперше в світовій історії висунув план

успішного розвитку економіки за допомогою приватизації. Василь Назарович ще

тоді пропонував провести приватизацію державних земель і приписаних до них

селян, які мали б одержати в оренду земельну власність. До його суджень при-

слуховуються, його порадами користуються такі визнані на той час авторитети, як

Михайло Сперанський, Микола Карамзін, Гаврило Державін, граф Северин Потоць-

кий...

Та серед безлічі справ і захоплень Василь Назарович виділяв найперше і

найважливіше для себе У своїх мріях він бачить Харківський університет, переповнений
тисячами учнів як з півдня України, так і з християнських країн Балканського

півострова. І він докладає зусиль для здійснення свого задуму.

У Харкові, крихітному на той час містечку з п ятьма тисячами ревізьких душ

і фантастично дешевим базаром, жив на початку XIX століття священик отець

Василь Фотієв аматор наук і український патріот. Йому й написав у травні 1802

року чергового листа Каразін, в якому повідомив, що отримав згоду государя на

нижайшее своє прохання про заснування в Харкові університету і взявся навіть за

накреслення плану для здійснення свого задуму. Однак втілити в життя свою мрію
навіть при згоді государя Каразіну було непросто. На підтримку столичних

урядовців розраховувати дарма. Тим паче у Василя Назаровича склалися досить неприязні
стосунки з тодішнім міністром освіти графом Петром Васильовичем Завадовським.

В нього єдина козирна карта, яку, не роздумуючи, використовує молодий Каразін:
він обіцяє імператору, що більшу частку витрат візьмуть на себе харківські дворяни.
Звичайно, Василь Назарович ризикував: обман государя тоді був рівнозначний зраді.
Отримавши усне схвалення імператора, Каразін поспішає до рідного міста.

Слід зазначити, що Харків здавна славився як культурно-освітній центр півдня

країни. З 1726 року тут існував Колегіум, в якому проходили курс наук 600 800

учнів. Думку про заснування університету висловлював ще в другій половині XVIII ст.

український поет і філософ Григорій Сковорода. її виношували в літературному
гуртку, очолюваному поміщиком села Попівка Сумського повіту Олександром
Олександровичем Паліциним. До речі, ще в 1767 році група сумських дворян
намагалася отримати дозвіл на відкриття у їхньму місті університету. Цього прагла й
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громадськість Катеринослава в 1784 році, з таким клопотанням звертались до

уряду мешканці Чернігова. Отож на протязі десятиліть в Україні визрівало
бажання про необхідність створення вищого цивільного учбового закладу. Каразін
безпосередньо підійшов до розв язання цієї проблеми. І розпочав він із звернення до

земляків. В червні 1802 року Василь Назарович пише листа Харківському
губернському предводителю дворянства Василю Михайловичу Донець-Захаржевському, в

якому пропонує, щоб дворянське зібрання винесло рішення просити уряд про
відкриття університету і розпочати збір пожертвувань. Проте далеко не всім було до

вподоби починання Каразіна. Тодішній Харківський губернатор Андрій Кіндратович
Артаков виступив супроти і своїми активними діями домігся, що з їзд дворян

Слобідсько-Української губернії, призначений на 12 серпня 1802 року, не відбувся.
З цього приводу Василю Назаровичу довелося звернутися до Олександра І. Після
зволікань зібрання все-таки провели. На ньому з палкою промовою звернувся до

аудиторії Каразін. Він промовляв прості слова, але в них були і переконання, і
благання. Василь Назарович буквально ублагав присутніх. «Ласкаві добродії!
переконливо говорив він. Я насмілюсь думати, що губернія наша може бути для

Росії тим, чим давні Афіни для Греції. Невже звинуватите мене за високі думки,

за єдність з бажаннями батьків родин виховувати на користь загальну дітей своїх?..

Від тебе залежить тепер, високошановне зібрання, виправдати мене чи віддати мене

на сором та відчай. Тут стою я перед вами як ваш друг!» Як засвідчив потім сам

Каразін, він став навколішки перед харківським дворянством.

Промова була вислухана з великою увагою, і сказане Василем Назаровичем

викликало підтримку серед дворянського зібрання. Був третій день урочистостей з

нагоди височайшого підтвердження прав та привілеїв дворянства

Слобідсько-Української губернії. Тому пропозиція скинутися на університет зустріла вигуки схвалення.

Незабаром пожертви дворянства Слобідсько-Української губернії склали 618 тисяч

карбованців. До речі, знайшлися послідовники каразінських ідей за межами Харкова.

У Ярославлі на кошти статського радника П. Г. Демидова було засновано Демидів-

ський ліцей, на пожертви графа І. А. Безбородька виник Ніжинський ліцей.

Але повернемось до харківських подій. Загальне піднесення минулося, і В. Кара-

зіну згодом довелося зіткнутися з нелегкими справами по облаштуванню учбового

закладу. Правдивіше сказати вибиванням коштів. Харківські дворяни, спочатку

згодившись на велику суму, достатню на утримання університету, не поспішали

вносити гроші. У Петербурзі внаслідок прохолодних стосунків до Каразіна з боку

царя на затію створення університету стали дивитися як на нісенітницю

Міністр внутрішніх справ, нащадок українських магнатів Василь Петрович

Кочубей вигукнув після чергового настійливого послання В. Каразіна з Харкова про
допомогу: «Розв яжіть мене врешті-решт з цією людиною!» І від государя Каразін

одержав «милостиву догану», щоб не потикався до його покоїв з такими

дріб язковими справами. Здавалося, слід вгамуватися і відступитися. Але Василь Назарович
належав до людей іншого гатунку.

«Не уповайте на князів, писав 1 жовтня 1803 року Василь Каразін
викликаному ним до Харкова професору Тимківському, в них нема спасіння. Ні, ваші

світлості і ваші превосходительства! Я думаю інакше: головним /якщо не єдиним/

предметом заснування університету було для мене благосостояния моєї милої

України і полуденого краю. Будьте покійні, люб язний Ілля Федорович! Ми зробимо
незрівнянно більше, ніж передбачають наші недоброзичливці. Вони виміряли свої
політичні сили, але для виміру нашої впертості в добрих намірах не мають вони

масштабу».
«Ох, бережіться, відповідав йому Тимківський, діяльність Ваша є пламінь

всепожираючий».
«Люб язний Ілля Федорович, знову писав Каразін до Харкова, я погоджусь,

бути смішним, аби тільки встигнути бути корисним».

Адже замислив Василь Назарович не просто навчальний заклад, а своєрідний

науково-навчальний та культурногремісницький центр, який міг би дати поштовх

50 розвитку не тільки самого Харкова, але й усіх східноукраїнських губерній.
На початку 1804 року він закупив наочних посібників на 5 тисяч карбованців

майже 2 з половиною тисячі естампів своєрідний музей технічних та красних

мистецтв.

Перші три тисячі книжок для бібліотеки Харківського університету Каразін
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брав серед московської інтелігенції. Згодом він передав сюди величезну кількість

власних книжок, подарував майбутньому університету рідкісне зібрання моделей
та дисертацій, друкарське й лабораторне обладнання, створив різного роду
майстерні.

А тим часом власний маєток закладався і перезакладався в банках. Борги
росли...

А в Петербурзі недоброзичливці тільки й чекали на чому підковзнеться
невгамовний царський «приятель». І такий випадок трапився. На початку 1804 року
Каразін придбав на 5 тисяч карбованців 2477 естампів та гравюр праць видатних

майстрів різних часів і країн, що мали бути наочними посібниками для студентів
відділення мистецтв, запроектованого в університеті.

«Добродійники» вбачили у цьому крамолу. Образливе розслідування... Гроші
Каразіну повернули, але від справ, з університетом пов язаних, стомлений доносами

імператор вчорашнього фаворита усунув. 27 серпня 1804 року Василя Назаровича

вимусили подати у відставку. Матеріальне становище його жахливе. «Добрий князь

Чарторижський, писав згодом Каразін, випросив стільки, щоб я мав змогу
доїхати до свого маєтку, і ще я в додачу заклав останнього персня».

23 січня 1805 року через тиждень після урочистого відкриття першого в

Україні Харківського університету отець Фотієв писав Василю Назаровичу: «Все
пройшло точно за складеним Вами церемоніалом. Натурні плани університетських
будівель... Шукали вас, не знайшли і признавались, що щастям цим Україна Вам

єдиному зобов язана».
Так прийшло до нього запізніле визнання.

Ізгой

І не введи нас у випробування, але визволи нас від
лукавого!

Євангелія від св. Луки, 11,4

Принижений байдужістю государя, ображений погордливим ставленням до себе

царського оточення, морально втомлений від постійних сутичок з бюрократичним
чиновництвом, Василь Назарович 11 серпня 1804 р. подає прохання на височайше

ім я про звільнення від служби внаслідок розладнаного здоров'я. Резолюція
Олександра І дивовижно скупа: звільнити «правителя дел главного правления училищ

от должности колежского советника Каразина е пожалованием ему чина статского

советника». Немовби й не було років дружнього спілкування між ними. Єдине,
чим віддячив цар за віддану службу своєму колишньому любимцю, це, минуючи

два класи, надав чин статського радника.

Біографи В. Н. Каразіна серед причин відставки називають декілька. Це і

фінансові негаразди, і справа Надаржинської /до речі, Василь Назарович вступився за

беззахисну молоду особу і, завдячуючи йому, було прийняте судове рішення, але

недруги Каразіна обмовили його перед государем як користолюбця/, і самовільний

вивіз кадета Дмитра Кондратьева з Петербурга, і чого тільки не вигадали.

Насправді все було значно прозаїчніше і трагічніше. Бо ж такі люди, як Каразін, у

наскрізь фальшивому, підступному і здебільшого дріб язковому за своїми суто
користолюбними бажаннями вищому світі не могли знайти собі застосування.

Чим викликане раптове збайдужіння до Каразіна з боку Олександра І? Це не

таке вже й просте питання. Нестійкість царя, мінливість його поглядів і настрою,
як і особистих уподобань, безумовно, позначалися на людських стосунках. Молодий

государ, за свідченням сучасників, був тонким мов шпилька, гострим мов лезо,

фальшивим мов морська піна. Перші роки свого царювання Олександр І перебував

у тісному оточенні друзів своєї юності. До цього досить вузького кола входили

граф Павло Олександрович Строганов, граф Микола Миколайович Новосильцев,
князь Віктор Павлович Кочубей, князь Адам Адамович Чарторижський. Безумовно,

«нерозлучні друзі» не могли спокійно спостерігати за близькими стосунками з

новим фаворитом, хоча зовні навіть підтримували Каразіна, зокрема прихильно
ставлячись до ідеї відкриття Харківського університету. Особливо негативно сприймали
Василя Назаровича представники старої аристократії катерининських часів, зокрема
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Гаврило Романович Державін та Петро Васильович Завадовський, які прагнули
спокійного життя, а прожекти Каразіна заважали цьому. Василь Назарович, щирий і
відкритий у своїх думках, за постійними державними клопотами і не підозрював

про можливу підступність. Він сліпо вірив своєму кумиру. Але цар лише грав у

лібералізм. Якщо на початку свого володарювання государ приближує до себе тих,
хто перебував в опалі, то згодом створює такі умови, що деякі з них вимушені були
покінчити життя самогубством /так вчинив Олександр Радіщев/, а інших чекала

імператорська немилість, яку сповна пізнав на собі Каразін.
Для багатьох царедворців він був чужим і незрозумілим. Перші, які складали

тісне коло друзів юності імператора, вбачали в ньому конкурента у дружбі з

Олександром І, інші боялися Каразіна за його відвертість, правдивість і безцеремонність,
коли йшлося про зловживання. До того ж Василь Назарович мав звичку не

приховувати свої судження, сміливо висловлював думки, часом не задумуючись про

наслідки сказаного. Говорити тільки правду був моральний принцип його життя,
а зовсім протилежний панував у покоях царського палацу, де шанувалася

майстерність плести інтриги. Для того оточення він був «гарячою головою», яку ліпше було
усунути подалі від столиці.

Інтрига, як відомо, неперебірлива у своїх засобах. Вразливий молодий імператор,
легко й швидко захопившись оригінальною постаттю Каразіна, мав здатність так само

миттєво міняти своє ставлення. Підозра та недовіра навіть до найближчої людини

могла народитися внаслідок дрібного натяку. Вплив, який мав Василь Назарович на

государя, викликав злість та заздрість серед придворних, які шукали приводу, бодай
якось скомпрометувати його. Під час вистави драми Ф. Шіллера «Дон Карлоо
один із сановників настільки гучно, щоб почув імператор, який знаходився в театрі,
глузливо промовив: «І в нас з явився маркіз Поза». Царське оточення не гребувало
нічим. Практикувалися, наприклад, ось такі «випадковості». Цар конфіденційно пише

Каразіну, який знаходиться у Калузі, з дорученням, розслідувати зловживання

державними чиновниками, а зміст листа стає відомим багатьом. Царя інформують, що

зроблено це з відома Каразіна. Поступово прихильність царя до Каразіна тане, як

крига весною. Василь Назарович здогадався про причини запізно, але ще

сподівався на справедливість. Він пише 8 серпня 1802 р. Олександру І: «Найшановніший

государю! В наклепі, що обмовив мене перед вашою величністю, приводилися вам

підступно використане користолюбство та злість... Нинішні дні найвирішальніші
в моєму житті; я випрошую у Вас лише десять хвилин для особистого пояснення.

Надайте мені їх ради Бога». Відповіді на листа не отримано. Двері кабінету

Олександра І зачинилися для Василя Назаровича назавжди.

Василь Назарович з журбою і страхом думає про майбутню долю, яка

ввижається йому існуванням в глухомані свого розладнаного маєтку.

В 1804 р. серби повстали проти турецького володіння. До Олександра І прибуває
посольство з проханням про заступництво. Добираючись до Петербурга, посольство

побувало у Харкові, де співвітчизники сербів професори університету Стойкевич
і Філіпович зустрілися з главою делегацій Ненадовичем. Не виключено, що там був
присутній і Каразін. 21 листопада 1804 р. Василь Назарович пише листа до князя

А. А. Чарторижського, в якому пропонує свої послуги агента до Сербії з метою

підготовки народного руху на користь незалежності цієї країни. Пропозиція Каразіна

залишилася без відповіді.

Василь Назарович мав складний характер. Його відвертість у судженнях нерідко

обтяжувала навіть близьких. Звичка Каразіна говорити завжди і в усьому правду

не завжди була приємною і Олександру І, викликала роздратування. В 1808 р.

юсудар вирушив до Ерфурта на зустріч з Бонапартом Наполеоном. Василь Назарович
пише листа імператору з нагальним проханням відмовитися від свого наміру. Цар
був розгніваний такою безцеремонністю свого колишнього улюбленця.
Слобідсько-Українському губернатору терміново надійшла депеша із столиці: «статского

советника и кавалера Каразина за нелепые его рассуждения о делах, которые до него не

принадлежат и ему известны быть не могут, взяв из деревни его под караулом,

посадить на Харьковскую гауптвахту на восемь дней. После чего истребовать у него

подписку, чтобы он под опасением жесточайшего наказания, не отваживался более

беспокоить его величество».

Після цього випадку Василь Назарович майже десять років не звертався до

государя.
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Правда, одна зустріч все-таки відбулася. У вересні 1817 року імператор
проїздом знаходився у Харкові. При відвіданні університету, государю представили
чиновників, серед яких був як почесний член учбового закладу В.Н. Каразін.
Олександр І недбало кивнув йому головою.

Наприкінці 1819 р. В. Н. Каразін приїздить до Санкт-Петербурга. Причину цього

візиту митрополит Євгеній Болховитінов пояснював бажанням Василя Назаровича
отримати державну посаду. З 12 грудня 1819 р. до березня 1820 р. Каразін готував

доповідні записки та проекти міністру внутрішніх справ В. П. Кочубею з приводу

створення статистичного департаменту. Зазначимо, що побороти свої звички і

залишитися мовчазним або байдужим до суспільного і державного життя імперії Кара-

зіну було не під силу. Він надсилає свої проекти, поради впливовим державним

особам. На його послання реакція загалом, як і слід було чекати, негативна. Деякі

вельможі відписувалися офіційними відповідями з ввічливою відмовою, інші

взагалі мовчали.

На початку 1820 р. Василь Назарович, незважаючи на офіційну заборону, подав

Олександру І доповідну записку з приводу зловживань, які спостерігалися в

тодішньому державному управлінні. Свій лист імператору Каразін розпочинає заявою,

що він буде «останнім відгуком» вірнопідданого і пише Емператору востаннє. Василь

Назарович наводить приклади казнокрадства в державному апараті, зокрема в

Калузькому губернаторстві, засуджує аракчеєвські військові поселення, рекомендує

організувати статистичний департамент. У семи зошитах зібрано чимало виважених,

аргументованих думок. Щоправда, тут Каразін залишається, як і раніше, відданим
ідеалам самодержавства, засуджує виникнення таємних організацій і творчість молодого

поета Олександра Пушкіна... Проте старання Каразіна бути корисним «люб язному
другу» закінчилися несподіваним для Василя Назаровича фіналом: 26 листопада 1820

р. його, за наказом імператора, заарештували і ув язнили у Шліссельбурзькій фортеці.

Каразіна звинуватили в складанні прокламації, що закликала Преображенський
гвардійський полк до збройного виступу для звільнення з Петропавловської фортеці бун
тівників Семеновського полку. Прямих доказів проти Каразіна не було, але государ

запідозрів, що прокламація за стилем і почерком належить Василю Назаровичу.

Каразін відсидів у казематі шість місяців. Весною 1821 року він був звільнений

з в язниці і під конвоєм відправлений до Кручика, де й повинен був жити під

наглядом. Харківський губернатор отримав вказівку міністра внутрішніх справ «иметь

неослабное наблюдение, чтобы он никуда не уезжал, обращая внимание и на людей, с

коими он будет иметь сношение, и чем сам будет заниматься».

«Душа моя обпалена, і як ти ще жива?»

Вже на схилі літ, підсумовуючи своє життя, Василь Назарович промовив: «Так!

Я був недосвідчений і самовпевнений. Я був метеликом, який обпалив собі крильця і

зір у сфері, куди мені, скромному трудівникові науки, не варто було залітати».

Домашнє заслання

Жить гению в цепях не надлежит,

Великое равняется свободе,

И движется вне граней и орбит,
Не подчиняясь людям, ни природе.

А. Чижевский

Період домашнього заслання став чи не найпліднішим для Василя Назаровича,
історія, сучасна література, економічні питання і різноманітна галузь

природознавства такі напрями наукових захоплень Каразіна впродовж майже сорокарічного

перебування в селі Кручик.
Перелік відкриттів, винаходів і піонерських досліджень Каразіна можна

продовжувати безкінечно: побудова першого в світі парового катера з двигуном, що працює

по типу реактивного водомета, одержання водостійкого цементу, досконалі методи

обробки шкіри, дешеві та стійки барвники з відходів, одержання селітри за 2 місяці

замість 5-6 років, високоякісне консервування продуктів, винахід та практичне

застосування парового опалення за ЗО років до його офіційного відкриття в Німеччині і,

нарешті, заснування першого в Україні науково-технічного товариства під назвою

«філотехнічного»
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До того ж Василь Назарович спостережливий історик, археограф, невтомний

краєзнавець, редактор і видавець, хімік-фармацевт автор багатьох ефективних ліків, в

тому числі від холери.

У лютому 1806 р. Василь Назарович представив на розгляд Ради Московського

університету власний «винокуренний снаряд». Якість перегонки в цьому оригінальному
апараті з міді та дерева була дивовижною. Чистий спирт* Василь Назарович отримував
навіть з полуниць.

У березні 1810 р. вчений виступив у Московському товаристві природознавства із

доповіддю про метеорологію.

Це була одна з новітніх наук, яку він вперше запропонував вивчати в

Харківському університеті. Цей задум було реалізовано лише після смерті Каразіна.
А у 1810 р. він стверджував: «Я впевнений, ми можемо наблизитися до теорії,

котра дасть можливість передбачити погоду на дану пору року і на дане місце за цілий

рік вперед».

Понад ЗО років марно клопотався дослідник про створення в Росії першої в світі

мережі метеорологічних обсерваторій, пропонуючи використати для цього нескладного

заняття повітові училища та їх викладачів фізики.

Метеостанція самого Каразіна в Кручиках була першою в Україні і однією з

небагатьох у світі і вже тоді давала немалі практичні результати.

Варто сказати про ще одне велике захоплення Каразіна ліси.

З болем зазначав він про погіршення клімату, пояснюючи це варварським
знищенням брянських та приуральських лісів, вирубками дерев на берегах Сіверського Донця.

9 квітня 1814 року Василь Назарович пише графу Аракчееву:
«Сиятельніший граф, Милосердний государю!
Поміркуйте, Ваше сиятельство, які нові наслідки матимемо, якщо ми оволодіємо

масою електричної сили, яка розвіяна в атмосфері! Чи досягне коли-небудь завдяки

цьому людина на деякій відстані оволодіти атмосферою, викликати дощ і вітер за

своїм бажанням?»

Всесильний голова департаменту військових справ Олексій Андрійович Аракчеев
засунув каразінського листа до найдальшої шухляди, але через десятиріччя,
проїжджаючи через Богодухів, на прохання селян тамтешніх про допомогу в зв язку із
засухою, злостиво шпигнув: «Дивно, що ви голодуєте: під боком у вас живе чаклун»

який з небес надсилає дощ та грозу, коли забажає. Звертайтеся до нього».

Однак впертості Каразіну не позичати. У 1818 р. чутки про якусь «електричну

гармату» дійшли навіть до Олександра І небайдужого до всього військового. За

імператорським розпорядженням текст доповіді «Про можливості використати електричну
силу верхніх шарів атмосфери до потреб людини» було надіслано на експертизу до

Академії наук.
Аргументи облагодіяного колись Каразіним академіка Фусса та двох інших

академіків Шумана та Шуберта були категоричні: «Росії багато електроенергії не

потрібно, а мрії для науки шкідливі».

А втім, справа була не в науці. І Шуману з Шубертом, і, звичайно, вхожому до

палацу Фуссу пречудово було відомо про ставлення двору до в їдливого Каразіна.
У 1839 р. Росію відвідав французький мандрівник та публіцист маркіз Астольф

де Костін. Він описав ситуацію надто ясно: «У Росії людина вважається похованою

відразу ж, як тільки здається, що вона потрапила в немилість...»

Майже через 130 років каразінська ідея почне активно розроблятися вченими

багатьох країн. Сьогодні проблема отримання електрики за допомогою супутників і
сонячних батарей, її транспортування на землю втілюється в реальні розрахунки.

Василя Назаровича надзвичайно цікавили проблеми історії нашої країни. Він

друкує статті «О древностях Слободско-Украинской губернии», «Взгляд на украинскую

старину», «Языческий праздник в Европе в XIX столетии христианского леточисления»,
«О имени Словян». «О значении Харькова для полуденной России» та ряд інших.

У Кручику Каразін змирився із долею ізгоя і листів «в собственный руки его

императорского величества», міністрам він вже не пише, його інтереси дрібніші,
обмежуються переважно наукою і дослідами. Позбавлений можливості діяти і говорити, він

задумав видавати рукописний журналу під назвою «Громадянин вірнопідданий»
Часопис, певне, був розрахований на сусідів і знайомих. Скільки чисел підготував
Каразін, невідомо, але знаємо тільки, що другий номер потрапив до харківського
губернатора князя Петра Івановича Трубецького, того самого, бездарність якого красномовно
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описав Микола Лесков. Погортавши журнал, князь Трубецькой спромігся народити
приписания богодуховському справнику Меранді. Зміст цього документа варто навести

дослівно, щоб зрозуміти жорстокість і неприглядність тієї епохи, в якій довелося

жити Василю Назаровичу.

«Помещик Богодуховскаго уезда с.с. Каразин чрез почту прислал ко мне второй

№ журнала, который он ведет письменно под названием «Гражданин верноподданный»

и в котором, вопреки истребованной от него, Каразина, подписке, по распоряжению

правительства от него отобранной, в том, чтобы ему отнюдь не дозволять себе

входить к местному начальству с бумагами особого содержания, кроме только по

собственным его делам, он предоставляет себе в неприличных выражениях делать

замечания о моих распоряжениях по управлению высочайше вверенной мне губернии. К

прекращению на будущее время таковых действий со стороны г. Каразина я

предписываю вашему высокоблагородию, отправясь лично в имение помещика Каразина,
объявить ему, чтобы впредь не осмеливался доставлять ко мне журналов или писем,

подобных вышеозначенному, для чтения которых, при исполнении моей обязанности, не

могу и не желаю бесполезно терять время, причем обязываетесь предупредить г.

Каразина, что если и за силою вышеупомянутой данной им подписки он вновь станет

утруждать меня бумагами, подобными последней присланному им журналу, упустив
в семи случаев и требуемое от него уважение ко мне в моем звании начальника

губернии, то я не премину представить высшему начальству о поступлении за сие с ним,

как с ослушником законной власти, по всей строгости существующих постановлений.

О исполнении же сего обязываетесь мне донести. 29-го марта 1834 года, гражданский

губернатор, князь Трубецкой».
Та попри все Каразін знаходив сили жити і працювати.

Журнал «Современник» 1847 року писав: «Життя його було виповнене

різноманітними мінливостями долі; і що про нього не говорили, з якого боку не розглядали його

суспільний характер, але одне не підлягає сумніву, рано чи пізно Харків та й вся

Україна віддадуть йому належне і відкрито визнають в ньому одного із своїх

благодійників. Каразін був людиною всесвітньою: жодна галузь наук чи мистецтв не

випадала з поля його прозорливої уваги».

Остання подорож
Вернися, о душе моя, до свого відпочинку...

Книга Псалмів 116 7

Роки його не брали. Хоча зовні він змінився, але характер залишився той самий.

«Йому би запитати в Сперанського, писав згодом Герцен у своїй статті,
присвяченій Каразіну, як круті гірки плоского Петербурга заїжджають баского коня і

роблять з нього споважнілу упряжну шкапу, згадати, як Радіщев, якось поговоривши з

графом Завадовським, зупинився, знітився...

Проте приголомшуючий приклад не подіяв; вигнаний з палацу, він повертається

через п ять років, через десять, через двадцять, через тридцять зі своїми проектами

звільнення селян і дворянського представництва, зі своїм переворотом зверху донизу».

Каразін звертається з проектами поліпшення державного управління до нового

царя Миколи І. Йому знову вказали місце в далекому Кручику.
23 жовтня 1842 року він пише дружині Олександрі Василівні: «Мила моя! Чи ти

сумуєш за мною, як я за тобою?»

«Живу я тут не за бажанням (хоча й в сина і в добрих людей), а за необхідністю:

ремонтують мою колясочку.

Молю Бога Твоє здоров я і спокій.

Твій вічний друг і любовник Василь Каразін».

Була осінь улюблена пора Василя Назаровича. Восени засинають рослини і

легше піддаються щепленню. Серце його боліло від тодішньої занедбаності саду і палко

прагло вирощувати виноградники з юності мріяв, щоб ніжні виноградні грона і

животворна лоза оповили всю Україну.
Колясочка була легенька... Він застудився в дорозі до Никитського ботанічного

саду, повернувся до Миколаєва і помер на руках улюбленого сина Філадельфа 4
листопада 1842 року, маючи 69 років.
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ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ
< 2

Володимир ШЕЛЕСТ

(Оттава, Канада)

ДУМИ-КОЗАЦЬКИЙ ЕПОС

І

Дослідники давно зауважили, що з усієї давньої поетичної спадщини жанр

думи вирізняється найтиповішими рисами національної своєрідності. Ці риси
охоплюють як форму, так і сюжетну основу її, виявляючи органічну, суто

українську, ідейно-естетичну цілість.
Термін «дума» зустрічається вже наприкінці XVI ст. (1587 р.) в «Анналах»

польського історика С. Сарницького. Сарницький також наводив приклад

думи про смерть двох братів Струсів, які належали до українського козацького

стану й загинули героїчною смертю в битві з волохами 1506 р. «Ця подія,
пише Сарницький, була описана в елегіях, які русини називають думами» Ч

Термін «дума» часто знаходимо в польських писаних джерелах у значенні

елегії. Наприклад, у «Польсько-російському словнику» Станіслава Міллера
(Вільно, 1829) термін «дума» має пояснення: «duma elegia, piesn rycerrs-
ka героїчна пісня, рід віршування сумного й жалібного» 2. Майже таке саме

пояснення подано в «Словнику польської мови» (8 томів) Яна Карловича, Адама
Кринського й Владислава Недзвєдського3. Правдоподібно, що термін «дума»
в такому ж значенні був уведений до українського літературознавства М. Мак-:
симовичем, а до російського К. Рилєєвим. Одночасно слід зазначити, що

Максимович перший вказав на ті риси, які відрізняють думи від історичних
пісень.

Хоч згадки про думи, як свідчать джерела, ведуть свій початок ще із XVI

ст., однак вивчення особливостей цього жанру почалися значно пізніше лише

у другому десятиріччі минулого століття. Першим його дослідником був князь

М. А. Цертелєв (Церетелі), який у 1819 р. опублікував збірку старих пісень4.

Ця збірка Цертелєва стала своєрідним поштовхом для романтиків, які

відгукнулися на неї цілим рядом досліджень. Власне, то було поспішне збирання
залишків «вмираючої» старовини з метою якнайповнішого збереження тих

залишків. Зрозуміло, що поспіх у збиранні позначався як на висвітленні, так і

на класифікації зібраного матеріялу. Все те робилося з надією, що пізніші

генерації дослідників доповнять і належно впорядкують ту зібрану спадщину.
Однак треба зазначити, що власне тоді були закладені основи для всебічного

вивчення народної творчості та козацького епосу. Добре прислужилися цій

справі музикологи, зокрема М. Лисенко та Ф. Колесса. Щодо подальшого до-*

слідження думи можна тільки сказати: хоч і написано чимало, та, по суті,

крім тенденцій та спекуляцій, чогось справді нового, важливого, що

заслуговувало б наукової уваги, висловлено небагато. Особливо яловим виявився

пореволюційний період, себто період після 1917 р., в якому основна увага

зосереджувалася не на потребах поглибленого вивчення предмета, а на ,«пере-

боренні хибних концепцій ліберально-буржуазної науки». Здається,

якнайкраще охарактеризував цей стан В. Чичеров іронічним висловом: «радянські
фольклористи 20-х років щиро бажали по-марксистському осмислити фольклор
і в той же час явно не розуміли суті марксизму»5.

II

Історія культурних еволюцій свідчить, що в окремі історичні періоди
посилюються процеси одвічної боротьби змісту й форми. Під впливом цих
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сів відмирають старі форми, що втрачають зв язок із життям, і замінюються

іншими, які більше відповідають вимогам часу. Прикладом такого витискання

старих форм новими може служити заміна билин (старин) думами та

історичними піснями.

Билини, які виникли в Київській Русі, не мали відповідних умов для

свого подальшого розвитку. Вони збереглися лише на півночі Росії у вигляді

законсервованих жанрових форм, маючи при тому «ряд особливостей, зокрема

пейзажних, що вказують на місце їх первісного побутування»6. Місце билин
посіли думи та історичні пісні, що більше відповідали народним настроям та

історичним змінам національного й соціального значення, які в той час

відбувалися на українській землі7.

Досліджуючи думи, Л. Білецький писав, що трудно дати «ясну й остаточну

відповідь» на те, коли саме зародився цей жанр української поезії, бо бракує
історико-наукових даних. Д. Чижевський також не прояснює це питання й

тільки припускає, що «повновартісні думи належать до народної словесности, що

розвивалася якимись власними шляхами, нам ближче невідомими»8. Більше

про це знаходимо у М. Грушевського, який подає широку панораму
історичного розвитку дружинних традицій, з яких вийшов «репертуар епічних поем, що

культивувався в дружинних кругах спеціялістами-виконавцями, рецитаторами,
аналогічними до пізніших кобзарів, і професіональними співцями, та був
понесений, очевидно, в широкі народні круги він зник у нас доволі

загадковим чином» 9.

З цього випливає, що ясних теоретичних обгрунтувань щодо походження

українських дум маємо небагато. Це не значить, що про думи написано мало.

Написано, як уже зазначалося, багато праць, але справа в тому, що
дослідження цієї теми зосереджувалося на окремих аспектах: територіяльному,

національному й соціяльно-політичному при публіцистичних методах аргументації,
як це сталося, наприклад, у дискусії, що розгорнулася після ПІ Археологічного
з їзду 1874 р. й перекинулася на сторінки «тогочасної загальногромадської
преси» 10.

Подібні дискусії почасти прояснювали деякі принципові питання. Однак і
подосі не втратила своєї актуальности основна проблема проблема
методологічного підходу до вивчення билин і дум. Адже з одного боку рішуче
давалися взнаки намагання не допустити до наукового поділу епосу східних слов ян,
а з другого прагнення підкреслити «неможливість і неприпустимість
ототожнення процесів епічної творчости у росіян, українців і білорусів», бо таке

«механічне перенесення спостережень над історією російського епосу на

український чи білоруський неодмінно приведе до глибоких, принципових помилок».

Тому прихильники цього погляду вважають, що «епос кожного

східнослов янського народу повинен вивчатись як самостійне ціле» п.

Треба визнати, що питання зв язку дум із билинами ще донедавна лишалося

дискусійним. Науковці схилялися або до поверхового зв язування, або

розмежування цих предметів. При цьому деякі українські, а з другого боку
російські дослідники займали досить несподівані позиції. Так, наприклад, у праці
«Эпос славянских народов» виразно зазначено, що: «Українські думи в жан«

ровому відношенні являють собою вельми оригінальну, специфічно українську
національну поетичну форму, яка не має аналогій у фольклорі інших

народів» 12.

А в «Українській Радянській Енциклопедії» подано зовсім інше твердження:

«Походження і розвиток дум пов язані з спільною для всіх сх. слов ян

билинною епічною традицією древньоруської народності, а також з епосом півд.
слов ян» І3.

Вищенаведені твердження свідчать про відсутність наукової основи в

дослідженні епосу. Звісно, за нормальних умов можуть бути певні відхилення,

певні різниці, таж не до такої міри. Це тільки зайвий раз переконує, що з

вивченням східнослов янського епосу було щось негаразд, що дослідні інститути
Києва і Москви шукали не так об єктивної істини, як, радше, відповідного

компромісу.
Багато клопотів мали дослідники із висвітленням питань про індивідуальні

й колективні начала в жанрах усної поетичної творчости. У цьому також від*
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билися не наукові, а начальні ідеологічні запити совєцької фольклористики, а

саме: насильницьке насаджування принципу колективізму. А в характеристиці
епічних персонажів доходило навіть до абсурдних оцінок, наприклад, ...«образ

Минули Селяниновича трактувався як образ куркуля-своєземця», бо він мав

багату одіж і оздоблену сріблом і золотом соху І4.

Подібні недоречності тільки підкреслюють те, що стрижень основної

проблеми в дослідженнях епосу східних слов ян базувався головним чином на соці-

яльно-політичному принципі. Наукові дослідження дореволюційного періоду
відкидалися, бо, мовляв, вони «гальмували розвиток радянської науки», вся

дослідна праця була розділена на «буржуазну» і «марксистську». Все це

призвело до поверхового, несерйозного, чи, за висловом В. Чичерова, «механічного
перенесення спостережень» з одного епосу на другий.

Помимо цього, проблему вивчення східнослов янського епосу можна

розв язати, можна знайти відповідний методологічний підхід, якщо відкинути

зловісну тенденцію підпорядковування науки ідеології, культури культурі,
народу народові тощо.

Не викликає сумнівів, що думи треба розглядати окремо, коли йдеться пре
їхні жанрові особливості, які нерозривно пов язані з історичною долею

українського народу і які відображають специфіку окремих етапів його буття.
Знову ж йдеться про генезу цих особливостей, про творчі традиції українського
народу, то їх треба виводити з передкняжого періоду й простежувати княжі

часи до козаччини.

Можна погодитися з тим, що в умовах Київської Русі слов янські народності
в своїй тогочасній збірній культурі мали подібні або й навіть деякі спільні

елементи. Та важко погодитись з терміном «древнерусская народность», бо

історичні дані свідчать, що цей термін не має об єктивної основи й відбиває

історичну фікцію. Це саме можна сказати і про термін «общерусский эпос»,

який, за висловом М. Халанського, є «така сама фікція, як і «общерусский
язык» 15. Київська Русь не була «колискою» якоїсь однієї народности, а була
державним об єднанням племен. Отож з розпадом Київської Русі не творилися

народності, як це намагалися довести деякі історики, а завершувався процес

територіяльного розмежування давно сформованих окремих народів, що

вступали на шлях свого власного національного й культурного життя.

III

Українські думи, як доводив Л. Білецький, наближаються і до народних
голосінь, і до найстарших билин, і до псальмів. Спільною рисою цієї подібности
є речитативний спосіб виконання. «Ці три типи народнопоетичної творчости,
пише далі Л. Білецький, яскраво свідчать, що дума безпосередньо вийшла
із цього джерела. Вона як би об єднує в собі глибоку елегійність голосіння,
елегійність і моралістичну науку псальми та героїчність, патріотизм національний
билини. Тому-то думу українську необхідно вважати творчою синтезою всіх цих

трьох жанрів народної поезії. Вона в процесі свого творення не є одиноке

явище в загальній народній традиції» 16.
Далі Л. Білецький наводить приклад, яким скріплює свою думку: такими

самими шляхами розвивалися грецькі трени, римські ненії, а також

середньовічні плянкти, які так само поєднували в собі ліричні й епічні елементи. Така

аргументація підтверджується тим фактом, що зв язок думи із згаданими

жанрами легко простежити. Тим більше, коли взяти до уваги, що у згаданих

жанрах незрідка своєрідно розкривається одна й та ж тематика.

Думи з являються десь у XV ст. в часи виняткових історичних подій. Тоді-
бо український народ вилонював зі своєї духовности такі форми поетичної

творчости, які б уповні відповідали велетенській напрузі його зусиль у боротьбі
за існування. Власне тоді й витискалася застаріла билинна традиція (з
притаманною їй надмірною сюжетною гіперболізацією надприродних ситуацій) і

замінювалася іншими, більш реальними жанрами творчости 17.

В той час Україні загрожувала нова ворожа сила, яка замінила собою тата-

ро-монгольську. Тією новою ворожою силою була Туреччина, що, вийшовши на

історичну арену на зламі XIII XIV ст., почала захоплювати посілості

Візантії, Балкан та території Придніпров я й Придунайщини. Розсварена Європа
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не могла спромогтися дати одностайну відсіч турецькій агресії. Через це

Туреччина скоро опанувала Балкани, здобула Константинополь, кримську Кафу,

гирла Дунаю і Дністра, згодом захопила Молдавію з Буковиною та Бассара-
бією, а за якийсь час Закавказзя, перетворюючись таким чином в імперію
Османів, що розширила свою владу на територіях Африки, Малої Азії та

Європи 18.

Українські землі в той час були поділені. Частина їх була під литовським

пануванням, частина під польським і угорським (в XIV ст. Литва захопила

Волинь, Чернігівщину, Київщину й Поділля), Галичина й частина західної

Волині з 1387 р. перебували під Польщею. З цього видно, що ворожі сили

намагалися відібрати в українського народу право на державне життя. Така

критична ситуація вимагала великої мобілізації фізичних і духовних сил народу.
Власне в таких історичних умовах і зародилися жанри українських дум та

історичних пісень.

Думи діляться на два основні цикли: ранній і пізній. Перший тематично

охоплює боротьбу з турками і татарами; другий козацькі війни з Польщею.
Як перший, так і другий цикли ще розчленовуються на окремі підцикли, або

групи тематичного зближення, наприклад: думи про турецьку неволю, думи про
лицарську смерть козаків (культ героїчної смерти), про щасливий порятунок
через визволення з неволі, про побутову мораль (з наголосом на потребі
зв язку з родом). Окрему групу становлять думи про Хмельниччину та думи на со-

ціяльні теми, які дещо наближаються до дум про побутову мораль 19.

До групи дум на теми турецької неволі слід зарахувати такі, як «Плач

невільників на каторзі», «Втеча братів з Азова», «Маруся Богуславка», «Іван

Богуславець», «Сокіл».

Теми лицарської смерти виражені в думах «Іван Коновченко», «Хведір
Безрідний», «Самарські брати», «Дума про братів Струсів».

Думи про щасливий порятунок визволення з неволі включають такі,
як «Самійло Кішка», «Олексій Попович», «Отаман Матіяш», «Розмова Дніпра
з Дунаєм».

Теми побутової моралі розкриті в думах «Поворот сина з чужини», «Дума
про брата і сестру», «Іван Коновченко-Удовиченко», а теми соціяльні в «Думі
про Ганджу Андибера» та в «Думі про Голоту».

До групи дум про Хмельниччину (1648 1657 рр.) входять: «Хмельницький

і Барабаш», «Корсунська битва», «Оренди», «Дума про молдавський похід
Хмельницького», «Білоцерківщина», «Смерть Богдана», «Вибори Юрія
Хмельницького». Ці думи, що відносяться до конкретних подій і оспівують осіб в

відомими іменами, наближаються до жанру історичних пісень.

Ясна річ, наведений тематичний поділ дум є досить умовним і приблизним,
адже для класифікації дум немає певної усталеної схеми. Як видно з

наведеного поділу, деякі думи можна розглядати із двох або й більше тематичних

аспектів. Знову ж, як зауважив М. Рильський, трудно говорити про

приналежність дум до окремих циклів, бо це, радше, тільки «групи дум, що відносяться

до певних історичних епох і почасти осіб» 20.

У думах на теми невільництва з особливою силою звучать елегійні мотиви

безпросвітного горя та глибокого трагізму колись вільних людей, закутих у
кайдани й приречених на жорстоке знущання. Єдина надія на визволення

викуп родиною або несподіваний напад козаків:

У святу неділю не сизі орли заклекотали,

Якто бідні невільники у тяжкій неволі заплакали,

У гору руки підіймали, кайдани забряжчали,
Господа милосердного прохали та благали...

Невільничі думи це свого роду поетизовані плачі. Вони генетично

пов язані з дуже давніми формами похоронних голосінь, з ранньою усно-поетичною

творчістю. У думах і в похоронних голосіннях зауважуються подібні вислови,

як, наприклад, у приговорюваннях жінки над померлим чоловіком та в словах

сестри, якими вона звертається до брата-козака в час прощання:
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Хазяїне мій, господарю мій!

Приятелю мій, розкіш моя!

Звідки я тебе буду виглядати?
Чи з гори, чи з долини, чи з високої могили?

(Голосіння)

Брате мій милий,

Як голубонько сивий!

Відкіля тебе, брате, виглядати?
Чи із чистого поля, чи од Чорного моря,
Чи із славного люду Запорожжя?

(«Прощання козака»)

На основі наведених прикладів можна робити висновок, що така подібність
словесних зворотів у голосіннях і думах зумовлена спільністю давніх
уснопоетичних традицій, які циркулювали в народній пам яті і живили розвиток як

голосіння, так і думи. Також цілком можливо, що це не що інше, як тільки

звичайне міжжанрове вплетення законсервованих в народній пам яті
словесних наборів. Бо ж у думі «Прощання козака» замість сестри можна назвати

дружину, матір, наречену, замінюючи при тому звертання «брате» на

«господарю», «сину», «милий» чи «коханий». Зрештою, тут йдеться про речитативну

імпровізацію нерівноскладової поетичної монодії в індивідуальному
виконанні, а не про заковану в риму пісню, з якої «слів не викидають».

Простежуючи розвиток елегійного мотиву в думах про лицарську смерть

козаків, можна зауважити, що сильніші ноти елегійних звучань наростають у

кінці дум. У думах цієї групи спостерігається ніби планомірне чергування лі-

рико-епічних планів: спочатку патріотичне піднесення героя, далі його рішення
йти козакувати, а потім дія на полі бою смерть козака-лицаря. Після того

виконавець думи прославляє честь та героїчну козацьку смерть.
Подія героїчного бою оспівується швидшим темпом. Виконавець рецитує,

як козак розгаряченим конем врізається у ворожу гущу кримців та ногайців,
як то він їх «з коней збиває, з пліч голови знімає». Але невдовзі його

обступають вороги і він гине в нерівній боротьбі. Тут настрій змінюється.
Сповільнюється темп. Бадьорі інтонації замінюються сумними й переходять у

схвильовану мову про те, як наспілі козаки-побратими копають могилу та кладуть

у ній на вічний спочинок одчайдуху-звитяжця:

Із оружжя стріляли,

Козацькую славу прославляли,

Семиперстную могилу насипали.

(«Дума про Івана Коновченка»)

Серед дум морально-побутової тематики вирізнюються дві: «Утеча братів з

Азова» та «Дума про вдову і трьох синів». Ці думи мають глибоку моральну
основу. У першій із них виконавець веде мову про злочин і кару на тлі

ганебного користолюбства: старші брати покинули в безлюдному полі свого

молодшого брата на загибель, а самі поспішали додому з надією, що при розподілі

батьківського майна їм дістанеться також і частина, призначена для

молодшого брата:
А буде отець-мати помирати,

І будем грунти-худобу на дві часті паювати,
І третє між нами не буде мішати.

Тут теє промовляли,
і не сизі орли заклекотали,

Як їх турки-яничареньки із-за могили напали,

Постреляли, порубали,
Коні здобичу назад у Туреччину позавертали.
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Полягла двох братів голова вище річки Самарки,

Третя в Осаур-могили.
(«Утеча братів з Азова»)

Багатовимовний дидактичний пафос звучить також у другій думі, де йдеться

про невдячність дітей, що виганяють на скитания свою стару матір. Правда, в

цій думі кінець не такий трагічний, бо сини зрештою перепрошують

покривджену матір. Думка про те, що заподіяне лихо можна виправити, вчувається
також у «Думі про Олексія Поповича».

Думи про Хмельниччину в основному оспівують відомі історичні події

козацько-польських війн. За своїми мотивами ці думи утворюють, так би

мовити, мішану групу, в якій основний пафос возвеличує героїку в ім я

національної справедливости. їх ідейний стрижень патріотизм. Ліризм у думах цієї
групи притишений, а елегійність майже відсутня, бо головна увага

зосереджена на громадсько-суспільних інтересах, які превалюють над індивідуальними
сентиментами.

IV

Переходячи до поетики дум, треба відразу зазначити, що вона дуже

своєрідна. Вже при першому порівнянні думи з історичною піснею між ними

виявляється істотна різниця попри те, що між цими двома жанрами існує
безперечна тематична спорідненість. Зокрема ця тематична подібність зауважується

тоді, коли думи й історичні пісні стосуються одних і тих же часів та осіб

(наприклад, пісні про Байду, Сірка, Нечая та інші).
Однією із найбільш характеристичних особливостей думи є її метрична

будова. Якщо історичній пісні властива чітка ритмічна куплетна структура з

колінами та цезурами в поділі складів рядка й усталеним римуванням за

зразками «абаб» чи «аабб», то в думах такої чіткості нема ні в розмірі рядків, ні

в ритміці. Записи текстів показують, що рядки в думах різної довжини і

можуть мати від 4 до 20 складів. Знову ж рядки римуються так, що декілька їх

підряд мають однакову (тавтологічну) риму, у більшості тирадну, дієслівну,

наприклад: «принімав», «сідав», «пробігав», «скидав», «мав», «споминав»,

«називав», «дбайте», «уставайте», «розбивайте», «рубайте» і т. д. В думах часто

зустрічається коренеслівна й синонімічна тавтологія: «знає-відає», «плаче-ри-
дає», «грає-виграває» та багато подібних. Крім того, як видно з текстів,
виконавці дум залюбки послуговувалися складними синтаксичними будовами
речень та церковнослов янськими архаїзмами.

Після групи рядків, поєднаних римою, часто слідує група неримованих

рядків, яка знову змінюється римованою. Така будова дум виключає яку-небудь

сталу строфіку, бо коли навіть умовно назвати ті групи рядків строфами, та

назва буде штучним означенням, строфічні повтори думі не властиві.

Виконавець думи прагне створити відповідний настрій та подати закінчену думку,
після чого наступає перегра самого лише інструмента кобзи чи бандури, а тоді

знову подається чергова думка-образ, думка-подія тощо.
Композиційна цілість думи складається з трьох частин: заплачки,

розгорнутої розповіді з ліричними відступами та закінчення. Закінчення часто подібне
або й однакове у тематично зближених групах дум.

Заплачка це свого роду пролог, традиційна експозиція, що знайомить

слухача думи з місцем подій та розкриває перед ним вступний образ:

Що на Чорному морі,
На камені біленькому,
Там стояла темниця кам яная.

Що у тій-то темниці пробувало сімсот козаків,
Бідних невольників.

Після заплачки слідує речитативна монодія розповідь про подію.
Виконавець послуговується тут постійно епітетами, порівняннями, елементами

вимислу, типізацією окремих вставок, які охудожнюють та урізноманітнюють
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мову. Особливо виразними є в думах елементи плачу та драматизування. Після

розповіді слідує тільки перегра інструмента. Після перетри виконавець

переходить до закінчення, в якому висловлює похвалу лицарству козацькому,

вірі християнській та рідній землі. А у тих думах, в яких оспівуються діла окре*
мих героїв, у закінченні прославляються їхні заслуги.

V
Треба також звернути увагу на музичні особливості дум, в яких поєднується

словесний речитатив зі звучанням інструмента (кобзи чи бандури), з якого й

випливає та їхня своєрідна мелодійність. Власне, таке поєднання цих

елементів, як пише М. Гордійчук, відрізняє думи від усіх інших жанрів народної
творчості: «Йдеться про славнозвісний думний речитатив, про ту пристрасну

мелодичну декламацію, яка з такою величезною силою впливає на слухача^
Саме в речитативі, який становить основну частину музикального тексту думи,

найяскравіше проявляється відмінна особливість цього жанру...

Основним ладом українських дум є мінор і його різновидності (дорійський,
фрігійський). Завдяки хроматизації кожний із названих ладів зазнає істотних

змін, необхідність яких також викликана вимогами обраної для передачі гами

емоцій і настроїв, прагненням особливо відзначити патетичні місця» 21.

Розглядаючи елементи поетичної і музичної структури козацьких дум, слід
зазначити, що форми поетичної рецитації, як зауважив Ф. Колесса, «зберегли*
ся майже виключно в трьох лівобережних губерніях; натомість у галицько*

руських піснях нема ніяких слідів рецитованої поезії...» 22. Це саме підтверджу*
ють інші джерела. Наприклад, у збірнику «Эпос славянских народов»

зазначено, що в Галичині «думи майже не записані; сліди побутування дум найбільше
помітні на тій території, яка була пов язана з активністю козацтва» 23.

Більшість дослідників цього епосу вважають, що творцями дум були самі

учасники подій; вони ж були першими виконавцями своїх творів, а потім ті
їхні індивідуально створені композиції, підхоплені талановитими виконавцями

(співцями бандуристами кобзарями), поширювалися серед народу. Адже

щоб відтворити подію й надати їй правдивого епічно-ліричного звучання, тре*
ба її пережити. Т. Шевченко залишив нам дуже характеристичний образ тако*

го учасника події в поемі «Невольник». Не менш образно описав місійну ролк>
кобзарів французький історик Альфред Рамбо: «Від села до села, намацуючи

курний шлях своїми сукуватими палицями, вони йшли будити приспаний за*

гамований гнів ніжними й тужливими звуками свого інструмента, вони були
благовісниками свободи української... Біля закуреної хати стільки раз співали

вони про зухвалий тріумф неправди, про те, що день кари настане...» 24.

Кобзарі виходили до запорозького війська й діставали платню як члени

полкової музики. Коли приходив час вирушати в похід, «кобзарі також сідлали
коней і їхали разом з козаками» 25. Відомо також, що Богдан Хмельницький

використовував кобзарів для агітаційних цілей по містах і селах України.
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Сліпі, обдерті жебраки зі своїми, здавалося б, невинними піснями й реци-

таціями, виконуваними під супровід дерев яного музичного інструмента, кобзарі

були найкращими носіями ідеї свободи в часах ворожої окупації. Вони
доступніше за будь-кого іншого могли представити молоді героїку української
бувальщини з козацькими героями, з одчайдушними походами «до султана в

гості». Вони нагадували народові про те, що були колись інші часіГи інші люди
люди з героїчою вдачею, які не корились окупантам, «не боялися ні огня, ні

меча, ні третього болота».

Кобзарів карано й переслідувано. Так, наприклад, у часи Коліївщини трьом

кобзарям відрубано голови (Прокопові Скрязі, Василеві Варченку, Миколі
Соковому) за те, що вони «гайдамакам на бандурі грали». (Зазнавали
переслідувань українські кобзарі й з боку російських адміністраторів 26.

У 30-х роках наступив великий перелом у житті українського села. Зникали

колишні ярмарки, на яких, обступлені селянами, співали лірники і кобзарі,
«жалібні пісні-історії» й «страшні пісні про кінець світу», «коли буйнії вітри
повіють сильно й зрівняють гори з долинами...»

Без ярмарків і прицерковних площ, без будь-яких засобів до існування
зникали ті виконавці пісень про давню славу козаччини. Поширювалися чутки, що

їх буцімто забирали до старечих приютів. Але були й інші, правдиві, що їх

фізично нищено. Залишилися хіба що ті, які погодилися «перестроїти» свої
інструменти й співати «радянські думи». Але ті штучні витвори «радянських дум»
не закріпилися в репертуарі народної творчости і залишилися як пародії на

думи і на ту радянську дійсність, що їх породила.
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Теодор МАЦЬКІВ
(Німеччина, Гейдельберг)

СПРАВА КНЯЖОГО ТИТУЛУ
ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ

Про Івана Колодинського Мазепу (1639 1709 рр.)
1

є вже обширна
література, зокрема значимі праці М. Андрусяка, І. Борщака, М. Грушевського,
Д. Дорошенка, Б. Кентржинського, М. Костомарова, Б. Крупницького, О.

Лазаревського, Т. Мацьківа, О. Оглобліна, Д. Олянчина, В. Січинського, О. Суб-
тельного, С. Томашівського, Ф. Уманця та інших.

4 серпня (за новим стилем) 1687 р. Івана Мазепу було обрано гетьманом,
тобто главою Української козацької держави, який був рівночасно і

головнокомандуючий її армії. Хоч прерогативи гетьмана були обмежені так званими

«Коломацькими статтями», проте він уособлював найвищу цивільну і

військову владу в Лівобережній Україні (Гетьманщині), яка з 1654 р. знаходилася

під протекторатом російського царя. У Москві було окреме міністерство для

українських справ («Особый Малороссийскій Двор»), через яке уряд комуні-

кував з урядом гетьманським, самого ж гетьмана опікав Посольський приказ,
тобто за сьогоднішнім ранжиром Міністерство закордонних справ, подібно як

інших чужинецьких державців чи дипломатів.
Невипадково французький дипломат Жан де Балюз (1648 1718 рр.),

повертаючись з Москви і завітавши до гетьмана у Батурин, писав у своєму

листі: «...З Москви я приїхав в Україну, країну козаків, де я був гостем князя

Мазепи, котрий виконує в цій країні найвищу владу» 2.
Відомий англійський журналіст і письменник, автор «Робінзона Крузо»

Данієль Дефо (1661 1731) у своїй книжці про царя Петра І писав:

«...Мазепа не має королівського титулу, але він був рівний, а у якихось обставинах

й перевищував короля Августа...» 3. Мазепа був уповні свідомий цього й

тримався «мало менше польського короля» 4. Шведський полковник Карл І. Клінг-
спор (1665 1742 рр.), який присвятив Мазепі доволі багато уваги у своїх

спогадах, писав: «...Мазепа був значною особистістю, і його ім я було відоме

далеко поза межами країни, якою він володів» 5.
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Хоча становище гетьмана в імперській політиці Москви було специфічне,
до його голосу і порад прислухався молодий цар Петро, в якого Мазепа

користувався великою пошаною та довірою.
На доказ своєї прихильності та за участь гетьмана в російсько-турецькій

війні (1695 1700 рр.) цар відзначив його найвищою тодішньою відзнакою

орденом св. Андрея Первозванного і надав (1700 р.) титул князя України6.
У січні того ж року на запрошення царя Мазепа прибув у супроводі
численного почту до Москви, де його приймали з великими почестями. До речі,
спеціально до цієї події був побудований «Особый Гетманский Двор», тобто
спеціальна палата для гетьмана. Австрійський посол у Москві Отто Плеєр
писав 8 лютого 1702 р. у своєму звіті: «...Мазепа перебуває тут, де його

приймають із великими почестями, а цар ставиться з респектом і пошаною»1.

«...Звичайно, до Мазепи треба підходити з історичного погляду і не вимагати

від нього більше, ніж дозволяли умови тогочасної епохи... у надзвичайно

складних умовах посилення російського гніту в Україні він проводив гнучку

внутрішню і зовнішню політику», пише Юрій Мицик 8.

Досліджуючи діяльність Мазепи за тогочасними джерелами, я натрапив
на спогади датського вченого Петра ван Гавена (1715 1757 рр.), який деякий

час був духівником при Датському посольстві у Петербурзі 9. Повертаючись
додому, ван Гавен познайомився на кораблі з колишнім німецьким

дипломатом на російській службі Гайнріхом фон Гуйссеном, який розповів багато

цікавих подробиць зі свого перебування при московському дворі і залишив

свої спогади та записки. На основі цих матеріалів, як і особистих

спостережень, ван Гавен (був теж у Москві, Азові та інших містах) написав у 1747 р.

працю «Нові відомості про Російську імперію» 10, в якій згадав, що за

дорученням царя Гуйссен виклопотав у віденського імператора титул графа для

царського канцлера Ф. Головкіна, титул князя для царського фаворита
Олександра Меншикова та гетьмана Мазепи. Водночас Гуйссен зазначив, що через

брак грошей, він не зміг викупити княжної грамоти для Мазепи.

Можливо, Гуйссену справді забракло грошей, однак, зі свідчень

генеральної старшини та небожа Мазепи Андрія Войнаровського, гетьман передав на

цю мету Меншикову 3.000 дукатів !1. Те, що гетьман дійсно передав гроші
Меншикову на оплату грамоти про княжий титул, потверджує й лист від
8 червня 1707 р. самого Гуйссена до цісарського канцлера і міністра
закордонних справ князя Шенборна, у якому зазначує, що Меншиков негайно вишле

до Відня належну суму, як тільки буде готова княжа грамота для

Мазепи 12.

Гетьман цієї грамоти не одержав, одначе і в Австрійському державному

архіві її немає, хоч там грамоту бачив у 1887 р. німецький дослідник М. Грітц-
нер. Проте збереглася кольорова, щоправда, дещо фантастична копія княжого

герба Мазепи, що її зробив і опублікував російський дипломат і член

російської амбасади у Відні князь А. В. Дабижа !3.

Якусь ясність у цю справу вносить лист до цісаря Иосифа І, підписаний
«Иоганнес Мазепа, Його Царського Маєстату тайний радник і генерал, рицар
московського ордену св. Андрея, Запорозьких козаків князь і полководець» 14.

У цьому написаному вишуканою тогочасною німецькою мовою листі без дати

(правдоподібно 1700 р.) Мазепа згадує про свої заслуги у війнах проти
турків, зокрема про свою участь на стороні Святої ліги, яку у 1682 р.
зорганізував Леопольд І проти Отоманської Порти, а також пише про своє становище
та владу, наголошуючи на тому факті, що Його Цісарський Маєстат,
зболивши надати княжий титул Меншикову, не відмовить у проханні наділити і

його, Мазепу, княжою гідністю і, враховуючи, що він бездітний, то просить
«Його Цісарський Маєстат наділити його небожа, Войнаровського-Мазепу як

його спадкоємця теж княжою гідністю» 15.

Згідно з урядовими помітками на останній сторінці цього листа за

розпорядженням цісаря і за підписом цісарського канцлера кн. Шенборна 1 вересня
1707 р. Мазепу наділено гідністю князя св. Римської імперії, про що внесено

запис до реєстраційної книги про наділення шляхетськими титулами (том XII).
Проте прохання про Войнаровського цісар відхилив.

Ймовірно, княжий титул св. Римської імперії імпонував гетьманові вже
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тому, що московських титулів на Заході не визнавали. Водночас Степан
Томашівський зробив цікаве спостереження про те, що Мазепа «дивився на

цю почесть підозрливо, вбачуючи в цьому інтригу Меншикова», про що

гетьману вказала у листі княгиня Анна Дольська, остерігаючи Мазепу, що често-

любивий і підступний фаворит царя «копає під ним- яму й, усунувши його, сам

хоче стати гетьманом» 1 2 3 4 * 6 7 8 9 * 11 12 13 14 15 16. Мазепа, прочитавши цього листа, сказав Пилипові

Орликові: «я сам добре знаю, що вони задумують робити зі мною та зі всіми

вами: мене хочуть задовольнити гідністю князя св. Римської імперії, всю

старшину викорінити, наші міста забрати під свою владу, поставити в них своїх

начальників та губернаторів... Іншим разом князь Олександер Данилович
просив царя для себе Чернигівське князівство, через яке він пробиває собі

дорогу до гетьманства» 17.

Інтриги Меншикова та намір царя зліквідувати Гетьманщину упевнювали

Мазепу про наміри Петра І, надавши йому титул князя св. Римської імперії,
позбавити титулу гетьмана.

У Посольському приказі було сфабриковано листа до цісаря. Здійснивши
графологічний аналіз цього листа, я зробив висновок, що це не почерк
Пилипа Орлика, котрий як канцлер писав гетьманські листи. Й підпис Мазепи

на цьому листі не є автентичний. Врешті добре поінформований англійський

посол у Відні Филипп Медове (1626 1717 рр.) писав у своєму звіті від 26

грудня 1708 р., що «свого часу цар вистарався для генерала (!) Мазепи

гідність князя св. Римської імперії як винагороду за його службу у минулому» 18.

Вже цитований лист Гуйссена ще більше упевнює в інтризі Меншикова

проти українського гетьмана. Через Гуйссена він форсував у Відні вислання

княжої грамоти гетьманові. Хоч Мазепа знав про це, але дав Меншикову на

оплату княжої грамоти три тисячі дукатів (які, мабуть, «прилипли» до рук

грошолюбивого Меншикова). Маючи явні докази інтриги царського фаворита,
гетьман не спішив отримувати княжу грамоту.

Врешті надана княжа гідність Мазепі зоставалася правосильною і без

того, отримав він чи ні свою княжу грамоту, бо надання йому нового титулу

було в Європі загальновідомим.
1 Дата народження Мазепи ще і досі лишається спірним питанням, одначе 20 березня н. ст

1639 р є найбільше правдоподібна, докладніше див.: О. Оглоблін. Гетьман Іван Мазепа та його

доба // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка (далі ЗНТШ). Нью-Йорк. Париж

Торонто, 1960. Т. 170. С. 21 Дату смерті 2 жовтня н. ст. 1709 р. усталив Б. Крупницький у своїй

розвідці «Про дату смерти Мазепи» // Праці Українського Наукового Інституту (далі ПУНІ)

Варшава, 1939 Т 47 С. 90 92.
2 Лист Балюза знайшов І. Борщак у Національній бібліотеці (Париж), видрукував в

українському перекладі у своїй праці «Мазепа. Людина й історичний діяч» // ЗНТШ. 1933. Т. 152.

С. 28 30
3
Defoe D. An Impartial History of the Life and Actions of Peter Alexowitz, the

present Czar of Muscovy... London, 1728. P. 208.
4 Костомаров M , Мазепа и мазепинцы. Полное собрание сочинений. СПб., 1905. Т. 6. С. 422.
s
Klingspor Carl G. Charles the Twelft, King of Sweden (translated from the ma-

nussript fy John A. Gade). Boston New York, 1916. P. 226.
6

Siebmacher F. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Niirnherg, 1887. В. 1.
S. 106.

7

Haus, Hof, u. Staatsarchiv (HHS), Wien, Russica 1 20 (...Mazeppa ist auch al-
Ihier und sehr herrlich tractiret, auch von dem Czaren respectiret und geehret...»).

8 Ю Мицик. Невідомі дкументи І. Мазепи // Пам ятки України. 1991. № 92. С. 56.
9

Adelung J. Chr. Fortsetzung und Erganzung zu Chr. G. Joechers Gelehrten Lexi-
co.. Leipzig, 1787 B. 2. S. 828 829.

1U Van Haven Peter. Nye of forbedrede Efterraetiningen om det rusisske Rige.
Copenhagen, 1747. V. 2. Німецький переклад: Burching A, Fr. Unterschiedene Absch-
nitte aus neuen verbesserten Nachrichten vou dem Russischen Reich // Mag. fur die
neue Historie und Geographie. Halle, 1776. S. 279 364

11 Докладніше про це Возняк, М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // ПУНІ. 1938

T. 46 С. 127, 131.
12 Фрагмент цього листа опублікував С. Томашівський у ЗНТШ. 1909. Т. 92 С. 244 245.
13 Дабижа А. В Мазепа-князь и его шляхетский и княжеский гербы // Киевская старина.

1885 Т. 13 С. 716
14 Повний текст листа Мазепи до цісаря був уперше надрукований у моїй статті «Mazepas

Fiirstentitel im hichte seines Briefes an Kaiser Josef I // Archiv fur Kulturgeschichte.
1962. 44, N 3. S. 354 356.

15
T a m же.

16 Костомаров M Мазепа и мазепинцы. С. 550.

17 Т а м ж е

18 Мацьків Т Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах. 1687 1709. Мюнхен,
<988 4. 45. С. 247:
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Віталій ЧИШКО

НАЦІОНАЛЬНИЙ
БІОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК:

повернення до забутого проекту

Підготовка Біографічних словників, які належать до важливого

різновиду видань енциклопедичного типу, в усьому світі здійснюється з метою

істотного доповнення наукових знань з історії окремих галузей науки,

мистецтва та культури, збереження у пам яті нащадків імен відомих, а почасти

й незаслужено забутих людей.
Для України це особливо актуально, оскільки десятки, коли не сотні тисяч

осіб, які зробили свій внесок у національне надбання, в різні часи нашої

багатостраждальної історії були репресовані, а відомості про них нещадно

нищилися або спотворювалися. Значимість цієї проблеми ще 75 років тому,

при заснуванні Української академії наук, спонукала її фундаторів перш за

все створити загальноакадемічну постійну комісію для складання словника

українських діячів науки, культури й суспільного життя. В усіх академіях
світу є подібні підрозділи, зокрема, Американський інститут біографій,

Кембриджський біографічний центр, Комісія з національної біографії Королівської
академії наук, літератури і мистецтв Бельгії тощо.

Перша спроба складання Біографічного словника діячів України належить

Комісії, що працювала в 90-х роках XIX ст. під керівництвом В. Антоновича,
та внаслідок несприятливих умов, які склалися в Україні після виходу
відомих царських указів, ця праця була припинена й лишилася практично
невідомою.

Лише в 1918 р. комісія, що виробляла законопроект про заснування
Української академії наук, підтримала пропозицію Д. Багалія, А. Кримського,
Г. Павлуцького та Є. Тимченка створити Постійну комісію для складання
словника українських діячів науки, історії, літератури, мистецтва і

суспільного життя, яка мала бути загальноакадемічною.
По заснуванні УАН її голова президент В. Вернадський доручив

В. Модзалевському (зважаючи на його авторитет і досвід визначного архівіста,
генеалога, історика) розробити програму такої інституції. 23 січня 1919 р.
спільне зібрання розглянуло «Програму і порядок видання Біографічного
словника діячів українського народу та вкраїнської землі». Після тривалої
дискусії було ухвалено заснувати Комісію під головуванням Д. Багалія.

Керівничим Комісії було обрано В. Модзалевського. Надалі головами Комісії
ставали академіки В. Іконников, М. Василенко, С. Єфремов, а керівничими
П. Стебницький, М. Могилянський.

Таким чином, Постійна комісія для складання Біографічного словника

діячів України, поряд з Всенародною бібліотекою, стала першою установою при
Спільному зібранні.

Хронологічно і тематично праця була поділена між шістьма відділами:
від найдавніших часів до половини XIV ст.;
від половини XIV ст. до 1648 р.;

від 1648 р. до XVIII ст. (кінець Гетьманщини);
від кінця Гетьманщини до наших днів;
діячі літератури всіх часів;
діячі мистецтв всіх часів.

Крім того, в перших чотирьох відділах існував ще поділ сфер діяльності

науковців і редакторів за спеціалізацією:
вчені всіх галузей знання, діячі освіти (світські і церковні);
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громадські діячі;
діячі управління (князі, гетьмани, генеральна старшина, козацькі

полковники, деякі сотники тощо).
Упродовж 20-х років Комісія провела велику джерелознавчу роботу, склала

список на більш як 50 тис. імен, пропонованих до словника (за цим списком

велася картотека). Біографічні статті готувалися членами Комісії або

замовлялися фахівцям, причому не лише в Україні, а й поза її межами. Надіслані

статті редагувалися у Комісії і готувалися до видання. На жаль, і тоді

словнику не судилося вийти друком. Перший том (літери «А» «Б») 1933 р. був
вилучений з друкарні і знищений, Комісія розпущена, а окремі її члени

репресовані. І тільки тепер, після здобуття Україною незалежності, були
створені умови для національно-культурного відродження, які

дозволили академії через 60 років відновити один з первісних наукових напрямів.
Йдеться про створення біографічного словника, який висвітлюватиме

життєписи визначних діячів української землі, включаючи представників
національних меншин, а також українознавців і активних прихильників України поза її

межами. Президія АН України прийняла постанови «Про відновлення
дослідження біографій визначних діячів науки, культури, суспільного життя

України» і виділила бюджетні асигнування для проведення пошукової
роботи з метою відтворення у повному обсязі діяльності Комісії з національної

біографії АН України на базі Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вер-
надського АН України (оскільки це спростить членам Комісії користування
бібліографічними фондами, а також документальними масивами Інституту

рукописів та Інституту архівознавств ЦНБ).
Для реалізації рішень Президії АН України вчена рада бібліотеки весною

1993 р. створила відділ біографічних досліджень у складі Інституту рукописів.
Відділ покликаний провести велику підготовчу пошукову роботу, а саме:

опрацювати архів попередньої комісії з метою відновлення діяльності
Біографічної комісії АН України, до якої ввійдуть найавторитетніші вчені, митці,
громадські діячі; підготувати проект концепції створення Українського

Біографічного словника, серійних та окремих біографічних видань; окреслити і

вивчити коло джерел, що стосуються діяльності українських діячів у галузі

історії суспільного життя, науки, освіти, літератури та мистецтв; визначити

імена діячів України, що будуть включені до словника; створити

комп ютерний банк інформації визначних українських діячів; розробити проекти анкети-

питальника для живих сучасників, що мають увійти до словника, й анкету-

питальник для них же (чи інших фахівців) про тих, хто пішов з життя, але

кого вони добре знали тощо; визначити коло спеціалістів і замовити їм

біографічні статті; забезпечити наукове редагування цих статей; створити механізм

координації науково-біографічної роботи в Україні.
Принципи побудови Українського Біографічного словника (УБС),

тематичних словників і покажчиків, відбору персоналій, структури статей та

бібліографії повинні бути уніфікованими, оскільки в кожному томі за алфавітом
будуть об єднані представники різних галузей знань.

Словники і покажчики повинні відбивати все поліетнічне розмаїття діячів

історії й культури України, що відповідає світовій практиці створення
національних біографічних словників, а також самій сутності історичного й

культурного процесу в Україні.
Нижня хронологічна межа УБС повинна охоплювати персонали

стародавніх авторів, які залишили у своїх творах описи території України, племен і

народів, що мешкали в її межах, а також відомих політичних і культурних

діячів стародавніх народів і держав, участь населення яких у формуванні
українського етносу та сучасних національних меншин на території України
неспростовано доведена наукою.

Верхню хронологічну межу УБС та тематичних словників і покажчиків

(зважаючи на тривалий час роботи над ними) слід встановлювати щоразу

окремо.

Можливі хронологічні межі та періодизація УБС десять століть,
поділені на чотири основні періоди: Княжна доба (з найдавніших часів до

Люблінської Унії 1569 р.); Козацька доба (від 1569 р. до заведення в Україні
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загальноросійського адміністративного устрою 1782 р.); від кінця XVIII ст.

до 1914 р.; від 1914 р. до наших днів.
Важливий етап роботи над УБС створення комп ютерного банку

інформації визначних українських діячів. Основний принцип відбору імен

(складання словника) визначення міри приналежності даної особи до власне

української культури. Якщо особа повністю перебувала в системі російської чи будь-
якої іншої національної культури, але виявила значний інтерес до української
проблематики (що й відбилося в її творчості), то це ім я має вноситися до

словника. Якщо особа була української національності, але не мала

причетності до України, то в таких випадках має бути застосований індивідуальний
підхід.

Таким чином, кожна стаття в УБС повинна акцентувати увагу передусім
на фактах функціонування тієї чи тієї особи в національній культурі та

історії. Національна приналежність того чи того видатного діяча повинна

розглядатися через призму культурно-історичної значимості.

Принципи відбору персоналій до словників і покажчиків повинні бути
настільки універсальними, щоб залишилися єдиними в межах всього УБС

або кожного окремого проблемно-тематичного словника чи покажчика. Це
означає, що стосовно нинішнього часу критерії відбору не повинні бути
занижені: якщо подано персонали нинішніх урядовців, генералів, героїв, то

відповідно треба подавати персонали того ж рівня по всьому хронологічному
періоду. Цей принцип є дуже важливим, оскільки всі тематичні словники

і енциклопедії, видані за радянської доби, наповнені випадковими, суто

кон юнктурними персоналіями. При цьому слід визнати, що наявність деяких

персоналій у виданих досі енциклопедіях та словниках (навіть дуже відомих

і поширених, зокрема УРЕ), не можна вважати об єктивною підставою для

включення їх до УБС.

Ці міркування дозволяють у розгорнутому вигляді сформулювати
об єктивні критерії сучасного відбору персоналій до УБС, серійних та окремих

біографічних видань, а саме:

велике громадське і політичне значення діяльності конкретної особи для

України, її позитивний чи негативний внесок у розвиток української
культури, що може бути оцінено об єктивно, незалежно від суспільного становища,,

місце в державній, церковній чи іншій ієрархіях;
патріотична спрямованість діяльності конкретної особи, незалежно від

існуючих нині в суспільстві неоднозначних, часом протилежних політичних

оцінок;

широке відображення такої діяльності в документах і літературі,
спогадах сучасників, що об єктивно зумовлює необхідність довідок про дану
персону в УБС, інших словниках;

реальний вплив особи на розвиток історичного та культурного процесу
в Україні;

проживання в Україні або тісний зв язок з нею відомих діячів історії
та культури інших народів, їх помітна роль у розвитку міжнаціонального

спілкування, культурної інтеграції, підтримка ними українського
національного руху, солідарність з діячами національного руху в Україні, сприяння
економічному та культурному розвитку України; участь у дослідженні історії
та культури України;

великий політичний та культурний вплив іноземних державних та

культурних діячів на розвиток відповідних процесів в Україні, на ідеологічні течії
в українському суспільстві;

активна участь у громадсько-політичному, науковому та культурному
житті України, окремих її регіонів;

активна участь українців у діяльності репрезентативних політичних,
економічних, наукових, культурних та релігійних організацій в інших країнах
(зокрема в діаспорі), що мала широкий громадський резонанс;

Пропонується не включати до словників персоналі! :
політичних діячів та урядовців іноземних держав, які в жодному

розумінні не справляли позитивного впливу на розвиток України;
воєначальників російської та радянської армії, урядовців, які хоча
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і брали участь у подіях в Україні, але не є українцями, вихідцями з України,
мешканцями України, не пов язані з Україною в іншому позитивному плані;

радянських військовослужбовців, Героїв Радянського Союзу, якщо вони

не є уродженцями України та її мешканцями, а їх подвиги не здобули дійсно

широкого всенародного визнання;
урядовців, імена яких включалися до енциклопедій за суто

номенклатурним принципом, але які насправді не зробили у розвиток України внеску,

вартого визнання та пошани.

Відібрані за цими критеріями персоналі'! вводяться до комп ютерного банку
даних, на основі чого буде видано розширений варіант словника УБС, що

налічуватиме максимальну кількість імен з мінімальними даними про них

(але обов язково з посиланням на джерела, які містять інформацію про

особу). Це буде анотований іменний покажчик багатотомного словника. А далі,

паралельно з коротким, буде розроблятися розширений варіант УБС. Таким

чином, робота буде вестись у двох напрямах. Перший це підготовка статей

для комп ютерного банку даних з викладом основної інформації за такою

анотованою формою:
прізвище, ім я, по-батькові;
дати місця народження і смерті;
основний внесок у національну культуру, науку;

джерела, звідки виписане це ім я.

Другий напрям це розробка статей до УБС у розширеному варіанті
з хронологічним життєписом і набором обов язкових для біографічних видань

фактів, а саме:

прізвище, ім я, по-батькові;
дати місця народження і смерті;
соціальне походження;
освіта;
початок, основні етапи і кінець службової діяльності;
основний творчий доробок особи;
перелік джерел отримання відомостей про особу.

За таких підходів можна буде як перший крок підготувати скорочений
анотований збірник майбутнього УБС, а великі статті опублікувати у

щоквартальнику «Матеріали до Українського Біографічного словника», в різних
проблемно-тематичних словниках, покажчиках, а також в періодичних
виданнях (особливо ті статті, які повністю написані за архівними матеріалами).

При цьому слід застосувати метод поділу персоналій і відповідно

статей за такими категоріями.
1. Найвизначніші постаті національної історії та культури, з якими

пов язане саме формування української нації (Богдан Хмельницький, Тарас
Шевченко, Іван Франко, Михайло Грушевський).

2. Визначні діячі історії і культури загальнонаціонального масштабу.
3. Відомі історичні та культурні діячі українці, представники

національних меншин, іноземці.
4. Діячі, відомості про яких часто зустрічаються у літературі, оточення

визначних та відомих історичних постатей, відомі в регіональних масштабах
особи.

5. Маловідомі діячі, імена яких, виходячи із запропонованих принципів,
заслуговують на включення до УБС.

Український Біографічний словник повинен бути детальним, давати

необхідну інформацію про людей не зовсім відомих та включати другорядних

осіб, діячів церкви, царської адміністрації, редакторів газет, журналів, діячів
земств, медицини, освіти тощо. Це дасть можливість краще відобразити зміст

епохи, тло розвитку нації. Статті не повинні містити будь-яких політичних

оцінок. Таким чином, УБС дасть можливість широкому загалу познайомитись

з широким колом осіб, які активно працювали в різних- сферах.
Біографічні статті про дуже відомих осіб будуть скорочені за обсягом, але

вміщуватимуть про них необхідний джерельний матеріал. Водночас великі
статті немає необхідності переносити в комп ютер (в банку даних буде
-коротка інформація із зазначенням джерел).
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На першому етапі створення УБС, можливо, варто тематично і

хронологічно Обмежитись якимось колом персоналій (наприклад, XIX XX ст.), почати

біографічне видання за об єктивними критеріями, створити біографічний
словник українських академіків чи діячів якої-небудь іншої галузі. Наприклад,
«Викладачі університету», «Словник релігійних діячів», «Словник українських
козацьких родів», «Словник українських промисловців», «Словник членів

Центральної Ради», «Словник діячів кадетської партії в Україні», «Словник діячів
політичних партій і рухів» тощо. Мабуть, доцільно було б видати кілька

базових томів, а потім готувати й видавати доповнення.

У виданих словниках і галузевих енциклопедіях багато неточностей, у

зв язку з чим Комісія національної біографії АН України могла б створювати базу
даних поправок згідно з існуючими джерелами. Це інший варіант початку
роботи над УБС. Таким чином, діяльність Комісії національної біографії АН

України у процесі підготовки УБС може і повинна бути різнобічною.
Окремої уваги заслуговує проблема кількості персоналій, яка може бути

включена до багатотомного УБС. Більшість персоналій у цьому Словнику

буде III V категорій. Приблизні підрахунки (за аналогією І тому

біографічного словника «Русские писатели 1800 1917 гг.»): для 5000 персоналій
необхідно 5 6 томів, а для 20 000 12 15 томів. Є багато персоналій, яких

взагалі слід вводити лише до окремих галузевих словників і покажчиків, або-

навіть комп ютерної бази даних. Взагалі, слід продумати можливість
опрацювання основної маси біографій на машинних носіях, що спростить їх

видання і використання широким колом дослідників.

Для національних словників такого різновиду, як УБС, важливо визначити

обсяги. Доцільними уявляються такі: малий словник 20 тис. персоналій,

середній 35 тис., великий 50 тис. персоналій.
Умовою створення УБС є використання широкої джерельної бази.

Паралельно зі складанням УБС потрібно готувати картотеку переглянутих і

вивчених джерел, що вноситимуться до окремого комп ютерного банку даних.

Основа для проведення цієї вкрай важливої роботи книга М. М. Кауфмана
«Русские биографические и библиографические словари» (М., 1955). Необхідно-
опрацювати всі джерела, зафіксовані у Кауфмана, потім

загальнонаціональні УРЕ, галузеві енциклопедії, словники і покажчики, регіональні
монографії, архіви тощо. Вся робота по складанню УБС, картотеки джерел і

комп ютерної бази даних повинна бути завершена за 5 10 років.
Для створення повних біографій діячів української землі доцільно вивчити

широке коло джерел, які мають лягти в основу написання біографічних статей,,
зокрема використати документи архівного фонду департаменту геральдії і

колекції формулярних списків у Центральному державному історичному архіві
Росії, Центральному державному військово-історичному архіві Росії, а також

колекції бібліографічних і генеалогічних видань Інституту російської
літератури (Пушкинский дом), Російської Академії наук і Центрального
державного історичного архіву Росії. Там знаходять матеріали на вихідців з України,
які були на царській службі або навчалися в Росії, генеалогічна історія
українських родів, що підтверджували своє дворянське походження і

надсилали документи до столиці тощо. Важко уявити, як можна підготувати
біографічну статтю про діяльність особи періоду Гетьманщини, не використавши
джерел, що знаходяться у УДВІА Росії, Архіві зовнішньої політики Росії,
у Санкт-Петербурзьких архівах, УДІА України в Києві, у фондах Інституту
рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України тощо.

Цінні відомості знаходяться також у фамільних архівних зібраннях, які

фактично не використовувалися дослідниками, починаючи з 1917 р. (в
дореволюційний період була опублікована лише незначна частина таких

зібрань). Фамільні архіви включають різноманітні джерела від .документів
офіційних установ, актів на маєтності фондоутворювачів до сімейного

листування, філософських, літературних, історичних праць власників архівів, без
яких важко висвітлити розвиток суспільно-політичної думки в Україні.

З огляду на сказане, стає зрозумілим, що силами одного, хоч і дуже
великого інституту, таку наукову роботу не здійснити, а тому Комісія
національної біографії АН України має консолідувати зусилля вчених України
і закордонних дослідницьких центрів.
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Оскільки базовою установою Комісії національної біографії АН України
є Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського АН України, доцільно

насамперед налагодити плідну співпрацю з її науковими і допоміжними

підрозділами, зокрема відділами кодикології і кодикографії, джерелознавства

(створення словника персоналій за їхніми матеріалами), Інституту рукописів,
відділом стародруків (персоналі! книжників XVI XVII ст.), сектором
естампів та репродукцій (ілюстративний матеріал до УБС.) Інституту книги, з

Інститутами бібліотекознавства (видання довідника бібліотекознавців та

бібліографів України), з Інститутом архівознавства (підготовка біографій вчених

АН України), з відділом аналітичних досліджень (інформаційно-технологічне

супроводження підготовки УБС) серійних та окремих видань. З цими

підрозділами ЦНБ необхідно відкрити комплексну тему і спільними зусиллями

готувати й видавати матеріали за хронологічними і тематичними ознаками.

Далі слід налагодити співпрацю з Центральним державним історичним
архівом України, з Центральним державним архівом вищих органів влади і

державного управління України в Києві, Інститутом української археографії,
Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Інститутом української мови,

Мовно-інформаційним фондом, Львівською науковою бібліотекою ім. В. Сте-

фаника АН України, з Інститутом українознавства АН України,
Інформаційно-видавничою частиною Національної опери України.

Необхідно залучати вчених і аматорів, які працюють над окремими

біографічними галузевими виданнями. В Україні достатньо відомостей в галузі
науки, мистецтва, літератури, але даних про адміністративних, релігійних
діячів недостатньо, тому варто на контрактній основі залучати окремих авторів

до підготовки УБС, застерігаючи при цьому їх авторське право. Необхідно

створити своєрідні банки даних авторів і тих наукових організацій в Україні
та за її межами, які можуть і бажають співпрацювати на контрактній основі

у створенні УБС.

Необхідно налагодити співробітництво з видавництвом «Українська
енциклопедія», державними бібліотеками Харкова, Одеси, Львова. Можна зробити
анотований словник за архівними матеріалами цих міст.

У рамках СНД важливим для нас є співробітництво з Інститутом
російської літератури («Пушкинский дом» у Санкт-Петербурзі), оскільки вони

приступили до підготовки і видання фундаментального, із зазначенням джерельної
бази кожної персонали, Біографічного словника «Русские писатели», де

наводять прізвища українських літераторів.
Із закордонних Біографічних центрів необхідно налагодити співпрацю в

першу чергу з Комісією Польського Біографічного словника, яка видає

фундаментальний словник (там є багато персоналій українців). Важливим є

співробітництво з австрійською, словацькою, німецькою, американською,
британською біографічними комісіями. У цих країнах жили, живе та працює багато

наших співвітчизників.

Для оперативного інформування широкої громадськості про діяльність
Комісії національної біографії АН України передбачається започаткувати

щоквартальник «Матеріали до Українського Біографічного словника», де

публікуватимуться розширені біографії діячів, які потім увійдуть до УБС.

Планується видання тематичних словників, покажчиків, зокрема і регіональних, під
керівництвом Комісії національної біографії АН України.

Для публікації біографічних розвідок будуть широко використовуватись
наявні часописи, зокрема «Київська старовина», «Український історичний
журнал», «Вітчизна», «Дніпро», «Дзвін», «Київ», «Народна творчість та

етнографія», «Мовознавство» тощо.

Під егідою Комісії національної біографії АН України планується
організувати підготовку і видання серії різноманітних спогадів та мемуарів, а в

перспективі створити спеціальну секцію згаданої комісії щодо збирання і
заохочення мемуарної творчості.

Проект Концепції створення Українського Біографічного словника
підготовлений відділом біографічних досліджень Інституту рукописів ЦНБ
ім. В. І. Вернадського АН України та схвалений її вченою радою.

Зауваження і пропозиції просимо надсилати на адресу: м. Київ, вул.
Володимирська, 62, кім. 204, Відділ біографічних досліджень.
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в івдовщотого

Василь ТУРКЕВИЧ

СЕМЕН ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ...

ЕКСТРАСЕНС

Ім я Семена Степановича Гулака-Артемовського, 180-річчя якого

виповнилося у лютому, відоме найпіиршому загалу як автора першої комічної

української опери «Запорожець за Дунаєм». До речі, написана вона була за

пропозицією і за безпосередніми консультаціями Миколи Костомарова в 1862 р.
і вперше показана на сцені імператорського Маріїнського театру в

Петербурзі 14 (26) квітня 1863 р., тобто 130 років тому. Отож мали на часі два

значних ювілеї, на жаль, мало помічених громадськістю.
«Запорожець за Дунаєм» став, власне, першим оперним твором, що яскраво

і окреслено показав український характер, вивів під світло рампи постать

козака-запорожця якраз у той рік, коли було оприлюднено страшний для

України Валуєвський циркуляр.
Один з критиків писав про виставу: «...Головна заслуга пана Артемовсько-

го у тому, що він започаткував комічну оперу... Він першим ввів на нашій

сцені рідний нам український елемент...» (М. Р. «Сын отечества» 19.IV.1863 р.).

Опера йшла на багатьох вітчизняних і зарубіжних сценах, зокрема у

Канаді, США, Болгарії, Чехії, Словаччині, Франції, Сербії, у ній виступали
найуславленіші оперні і драматичні актори Михайло Старицький, Марко
Кропивницький, Марія Заньковецька, Марія Сокіл, Марія Литвиненко-Воль-
гемут, Оксана Петрусенко, Іван Паторжинський, Михайло Гришко, Анатолій
Солов яненко, Анатолій Мокренко, Дмитро Гнатюк, Гізела Ципола.

«Запорожець за Дунаєм» хоч і найвідоміший, але не єдиний твір Гулака-

Артемовського. У його доробку ще кілька призабутих композицій, зокрема
вокально-хореографічний дивертисмент «Українське весілля», обробки народних
пісень, романси. Мабуть, далеко не кожний, слухаючи «Стоїть явір над

воКиївська старовина 109



дою» чи «Спать мені не хочеться», знає, що це твори С. Гулака-Артемов-
ського!

Знаний був Семен Гулак-Артемовський і як співак. У 50 60-ті роки

минулого століття йому належало чільне місце в імператорській оперній трупі,,
де після О. Петрова він посідав друге місце (Д. Ревуцкий, С. С. Гулак-Арте-
мовский и его комическая опера «Запорожец за Дунаєм». К-, 1936 р.).

Враховуючи те, що біографія цього видатного діяча української культури,,
як те не дивно, малознана, хотілося б хоч фрагментарно оповісти про деякі

етапи його творчого життя, бо довгий час, аж до 1935 року, власне, не була
відома навіть точна дата його народження.

Семен Гулак-Артемовський з явився на світ 4 лютого 1813 року в Городищі,
що на Черкащині, у сім ї священика, який належав до прадавнього козачого

роду. Його предок Іван Гулак протягом 1669 1675 рр. служив генеральним
обозним у гетьмана Петра Дорошенка. Щодо походження другої частини

прізвища, то існує цікава легенда, що воно було причеплене одному з Гула-
ків, який поселився в селі Артемівську і мав вдачу гульвіси. Щоб не плутати

його з іншими розважливими Гулаками, вирішили йменувати Гулякою-Арте-
мовським. Саме від нього й пішла родинна гілка, яка дала Україні поета

і байкаря Петра Гулака-Артемовського, співака й композитора Семена Гулака-
Артемовського, відомого скрипаля-віртуоза Клеоника Гулака-Артемовського та

фольклориста Олексія Гулака-Артемовського.
Як і майже всі хлопчики із священницьких родин, Семен потрапив на

навчання до семінарії і з часом мав продовжити родинну справу стати

батюшкою. Але склалося по-іншому. Володіючи гарним дискантом, Семен

потрапляє до хору митрополита Євгенія Болховітінова.

У 1836 році в біографії С. Гулака-Артемовського трапилася, мабуть, одна

з головних подій життя. Його спів почув російський композитор Михайло
Глинка і забрав до Петербурга, щоб влаштувати у придворну хорову капелу.
Але поки Глинка подорожував, подовгу частуючись у заможних шляхетних

українських родинах, вакансії в хорі заповнилися і С. С. Гулак-Артемовський
залишився в чужомі місті без праці та грошей. Проте Михайло Глинка взяв

найсердечнішу участь у його долі. Поселив у себе на квартирі, почав активно

готувати до сценічної діяльності. Хто-хто, а автор опер «Життя за царя» та

«Руслан і Людмила» знався на голосах. Успіхи юного українця були разючі.
Глинка розумів, який коштовний брильянт він вивіз з київського митропо-
^тичого хору. На одній із вечірок на квартирі композитора приймається
рішення відправити Семена Гулака-Артемовського на навчання до Італії. О. Дарго-
мижський, М. Глинка, Н. Кукольник, художник П. Степанов, князь В.
Волконський влаштовують благодійний концерт, гроші з якого й вручили співакові

для оплати свого навчання у Парижі та Флоренції, де й завершив свою

музичну освіту Семен Гулак-Артемовський блискучим дебютом у «Лючії ді Лам-
мермур» Доніцетті та «Беатріче ді Тенда» Белліні. Прослуживши на

флорентійській оперній сцені один сезон, український співак повертається да

Петербурга. Іншого міста він вибрати не міг, бо оперні театри на той час

існували тільки тут та ще в Москві.

На петербурзькій сцені Семен Гулак-Артемовський прослужив 22 роки
і виконав понад тридцять партій, переважно в італійському репертуарі.
Водночас, хоч і не часто, виступав і в драматичному репертуарі, завойовуючи
прихильність публіки. Серед його ролей був і Чуприна з уславленого «Моска-

ля-чарівника» І. Котляревського. До речі, театральні критики відзначали, що-
«пан Артемовський не багато в чому поступається тут самому Михайлу Щеп-
кіну», неперевершеному виконавцю цієї ролі.

У 1863 році, здійснивши на петербурзькій сцені постановку свого

«Запорожця за Дунаєм» і виконавши у ній партію Івана Карася, Семен Степанович
залишає петербурзьку сцену і з пенсією 1140 карбованців сріблом на рік
переїжджає до Москви, де якийсь час виступає у незначних партіях на сцені
Великого театру.

Саме в Москві, залишивши назавжди сцену, Семен Гулак-Артемовський
активно зайнявся й окультними науками, до яких мав схильність з давньогб

часу, зокрема такого модного у той час у Європі спіритизму. На жаль, цей
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факт із життя співака і поета залишився поза увагою дослідників його

творчості та біографів, зокрема й автора досить грунтовної монографії про
С. С. Гулака-Артемовського Л. Кауфмана. Не секрет чому. Радянська

ідеологія забороняла і шельмувала все те, що розходилося з матеріалістичним
вченням. Не могло бути й мови, щоб написати про таку незвичну, а для ідеологів

ще й страшну, деталь з біографії С. С. Гулака-Артемовського.
Ймовірніше всього (це питання має ще бути з ясованим) Семен Гулак-

Артемовський познайомився із спіритизмом у Флоренції, де вперше побував
на сеансах так званих медіумів. Багато досить серйозних вчених вважали, що

деякі явища фізичного характеру неможливо пояснити усталеними науковими

законами і вони є наслідком діяльності душ або психічної енергії людей, які

вмерли. С. С. Гулак-Артемовський захопився цим вченням, особливо таким

явищем, як гіпноз. Як це трапилося і коли співак відчув у собі здібності

гіпнотизера, ми не знаємо. Проте з відомих фактів його біографії очевидно те,

що він добре знав теорію, розроблену французьким фізіологом Месмером
(1733 1815 рр.), який вважав, що деякі люди здатні черпати з космосу

особливу силу (енергію), випромінення якої різко впливає на душевний
і фізичний стан інших людей. Месмер робив досліди з намагнічуванням дерева,
джбанів з водою, навіть... Місяця. На своїх сеансах Месмер лікував тисячі

людей, у багатьох з яких під час його маніпуляцій траплялися судоми, падучі,

втрати свідомості, після яких фізичний стан різко покращувався. Згодом
саме цим будуть позначатися й сенси С. С. Гулака-Артемовського.

Захоплення месмеризмом у Франції було настільки велике, що король
Людовик XVII наказав у 1784 році вивчити це питання і доповісти йому.
Академічна комісія, до складу якої входили Франклін та Лавуазье визнали

діяльність Месмера шарлатанством, проте його вчення продовжувало

розповсюджуватися по Європі. Учень Месмера, маркіз Пюізегюр, активно лікував за

допомогою так званого магнетичного сомнамбулізму. Вважалося, що

сомнамбули володіють надприродними можливостями, скажімо, бачити пучками
пальців, доторкнувшись до людини або якоїсь її речі, розпізнавати хвороби,
мають дар яснобачення, віщування тощо.

Росію теж не обминуло захоплення спіритизмом. Треба сказати, що так

званим «вертінням столу», захоплювалися у шістдесятих-сімдесятих роках

минулого століття такі видатні вчені, як хімік Бутлеров, зоолог Вагнер,
математик Остроградський. Проживаючи у Петербурзі, С. С. Гулак-Артемовський
досить часто брав участь у спіритичних сеансах, викликаючи «душі покійників».

Переїхавши до Москви, співак вирішує зайнятися практичним
лікуванням гіпнозом, у результативність якого він глибоко вірив. До речі, ще

в Петербурзі співаку вдалося добитися офіційного дозволу на цю діяльність.

Це свідчить про лікувальну практику С. С. Гулака-Артемовського у часи його

артистичної діяльності.

У Москві С. С. Гулак-Артемовський поселився біля церкви Різдва у
невеликому двоповерховому дерев яному будиночку, який дуже швидко стає

широковідомим не тільки у білокам яній, але й далеко за її межами. Поголос

про лікувальні сеанси колишнього уславленого співака ширився з кожним

днем. За винятком неділі й релігійних свят, С. С. Гулак-Артемовський приймав
щодня ЗО 40 чоловік, серед яких були багаті і бідні, майстрові й чиновники,
селяни і представники інтелігенції.

Є письмові згадки очевидців про сеанси С. С. Гулака-Артемовського. Ось
одна з них: «До світлиці зайшов пан високого зросту, кремезний, на вигляд

років п ятдесяти, у фланелевій блузі. Це був Семен Степанович. Помітивши
блідість мого обличчя, він підійшов і запитав:

Ви теж хворі?
Я кивнула головою.

Хочете лікуватися?
Я відповіла, що приїхала до нього, щоб подивитися, а потім, можливо,

й полікуватися.
Ви, мабуть, чули, що я не лікар, ніяких ліків не даю, окрім звичайної

води і дерев яного масла.
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Кажуть, що ви лікуєте магнетизмом.

Ті, хто сюди приходять, лікуються виключно молитвою, відповів він.
У іншому випадку раджу вам звернутися до медиків.

Я дещо здивувалася цим словам і відповіла, що лікарі вичерпали щодо

мене всі можливості. Я втратила всі надії і тому вирішила звернутися до

магнетизму.

Що ж, мовив він, спробуйте. Тільки я нічого вам не обіцяю.

Можливо, це лікування вам нічого не дасть. Усе залежить від того, як будете
шукати і просити у Господа Бога. Повторюю, тут лікуються молитвою, без якої

і магнетизм нічого не вартий.
Потім він запропонував усім присутнім перейти до прийомного покою, де

стояло чотири ряди стільців. Семен Степанович сів біля стіни, обличчям до

публіки і закликав усіх звернутися подумки до Бога, покликати собі на

поміч свого ангела-хранителя. Потім він підвівся, підійшов до столика, де стояли

прозорі пляшки з водою і кілька склянок з дерев яним маслом, над яким

постояв хвилин п ятнадцять з піднятими догори руками, після чого по черзі
запитував кожного, що відчував той.

Хтось відповів, що пройнявся жаром, іншого кинуло у холод, у третіх

запаморочилася голова, а дехто навіть втратив свідомість. Одне слово, кожний

з присутніх відчув у собі якісь зміни.

Потім знову усі розсілися і Семен Степанович промовив:
Сидіть мовчки і відмічайте про себе свої відчуття.

Піднявши догори руки, почав пильно вдивлятися у хворих. Мене дуже

зацікавило, що ж трапиться далі. Бачу, хтось починає плакати, хтось стогнати,

інші впадали у сон.

Хвилин двадцять Семен Степанович тримав знесені догори руки, потім,
опустивши їх, почав знову розпитувати про відчуття. Відповідали по черзі, за

винятком тих, хто знаходився в якомусь забутті або корчився у судомах.
Кожному він давав випити по кілька ковтків води з пляшок, що стояли на столі.

Багато з хворих волали, билися в судомах, категорично відмовлялися пити.

Тоді Семен Степанович вливав їм воду майже силоміць, декому наказував
грізним голосом випити кілька ковтків. І сам пив ту воду, щоб переконати

присутніх, що це звичайнісінька вода з колодязю...» (Журнал «Ребус».
1884. № 4).

Зараз можна з іронією читати ці слова. Але згадайте приведені у цій
статті факти із життя Месмера про магнетизовану воду, згадайте і досить

недавні факти про сеанси сучасного екстрасенса Чумака, який теж «заряджав»

воду...
Майже десять років Семен Степанович Гулак-Артемовський займався

лікарською практикою у Москві. До речі, не беручи за це жодної копійки ні
з бідних, ні з багатих. «Це не мистецтво, а дар, і я не маю права брати за

нього винагороду». Через його сеанси «пройшли» десятки тисяч людей.

Багато з них, як і А. Ш...ва, фрагмент спогадів якої наведено вище, вилікувалися.
Швидше всього палкою вірою, яку вселив у них один з найвідоміших

екстрасенсів в Росії Семен Степанович Гулак-Артемовський.
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Григорій ВАЩЕНКО

ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ ІДЕАЛ ЛЮДИНИ

Ім я Григорія Ващенка (1878 1967), на жаль, ще мало знане широкій читацькій

аудиторії. Доля розпорядилася так, що вчений в галузях педагогіки, психології і

богослов я більшу частину свого довгого життєвого шляху провів за межами України.
Друкуємо уривок з основного твору вченого «Виховний ідеал».

Поняття ідеалу входить безпосередньо в склад етики. Етика, як

наука про норми поведінки людини накреслює взірець, на який вона

має орієнтуватися в своєму особистому й громадському житті. Риси

ідеалу і основні риси всякої моралі обумовлюються тією основною

метою, до якої прагне людина. Напр., один ідеал буде у гедоніста типу
Аристипа, що за мету життя визнає гармонію моралі, як виконання

обов язку і щастя.

Тому перщ.ніж приступити до характеристики й розкриття
євангельського ідеалу людини, ми маємо зупинитися на тому, як учить Євангелія

про мету життя людини і про мету буття взагалі.

Євангелія учить, що такою метою є Царство Боже. «Шукайте ж

найперш Царства Божого і правди Його, а все це додасться вам»,

сказано в Євангелії. (Матв., 6,33). Сама Євангелія є благовісти про
Царство Боже (Матв., 4,23; 9,35). Царство Боже це головний зміст

проповіді Христа і Апостолів.

Царство Боже є найбільше благо, та найдорогоцінніша перлина, із-за

якої людина має все залишити, аби тільки знайти її.

Який же зміст повинні ми вкладати в поняття Царства Божого?
Чи це є тільки царство небесне, що чекає нас в майбутньому житті, чи це

є царство земне, чи воно об єднує життя земне і небесне, тимчасове й

вічне?

Юдеї чекали царства Месії, як блаженного і щасливого життя на

землі. Але таке розуміння Царства Божого суперечить Євангелії.

«Царство моє не від світу цього», сказав Христос. Це є царство
духовне, моральне. Воно, як сказав Христос фарисеям, всередині нас.

Воно «не їжа, не пиття, але праведність, і мир, і радість у святому
Духові». (Ап. Павло, Римл. 14, 17 18).

Протилежним юдейському розумінню Царства Божого є розуміння,
що його можна назвати аскетичним, або псевдо-аскетичним. Воно

полягає в тому, що ніби Євангелія вимагає від людини ненависти до всього

земного, відмовлення від родини, від природних радощів життя і т. ін.
Із такого ж розуміння Царства Божого виникає знецінення або навіть

заперечення держави, суду, науки, мистецтва.
«Аскетизм, пише один з представників такого розуміння Царства

Божого ієромонах Тарасій, характерна особливість християнства,
релігії Христа й страждань... Суперечність між мирським життям і

церквою виникає із єства цих явищ і відзначене Христом як незмінний
закон життя, за яким втеча від світу завше визнавалась за

найнадійніший шлях до Царства Божого», (ж. Віра і Церква, кн. 2, ст. 297).
Такого ж розуміння Царства Божого дотримувався і наш геніяльний

земляк Гоголь. В своїй «Переписці з друзями» він висловлює

послідовно аскетичні погляди на християнство. Він дивиться на нього виключ-
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но як на релігію особистої моралі, релігію відмовлення від світу,
заглиблення в моральну самоаналізу, концентрацію думки на житті після

смерти. Відповідно цього і. пастиря церкви Гоголь уявляє як смиренну
людину «з погаснувшими очима», з тихим голосом, що «виходить із

душі, в якій померли всі бажання світу». Він стоїть на тому, що
церква мусить далеко стояти від світу, і доходить навіть до такого

парадоксального твердження, що «священик не повинен навіть зустрічатися з

людьми інакше, як на сповіді і проповіді».
В запереченні культури в ім я невірно зрозумілої ідеї Царства

Божого ще далі, ніж Гоголь, пішов Лев Толстой. Все євангельське

вчення він зводить до п яти заповітів: «не розпустуй», «не сердься»,
«не присягай», «не протився злому», «не воюй». На його думку, коли б

люди погодилися виконувати ці заповіти, зразу припинилась би
військова служба, щезло б військо, а за ним і державна влада, щезли б

війни, суди, поліція, присяга, приватна земельна власність, податки,
націоналізм і капіталізм, щезла б і церква, яка, на думку Толстого,

підтримує неправдиве християнство. Так само Толстой заперечує науку
й мистецтво, називаючи їх «мильними пухирями» або навіть «ні до чого

не погрібною чепухою». Замість того він закликає людство до

«опрощення», себто до примітивного життя серед природи й фізичної праці.
Отже, вчення Толстого з одного боку наближається до юдейського

розуміння Царства Божого, бо він має на увазі життя людини на землі,
а з другого, воно має багато спільного з ученням тих, хто стоїть на

засадах аскетичного розуміння християнства. І те, й друге розуміння
суперечить духу Євангелії.

Святе Письмо учить, що Царство Боже є вияв Любови й

премудрости Божої, але воно вказує й на те, що в побудові його бере участь і

розумна людська особистість. «Шукайте найперше Царства Божого»,
учить Христос, і це шукання Царства Божого починається ще у цьому
житті.

В молитві Господній сказано: «нехай прийде Царство Твоє як на

небі, так і на землі». Отже, Царство Боже не дається зразу, воно

приходить і розвивається. Христос уподібнює Царство Боже до зерна
гірчичного, що поступово виростає у могутнє дерево, у вітах якого

находять для себе притулок птахи. Першим чинником розвитку Царства
Божого є Слово Боже. Але подібно як насіння дає неодинаковий ріст
рослини в залежності від того, на який грунт воно попало, так і слово

Боже дає неодинакові наслідки в залежності від того, як серце його

сприйняло. А в притчах про робітників у винограднику і в притчі про
таланти Христос ясно вказує на те, що в розбудові Царства Божого бере
участь і людина своїми добрими ділами. Щодо обсягу Царства
Божого, то воно починається з окремої людини, або окремих людей, що

сприйняли Слово Боже й живуть по ньому. Такими були в першу чергу
Апостоли. Але поступово воно поширюється і в нього включаються

народи, а далі і вся людність. Але на цьому не обмежується Царство
Боже. Починаючись з мікрокозму, воно переходить і на макрокозми,

цілий світ і на те, що в ньому. Біблія учить, що між людиною й

природою є міцний зв язок. Гріхопадіння людини відбилось також і на

природі. Тому з наближенням людини до Бога зміниться й природа.
Прийде, як каже апостол Петро «нове небо і нова земля». Це буде той
момент, коли Бог «буде у всьому і все» (Перше послання до Коринтян,
XV.28). Отже, Царство Боже має космічний характер. Розвиток Царства
Божого не можна ототожнювати з поширенням християнства. Вчення

Христа є найважливіший чинник розвитку Царства Божого, але не

всі ті, що кажуть «Господи, Господи», увійдуть у Царство Боже. Нале-
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жать до нього тільки ті, хто слухає Слово Боже й виконує Волю Його.

Отже, розвиток і поширення Царства Божого на землі треба розуміти
як такий стан людства, коли воно всі сили сконцентровує на тому, щоб

усе життя як окремих людей, так і суспільства було пройняте духом

Христовим.
Отже, ми можемо дати таке визначення поняття Царства Божого:

Царство Боже є такий найдосконаліший, керований Божим Провидінням
лад, в окремій людині і суспільстві в якому здійснюється Правда Божа
і при якому людство перебуває в блаженному єднанні з Богом.

Таке розуміня Царства Божого дає нам підставу для розв язання
таких питань:

1. Церква і держава
2. Культура, цивілізація і християнство
3. Земні блага і християнство
4. Війна і християнство.
Докладне розв язання кожного з цих питань вимагає окремих

монографій. За браком місця ми обмежимося короткими відповідями на

кожне з поставлених вище питань.

Перше з них відношення між церквою і державою. Відповідь на

нього дав Христос, коли сказав: «Царство моє не від світа цього».

Або коли на запитання фарисеїв, чи платить данину кесареві, відповів:
«віддайте кесареве кесареві, а Боже Богові». Цим Христос поклав межу
між Церквою і державою. Ці дві інституції мають, по-перше, різні
завдання. Завдання Церкви в першу чергу піклуватись про душі
віруючих, про виховання їх в дусі вчення Христового, про наближення їх

до Христа, про єднання їх з Христом. Держава в першу чергу має

завдання дбати про лад в суспільстві, захищати права і свободу кожного

з членів його, дбати про матеріяльний добробут громадян, захищати
життя й права їх перед чужинцями.

Різниться Церква і держава щодо обсягу своєї діяльности. Держава
обмежується територією, що її посідає нарід або якась група народів.
Церква є вселенська, інакше вона включає в себе членів, що живуть на

земній кулі, незалежно від їх національности й території посідання.
Мало того, Церква включає в себе не тільки тих, хто живе на землі, а й

тих, хто перебуває в житті вічному. Нарешті є різниця і в способі

впливу на своїх членів. Держава, принаймні в сучасному її стані,
вживає методів примусу, коли цього потребують обставини. Церква не

вживає їх ніколи і діє тільки шляхом переконання і прикладу.

Але це не означає, що між церквою і державою не мусить бути
ніякого зв язку, а тим більше не означає, що між ними мусить бути
якийсь антагонізм. Христос не заборонив платити данину кесареві, а

апостол Павло пише: «володар Божий слуга тобі на добро». А як

чиниш ти зло, то бійся, бо не дарма він носить меча, він бо Божий

слуга, месник у гніві злочинцеві. Тому треба коритись не тільки через
гнів, а й через сумління. Через це ви й податки даєте, бо вони слуги
Божі, саме тим завжди зайняті. Тож віддайте належне всім, кому
податок податок, кому мито мито; кому страх страх, кому честь

честь, (поел, до Коринт., XIII, 4 7).
В такому ж дусі повчає вірних і апостол Петро. В соборному

посланні він пише: «Коріться кожному людському зарядженню ради Господа
для карання злочинців та для похвальби доброчинців. Бо така воля

Божа, щоб доброчинці гамували неуцтва нерозумних людей» (II, 13 15).
А коли державна влада, як сказано в Святому Письмі, є від Бога,

то між Церквою й державою мусить бути співробітництво. В чім воно
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а
полягає, це можна з ясувати, базуючись на євангельському вченні про

Царство Боже.
Як сказано вище, Царство Боже має універсальний космічний

характер, воно обнімає собою все Боже творіння, світ видимий і невидимий,
значить, обнімає собою й державу. Звідси роля держави в побудові
Царства Божого підрядна, вона є один з важливих середників
розбудови Царства Божого на землі і в підготовці Царства Божого на

небі. Але це зовсім не означає, що Церква мусить підкорити собі

державу і взяти в свої руки світську владу. Церква не мусить стояти

осторонь від держави і бути байдужою до того, що діється на терені
її. Застосовуючи духовний вплив, вона мусить допомагати
здійснювати її завдання, відповідні Правді Божій і цим сприяти наближенню

Царства Божого на землі. Таке взаємовідношення між Церквою чітко

визначає Лютарт в своїй «Апології Християнства». «Ісус Христос не є

в земному розумінні правитель народів, і Його Царство не від світу
цього. Але від нього виходить благословення на царство й народи земні,
і християнство допомагає їм досягати також і своїх земних завдань.

Такий ідеал наших бажань і наших сподівань; народ, що вільно і

благочестиво схиляється перед своїм Богом і Спасителем і в бадьорій,
радісній християнській вірі творить діла свого призначення, і держава, що
так улаштовує свої земні діла, щоб давати можливість християнству
своє благословенство на всю різноманітність національного й

державного життя». (Апологія християнства, стор. 494).
Конкретно держава в напрямку допомоги Церкві має виконувати

такі завдання:
1. сприяти поширенню й зміцненню християнства як на своїй

території, так і на інших територіях;
2. сприяти своєму народові виконувати його призначення;
3. сприяти об єднанню народів на грунті спільних прагнень до

мирної творчости в дусі християнства;
4. прагнути до того, щоб у всіх громадських установах здійснювались

заповіти Христа.
Щоб держава мала можливість виконувати перше з цих завдань,

потрібно, щоб вона була організаційно зв язана з Церквою. Відділення
Церкви від держави, за винятком хіба держав з багатонаціональним
складом і великою різницею віровизнань, як це має місце в ЗСА, завше

було наслідком байдужого, а то й ворожого ставлення державної влади

до християнства. В християнській державі християнська релігія мусить
бути панівною і користуватися підтримкою держави. Але при цьому
треба відзначити, що держава не може порушувати свободи віровизнання
громад і силою нав язувати їм релігію. Відомо, що Костянтин Великий,
об явивши християнство державною релігією, не забороняв своїм

підданцям дотримуватись поганських культів. Держава ж тільки
допомагає Церкві виконувати її місію щодо поширення й зміцнення
християнства.

Благодійний вплив Церкви на державу виявляється в тому що дух
християнства починає панувати в державних установах, як, напр., в

суді, в адміністрації, в суспільних відношеннях. Держава не може

обійтися без суда, війська, поліції і т. ін., бо поки є зло, доти потрібна
буде й боротьба з ним, і не тільки засобами переконання, а й примусу.
Політика непротивенства злу, що її проповідує Толстой, привела б до
повної анархії і до такого зростання злочинів, що люди обернулися б на

хижих звірів. Але може бути різне ставлення до злочинців. Воно може

бути безоглядно жорстоким, злочинець в очах караючої влади перестає
вже бути людиною; але може бути і людяно-милосердним, коли суддя,
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караючи злочинця, не мститься над ним, а лише стає на захист

суспільства і все ж таки не забуває, що й злочинець є людина.

Так, саме Церква вносить правду і гуманність і у відношення між

народами. Про благодійний вплив Церкви на державу й громадське
життя свідчить вся історія народів світу. Після оголошення християнства

державною релігією зникли гладіяторські бої, суди стали більш

милостивими, зникла кара через розпинання на хресті, поводження зі

злочинцями стабо більш гуманним, було полегшено відпущення рабів,
зменшився родинний деспотизм, посилилась філантропія під впливом

християнства у нові віки, було знищено рабство і кріпацтво. Нібито
запереченням проти такої ролі християнства стає інквізиція. Але, по-перше,
це було ухилення від духу християнства, а по-друге, саме завдяки цьому

духові інквізиція була засуджена суспільством і зникла. Взагалі можна

сказати: чим більший вплив християнства на державу, тим більше вона
виявляє гуманности у ставленні до людини і навпаки. Яскравим
доказом цьому може бути той шал більш ніж звірячої жорстокости, що

панує в керованому безбожницькою владою СССР.
В світлі вчення про Царство Боже розв язується й питаня про

відношення між християнством з одного боку і наукою й мистецтвом з

другого.
Розум, творчі здібності людини, її любов до істини й краси, це

високий дар Божий, яким людина відрізняється від тварини. Розвиток

цих здібностей, не тільки не суперечить християнству, що прагне до
Царства Божого, а навпаки, є одна з важливих передумов поширення,
поглиблення й вірного розуміння високого вчення Христа. Доказом
цьому в першу чергу є ставлення до науки Отців Церкви. Вони не тільки
вивчали Святе Письмо, а й твори старовиних філософів, поетів та

істориків, і це допомогло їм сформулювати високі істини християнської
науки. Те ж саме треба сказати і про богословів середньовіччя і нових

часів. Мало того, християнство як жодна з релігій, сприяло розвитку
науки й мистецтва. Без християнства неможливі б були ті великі

досягнення, які має людство не тільки в філософії, а і в галузі т. зв. стислих

наук. Те ж саме треба сказати й про мистецтво. Данте, Сервантес,
Шекспір, Мільтон, Шіллер, Гете, Шевченко й Франко в літературі, Рафа-
ель, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі в малярстві і скульптурі,
Гайдн, Бах, Бетховен в музиці всі вони в своїй творчості перебували
під великим впливом християнства. Нарешті треба відзначити, що ніде
так високо не стоїть шкільництво, як в християнських країнах, і цьому
великою мірою сприяє Церква.

Але не всяка наука сприяє поширенню й поглибленню ідеї Царства
Божого на землі. Цього перш за все не можна сказати про науку мате-

ріялістичну й атеїстичну, що особливо швидкими темпами просякає в

суспільства за останнє століття. Вона знижує гідність людини, зводить
її до -стану матеріяльної речі, позбавляє її високих ідеалів, матеріялізує
життя, робить людину бездушною й жорстокою, а разом з тим і
нещасною. Такий же вплив на суспільство має й література, пройнята духом
матеріялізму, атеїзму й аморальности. Вона вносить розклад в

суспільство. Розпалює в ньому найбрудніші пристрасті, ставить людину нижче

тварини.
4

Церква і взагалі християнське суспільство не можуть байдуже
ставитись до такої науки й до такого мистецтва. Вони мусять всіма силами
боротися з ними, як з великою перешкодою до розвитку Царства
Божого на землі.

Дуже складне третє з поставлених нами питань, а саме питання
про відношення християнства до земних благ і земних радощів. Христос
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учить: «не збирайте собі скарби на землі, а збирайте скарби на небі,
бо де скарби ваші, там і серце ваше». Христос і апостоли засуджують
захоплення земними радощами й задоволеннями. Між християнськими
святими було багато аскетів, що відмовились від родини, майна і
радощів земних, йшіли в пустелі й монастирі і там жили в молитві і пості.

З цього роблять висновок, що християнство є релігія аскетизму. Але
при глибшому вдумуванні в євангельське вчення взагалі і у вчення про

Царство Боже зокрема виявляється, що таке розуміння не відповідає
самому духу християнства. Суворий аскетизм, в основі якого лежить

заперечення всього земного як в основі своїй гріховного й злого,
властивий не християнству, а буддизму. Саме Будда вчив про нірвану як

мету життя. Нірвана це такий стан, коли людина відмовляється не

тільки від радощів життя, не тільки від світу, а й від свідомости, від

«я», розпливаючись в безмежному бутті. Це релігія найглибшого
песимізму. В буддійському аскетизмі є багато егоїзму. Бо аскет забуває
про світ і людей. Християнство є навпаки релігія чистої радости. Все,
що існує, є Боже творіння й має на собі відбиток Творця. Нема в світі

злого, що було б таким за самою своєю природою. Зло увійшло в світ

разом з гріхом. Отже, християнство засуджує лише те, що є

перекрученням природи або що спричиняє зло іншим. Разом з тим

християнство стоїть на засадах ієрархії вартостей. З цього погляду небесне стоїть

вище земного, духовне вище тілесного. Християнин мусить в першу

чергу прагнути до благ духовних, а потім уже до матеріяльних і

тілесних, оскільки вони не заперечують благ духовних. Звідси християнин
мусить панувати над своїм тілом і над своїми пристрастями. Коли ж

така перемога над ними неможлива в умовах звичайного світського

життя, він іде в пустелю або монастир. Але такий аскетизм, себто
зречення свого егоїстичного «я», можливий і в умовах мирського, зокрема
родинного життя.

Але й монах християнин, навіть пустельник не зрікається зовсім,
як монах буддійський, людей і світу. І в пустелю він іде не в ім я
егоїстичного піклування лише про спасіння своєї душі, а в ім я любови

до Бога й ближнього. Тому видатні аскети християнські не тільки
молились за своїх світських братів, а й мали спілкування з ними,

наставляючи їх у вірі Христовій і правді Його. А дехто з пустельників в тяжкі
хвилини народнього життя залишав свої келії і йшов до світських

людей, щоб наставить їх на путь правди. Таким напр., був св. ТеодозІй
Печерський. Отже, «християнський аскетизм має за свою мету не

заперечення природнього життя, а його освячення, не ослаблення плоті, а

посилення духу для Преображення плоті». (Світлов. Ідея Царства
Божого, ст. 414).

Такий аскетизм не є зреченя будь-яких радощів життя. Це лише

заміна радощів тілесних радощами духовними, які є не тільки чистіші,
а й інтенсивніші і тривкіші, ніж перші. Доказом цього можуть бути
переживання мучеників у перші віки християнства. Вони йшли на

страшну смерть не тільки без страху, а й з великою радістю. Прагнення
до Христа, віра у вічне блаженство з Ним були настільки сильйі, що
перемагали страх перед смертю й муками. Про це з особливою

яскравістю й переконливістю писав Ігнатій Богоносець до своєї пастви з

дороги до Риму, куди його вели на страту в цирку.
Але аскетизм, повне відмовлення від радощів життя, не обов язкове

для кожного християнина. «Той, хто може вмістити, хай вмістить».
Уведені в певні рямці, не роблячи людини рабом плоті, земні радощі вповні

припустимі для християнина. Сам Христос брав участь у мирних радо-
<щах, коли був на весіллі у Кані Галілейській або гостював у родині
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Лазаря. Ап. Павло в посланні до Коринтян пише: «я бажаю, щоб всі
ви були, як я (себто нежонатими), але кожен має своє дарування від

Бога, один таке, другий інакше. Неодруженим же і вдовам кажу: добре
їм залишиться, як я. Але коли хто не може втриматись, нехай

одружується, бо краще одружитися, ніж розпалюватись» (7,7 IX).
З питанням про відношення християнства до земних радощів

зв язане питання про багатство і бідність, про розподіл земних благ, що

стають за одно з важливих джерел цих радощів. Питання це особливо

гостро стоїть в наші часи, в період шаленого розвитку капіталізму.
Останній характеризується тим, що в руках порівняно невеликої

кількосте людей, концентруються величезні багатства, землі, фабрики,
заводи, а другі не мають нічого, терплять нужду; одні працюють, а другі
використовують наслідки їх праці. Ось як змальовує цей стан

суспільства Генрі Джордж: «В галасливих столицях, на вулицях, залитих

асфальтом і осяяних електричними сонцями, ми, як і скрізь,
зустрічаємо зморені; похмурі, злобні обличчя. Серед найбільшого скупчення
багатства люди умирають з голоду, і хворі діти сосуть висохші груди
своїх матерів».

При таких умовах досягнення науки в галузі матеріяльної культури*
винаходи в галузі техніки замість корнети стають на шкоду масі

робітників. Капіталісти, застосовуючи удосконалені машини, мають

можливість скорочувати кількість робітників, не зменшуючи, а навіть

збільшуючи свої прибутки. Звідси збільшення кількосте безробітних
і зменшення матеріяльного добробуту мас.

Але помимо матеріяльних терпінь великої кількосте населення,
нерівний розподіл багатств веде за собою й шкоди моральні. Робітник в

сучасних умовах виробництва обертається на машину, або навіть на

додаток до неї; одноманітна тяжка праця убиває в нього всякі вищі

духовні інтереси, залишається лише прагнення якось вижити, не вмерти
з голоду. З другого боку багачі, позбавлені потреби працювати,
віддаються втіхам матеріяльного життя, чужі будь-яких духових інтересів
або повні жадоби до наживи, всі сили свої присвячують на те, щоб ще

збільшити свої прибутки. Отже, між цими двома клясами людей

утворюється прірва, що призводить до взаємної ворожнечі й боротьби. Як
пише Неплюєв, «Колосальні страйки, вуличні побойовища, розгроми

промислових і торговельних закладів, динамітні вибухи, терор і аграрні
злочини все це стає звичайними, нормальними явищами сучасної
капіталістичної цивілізації» (Неплюєв. «До кращого майбутнього»).

Коли до цього ще додати жорстоку конкуренцію між самими

капіталістами, то ми мусимо погодитись, що капіталізм є жорстока, звіряча
боротьба за матеріяльні блага. Як же слід дивитись на багатство й
бідність з погляду євангельського вчення?

Одні з богословів стоять на тому, що Євангелія обмежується тільки

сферою внутрішнього духовного життя і ставиться байдуже до питань

земного існування. «Євангелія стоїть вище питань земного розвитку,

предметом її піклувань є не речі, а душі людей», пише відомий
німецький філософ Гарнак.

Навпаки, деякі вчені вбачають у Євангелії переважно соціяльну
доктрину і в особі Христа вбачають соціяльного реформатора, а деякі
вбачають в ньому соціяліста, навіть комуніста (Мерінг, Каутський). Саме
виникнення християнства вони пояснюють як наслідок розвитку пав-

перизму за часів Римської імперії, що викликав громадський рух,
очолений Христом.

І те, й друге розуміння Євангелії не є правдиве. Місія Христа
полягала в тому, щоб розв язать соціяльно-економічні питання земного
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життя. Він прийшов для того, щоб заснувати Царство Боже спочатку
на землі, а потім і на небі. І тому духовне Він ставить вище, ніж

тілесне, небесне вище, ніж земне. Але Він не заперечує земного й тілесного,
лише визнає за ними підрядну ролю.

Тому християнство не може зовсім байдуже ставитись до того, що

діється на грунті матеріяльних відносин між людьми. Зокрема воно

не може байдуже ставитись до того, що значна частина людства терпить

велику економічну нерівність, в світі панують заздрість, ворожнеча і

різні злочини. І хоч місія Христа мала переважно духовний характер,
Він давав настанови і щодо життя матеріяльного. Так коли, напр.,
багатий юнак спитав Його, чого йому (юнакові) бракує, щоб мати життя

вічне, Христос сказав йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди

продай майно своє та роздай убогим, і матимеш скарби на небі. Потому
приходь та іди вслід за мною». Почувши таке слово, юнак відійшов,
зажурившись, бо мав великі маєтки. Ісус же сказав своїм учням: «По

правді кажу вам: верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж

багатому в Боже Царство». (Св. Матв., 19, 20 24).
Але чи означають слова Христа, що він визнає всяке майно за зло?

Таке розуміння їх було б невірним. Христос не сказав юнакові, щоб він
просто знищив свої маєтки, а щоб роздав їх убогим. Значить, вони не є

злі самі по собі. І щнака Він засудив не тому, що той володів

маєтками, а тому, що він ставив їх вище Царства Небесного, блага матері-
яльні ставив вище благ духовних.

Така ж думка про матеріяльні блага лежить в основі притчі про
багача, що зібрав великий врожай і сказав собі: «Зламаю комори мої,
і збудую більші, і зберу туди все збіжжя моє і все добро моє. І скажу
душі моїй: душе! багато добра лежить у тебе на многі літа; будь
спокійна, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому: «нерозумний! цієї ночі
душу візмуть у тебе, кому ж достанеться те, що ти заготовив» (Лук.,
XII, 16 20). Отже, виходячи з євангельського розуміння матеріяльних
благ, слід сказати, що християнство не може не засуджувати сучасного

суспільства, як той євангельський багач, тільки й живе думками про
своє багатство й чисто матеріяльні втіхи, зовсім не думаючи про тих,
хто, живучи в великих злиднях і виснажуючи свої сили, не має

можливосте задовольняти свої найменші духовні потреби. Такий стан

засуджують в своїх енцикліках і папи Лев XIII і Пій XII. Але тоді постає
питання: чи не є євангельське вчення соціялістичною або навіть
комуністичною доктриною. Ми вже писали раніш, що християнство не

принесло в світ якоїсь політико-економічної системи; а разом з тим треба
відзначити, що соціялізм, а тим більше комунізм не відповідають
самому духу християнства. Соціялізм за всіма його відмінами є така форма
суспільного життя, при якому суспільство має виключний примат перед
особистістю.

Мартенсён порівнює соціялістичне суспільство у відношенні до
особистосте з океаном. Окремі особистості це так би мовити краплини.
Реальним залишається сам океан з його вічним рухом. До якої міри
знецінюється людина при соціялістичному устрою, про це свідчить
жахлива совєтська дійсність. Нехай не кажуть, що совєтський устрій не є

соціялістичний. В інших умовах соціялізм, може, був би не таким до

краю жорстоким, але в основному мало відрізнявся б від соціялізму
совєтського. Християнство не знижує особистосте; навпаки, воно

підносить її та її свободу. Людина є образ і подоба Божа і тому не може

бути засобом не тільки для іншої особистосте, а й для суспільства. [...]
Останнє питання, що ми його поставили, є християнство і війни.

Само собою зрозуміло, що християнство як релігія любови не може
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в принципі не засуджувати війни. Але разом з тим і до цього часу між

окремеми народами й державами існують такі відношення, що коли б

якась із держав зовсім відмовилась збройно захищати себе сама або

в союзі з іншими державами, вона швидко була б опанована

чужинцями і її населення опинилось би в положенні рабів. Такі відношення
між державами пояснюються тим, що в них майже зовсім не відбився
благодійний вплив християнства. Так само, як і в старовинні часи, так

і тепер у цих відносинах панує право сильного. І коли у суспільних
відношеннях в межах окремих народів і держав громадська думка
вимагає від кожного члена суспільства певної гуманности, чесности й

справедливости, то у міжнародних відношеннях, навпаки, людність

керується крайнім егоїзмом. Підступ, обман на користь своєї держави
або народу в дипломатії визначаються за щось цілком позитивне, коли

від них своя держава або народ мають користь. В дипломатії й досі

панує дух Макіявеллі, автора антиморального й антихристиянського

твору «Володар». Такої скількости жертв, такої неймовірної руйнації,
такого безоглядного нищення здобутків культури й найцінніших
пам ятників її, якими супроводилась остання війна, світ ще ніколи не зазнав.

Але жах полягає не тільки в самому факті кривавої жорстокости і1

руйнації, а ще і в тому, що все це робилося не в запалі боротьби, а

цілком свідомо й пляново, причому під все це підводилася «теоретична»
база, як це робили німецькі націсти.

Християнство не може засуджувать всього цього як вияву духа

злоби. Але воно не може засуджувати народ, що зі зброєю в руках
захищає себ від напасника. В Євангелії сказано: «Більш тієї любови ніхто

не має, як хто душу свою положить за друзів своїх». А такими в

першу чергу є ті, що поклали голови свої за свій народ. Серед
святих, що їх прославляє Церква, немало є воїнів, а серед них Юрій
Побідоносець, патрон нашого народу.

Але все ж таки війна залишається великим злом, з яким має

боротися Церква. Віримо, що ця боротьба дасть позитивні наслідки і то,

можливо, не в довгому часі. Про це, між іншим, свідчить і утворення

міжнародної організації ОН, що має своїм основним завданням

сприяти мирним відношеним між народами. Коли б навіть в

найближчі роки й сталася катастрофа всесвітньої війни, ідея мирної співпраці
між народами все ж таки відновиться, і кінець кінцем війни щезнуть.
А це означатиме, що буде усунена одна з найбільших перепон до
реалізації Царства Божого на землі. Народи, позбавлені страху війни,
всі сили свої віддадуть мирній праці.. Розів ється матеріяльна і
духовна культура. Для народніх мас не буде потреби занадто напружувати
свої сили в добуванні хліба насущного і буде залишатися час для

задоволення духовних потреб. Життя людини стане глибшим і

змістовнішим. Розів ються науки й мистецтво. Відношення між людьми будуть
пройняті духом християнської гуманности. Людина людині перестане
бути вовком, а стане улюбленим братом і сестрою. Так наблизиться

Царство Боже на землі, що потім перейде у Царство Небесне.
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Ігор ІВАНОВ

ПРЕПОДОБНИЙ АНТОНІЙ
До 920-річчя пам'яті засновника Печорської обителі

Прадавня, багата на події історія руського чернецтва бере свій початок з

Печерської обителі, однієї з найстаріших на Русі. Заснував Печерську обитель,
згодом Києво-Печерську лавру, преподобний Антоній, який пройшов велику

школу послуху і служіння Господу у монастирі на горі Афон. Грамотою
імператора Василя Македонянина Афонський півострів було віддано виключно для

проживання пустинників, які селилися там у скитах окремо один від одного і
тільки три раз на рік збиралися у своїй Соборній церкві, щоб поспілкуватися.

Значно зросла слава афонських самітників у середині X ст., коли поселився

там подвижниик Афанасій, що влаштував 961 року свій знаменитий монастир,

де зібрав братію, яка визнавала його правила співжиття. Кожному він

доручив певну справу, суворо вимагав послуху, запроваджував «казательницю»,
тобто читання після вечірньої служби для неписьменних книжок з

поясненнями. «Обитель Афанасія зажила такої слави, що звідусіль до нього прибували
послушники з Риму, Італії, Грузії, Вірменії; багато пустинників, ігумени,
навіть єпископи приходили до його оселі» Ч «...життя чернече на Афоні процвітало
тоді, як новонаверненим племенам слов янським треба було запасатися

взірцями чернечого життя. Внаслідок частих вторгнень слов ян не тільки

Македонія, але й Пелопонес стали слов янськими. Попередник Афона місто

Epic мало болгарські поселення в X ст. Тому Афон зробився притулком
і розсадником чернецтва для племен слов янських. У XI ст. були вже на

Афоні слов янські монастирі болгарський Зограф, руський Ксилургу. Ця
близькість Афона до слов янських племен й засвідчує, чому Афон став рано
відомим руським і чому ченці афонські приходили до Русі» 2.

Наприкінці X ст. (певне, 983 р.) у місті Любечі народився хлопчик Антипа.

«З юнацьких років вихований в любові до Бога, Антипа відчув у себе

бажання усамітненого життя і, по навіянню з неба, вирішив іти на Афон, котрий
славився вже тоді на усім сході святістю своїх пустельників і зажив слави

осередка православного чернецтва» 3.

У період до 1030 р. Антипа прибув до Афона, і його вразило життя

самітників. У одній із тамтешніх обителей Ефсігменському монастирі він

попросив ігумена покласти на нього чин ченця.

Ігумен Феоктист, його майбутній наставник, передбачаючи велике

призначення прохача, здійснив постриг, надавши Антипу ім я Антонія. «Наставив

юнака чернечому чину і прорік: «Іди на Русь знову» 4.

Після повернення з Афона Антоній деякий час живе у Києві, поселившись

у Варязькій печері. Але незабаром змушений був знову повернутися до

Афона, можливо, унаслідок смути, яка виникла після смерті князя Володимира.
Тоді священик церкви Святих апостолів на Берестові Іларіон приходив

на «схил, де тепер стоїть старий монастир Печерський, і там молився...

Викопав він печерку маленьку, у дві сажені, і, приходячи із Берестового,
відспівував там «години» і молився Богу таємно» 5.

Антоній знову повертається з Афона на батьківщину. Шукаючи місце для

проживання, мандрував монастирями, але в жодному з них не побажав

залишитися. Нарешті він прийшов у Київ і на дніпровських кручах відшукав
безлюдну печерку, яку колись залишив священик Іларіон. Це місце чимось

нагадувало Афонську гору і припало йому до душі. «Господи! молив Антоній
із сльозами. Хай буде на цім місці благословіння св. Афонських гір і

молитва мого батька, іже мя постриже... і сія рек вселився тамо» 6. «Це було
у 1051 році через недовгий час, як возвели Іларіона на кафедру митрополичу,
котрого Антоній постриг у чернецтво і печерку котрого сам зайняв і потім

розширив власними руками. Незабаром про подвиги Антонія дізнались люди
і стали приходити до нього і приносити необхідне для життя і його визнали
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за великого Антонія. Люди просили в нього благословення, а деякі просилися

до нього і на співжиття» 1. Антоній прийняв до себе помічником ієрея Никона,

котрий постригав тих, котрі згодом ставали подвижниками-аскетами тутешніх
печер. Після Никона Антоній прийняв молодого Феодосія, який продовжив
його справу. Через чотири роки прийшла до сина мати Феодосія, щоб

повернути його до себе у мирське життя. Тільки колись -покірливий син на цей раз
силою духу свого і переконанням зумів довести матері велич чернечого

служіння, і пішла вона до жіночого монастиря св. Миколи. Як писав преп.

Нестор, «бачимо три світила, які сяяли у печері та розганяли темряву бісовську

постійною молитвою та постом, преподобного Антонія, блаженого Феодосія

і великого Никона. Вони у печері молилися Богу, і Бог був з ними» 8.

Незабаром до них приєднався ще один подвижник преп. Мусій Угрин,
котрий служив при ростовському князі Борисі Володимировичі. У 1015 р.

він був єдиний, хто чудом врятувався під час вбивства св. Бориса на річці
Альті. Після багатостраждального полону його прийняв Антоній, у котрого

в пості та молитвах, у пильнуванні, та безмовності, та інших чернецьких

доброчесностях після десяти років служінню Богу відійшов із життя.

З 1054 р. ім я Антонія стало відомим далеко за межами Києва. За

духовним зціленням і порадами приходять до нього бідні і багаті з усієї Руської
землі. Багато хто, поспілкувавшись з Антонієм, круто міняє життя, стає й

собі ченцем. З «Києво-Печерського патерика» відома історія про перших

вельмож, яких було прийнято в братію. Один мав ім я Іоанн, був він сином

боярина великого князя Ізяслава. Після бесіди з преп. Антонієм він переконався
в марності мирського життя, тимчасових земних благ і загорівся бажанням
стати божим подвижником. «На другий день приїхав він до печери в; одязі

світлому, на багато прикрашеному коні, оточений слугами. Поклонившись

до землі преподобним, зняв із себе боярський одяг, поклав його перед
Антонієм. Відмовившись від мирської пишноти, залишивши дружину і дім батька,

просив постригу»9. Постриг здійснив за дорученням Антонія Никон і дав

Іоанну ім я чернече Варлаам.

Незабаром прийшов до Антонія ще один улюбленець великого князя і

теж прийняв постриг, отримавши чернече ім я Єфрем. Це викликало гнів

великого князя Ізяслава. Він викликав Никона до себе і зажадав, щоб його

улюблені слуги повернулися до двору, а якщо ті відмовляться, загрожував

розкопати печеру, а всіх, хто жив у ній, кинути до темниці. Никон відповів

князю: «Роби як знаєш, але не у владі моїй лишати воїнів Царя Небесного».

У той час, як князь виливав свій гнів на Никона, з явився слуга і доповів,
що Антоній із братією збирається покинути печеру і вирушити до інших країв.
Жінка Ізяслава, полька за походженням, яка була присутньою при розмові,

порадила не чіпати ченців. Пересторогою прозвучала її розповідь про
вигнання монахів з Польщі, після чого на країну обрушився гнів Божий. Князь

змінив своє рішення. Але преподобний Антоній вже встиг покинути свою печеру,

і тільки через три дні слугам Ізяслава вдалося відшукати його і упросити

повернутися до печери.
Тим часом батько Варлаама силою забрав сина з чернечої обителі і знову

зодяг у боярську одежу. Але чернець з відразою скинув її і майже три дні

голий, відмовляючись від їжі, просидів у будинку батька, благаючи повернути
його назад до монастирської братії. Батько, вражений такою вірою сина,

відпустив його до Антонія.

Першим часом у обителі мали чернечий послух дванадцять чоловік, як

тих апостолів. Ченці розширили печеру, облаштували келії та церкву.
Згодом Антоній прийняв ще кілька чоловік, і засновник обителі вирішив
усамітнитися в одній із печер, звідки ніколи не виходив; мощі його лежать у ній

донині10. Для любителя самотності Антонія навіть ця нечисленна братія
здавалася великою. Зібравши якось ченців, він сказав їм: «От Бог зібрав
вас, братіє, і над вами спочиває благословення святої гори, дане мені
ігуменом через постриг, а від мене воно перейшло до вас. Живіть тепер самі,
я поставлю вам ігумена, а сам хочу іти до другої гори, щоб жити відлюдно,
як звик віддавна». Ігуменом він призначив Варлаама, а сам на сусідній горі
викопав печеру, яка започаткувала відомі тепер Ближні печери.

124 Київська старовина



Залишившись без Антонія, братія старанно слідувала запровадженим ним

правилам. Жили ченці в труді і послуху. І хоча життя було суворим, число

братії швидко збільшувалося. Приміщення печерної церкви стало затісним для

спільних молитв. Тому попросили у Антонія благословення на будівництво
церкви на поверхні. Спочатку звели із дерева невеличку церкву Успення

Пресвятої Богородиці, біля якої згодом виросли й інші монастирські будови, під

які великий князь віддав всю гору.

Ченці з часом побудували велику церкву, келії, оточили монастир
огорожею. Через те, що братія жила у печерах, монастир назвали Печерським.
З малої Антонієвої печери виникла славетна лавра, рівної котрій не було в

Руси-Україні і про яку із захопленням відгукувалися у Візантії, Болгарії,

Польщі, Вірменії та інших державах.
«Як на вищий і надзвичайно важкий засіб подвижництва дивились у

печорському монастирі на затворництво. Прикладом цього послуху служив сам

преп. Антоній. Передавши керівництво братією Варлааму, а потім Феодосію,
він затворився у своїй новій печері, де проводив життя у пості, молитвах, і
за високі подвиги удостоївся від Бога володіти даром чудотворення і

пророцтва» п.
Проте, незважаючи на затворництво, преп. Антоній не відмовляв у

допомозі людям, які приходили до нього за порадою, благословенням чи з

проханням полікувати. Трьох синів князя Ярослава Ізяслава, Святослава та

Всеволода Антоній попереджав про невдачі у битвах з половцями. Вони

не послухались слів преподобного, а вийшло саме так, як він провіщав.
Дуже складними були стосунки Антонія з великим київським князем Ізя-

славом. Повернувшись після свого вигнання Всеславом до Києва, Ізяслав

зненавидів Антонія за добрі стосунки із своїм ворогом. Чернігівський князь

Святослав, дізнавшись про можливі репресії над Антонієм, присилає за ним

своїх гінців. З важким серцем розставався пустельник зі своєю печерою.

Прибувши до Чернігова, він «спочатку оселився в Єлецькому монастирі, а

згодом викопав у Болдиних горах печеру. Слава про преподобного Антонія,

яку він здобув «не золотом, а сльозами, постом і пильнуванням», скоро

поширилась по довколишніх місцях. Чимало людей приходило до преподобного,
і він заснував тут монастир. Святослав полюбив преподобного, часто

відвідував його, радився з ним, за один рік збудував біля печери кам яну церкву
в ім я святого пророка Іллі. З церкви вів вхід до печери, де жив

преподобний та ченці. Ці печери збереглися й до сьогодні.

У 1072 р. преподобний Антоній на запрошення київського князя Ізяслава,
який примирився з ним, і на прохання ченців лаврських повернувся до
Київських печер» 12, де й закінчив дні свого земного життя на 90-му році у своїй

печері 7 травня 1073 року. У келії преподобного ченці влаштували церкву

преп. Антонія.

Святії мощі преп. Антонія залишились у глибинах землі. У «Патериці»

говориться, що Бог заборонив бачити їх. А ті, хто намагався розкопати місце
вічного упокою святих мощей, були покарані насланим на них вогнем, після

чого вони дуже каялись у своїх вчинках. Над місцем, де спочивають мощі
святого, було споруджено срібну гробницю із зображенням лику угодника, а

поруч знаходилась невелика келія з кам яним ложем преподобного Антонія.
23 липня день пам яті преп. Антонія первоначальника руських ченців

і засновника Печерського монастиря.
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3
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4 Полное собрание русских летописей. Спб., 1856. Т. 1. С. 67.
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Дмитра Яворницького. Передмова, публікація та коментарі Юрія Мицика, Світлани

Амбросимової, 2
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Франчук Віра. З оточення Олександра Потебні, 1
Ханенко Микола. Діаріуш, або Журнал... Переклад, публікація та примітки

Валерія Шевчука, 6
Шаповал Микита. Минувшина і будучина української визвольної боротьби.

Передмова та публікація Надії Миронець, 5
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