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ВЕЛЕТИ ДУХУ
Ось уже майже два століття вони йдуть поруч. Майже ровесники. 

Земляки. Українці з великої літери. Обом випало Боже провидіння бути 
геніями народу, ввібрати в себе його минуле і майбутнє, стати вираз
никами правічного духу нації.

Тарас Шевченко...
Микола Гоголь...
Як багато в цих двох іменах! Необмірний світ почуттів і прагнень, 

мрій і болі.... Ці два сини України несли в собі незбагненні і недосяжні 
духовні галактики, розсипаючи над нами волосожари своїх пружних ду
мок... Зараз імена українців Тараса Шевченка та Миколи Гоголя відомі 
в усьому світі, хоч стосовно Гоголя, то для багатьох він був і залиша
ється виключно російським письменником. Так стверджувалося у біль
шості його біографіях, монографіях, енциклопедичних довідниках. І до  
сьогодні літературознавці, котрі похваляються своєю науковою об’єк
тивністю й демократичною порядністю, враз заціплюються, коли треба 
говорити про менталітет Гоголя, його духовні та літературні витоки. 
«Бачите,— кажуть вони,— не міг в Україні в ті часи сформуватися та
кий геній. Не міг, та й годі...!»

І забувають про місце народження Гоголя, що на світ він з ’явився 
в центрі Гетьманщини, де кожний камінь дихав українською історією, 
про той піетит, яким проймався письменник, згадуючи Малоросію, ху
тори і пасіки, пропахлі воском дерев’яні церквиці, козацькі кургани.

Але Гоголь був українцем не тільки за походженням, за своїм ко
зацьким корінням, а насамперед за духом. Саме Україна, ї ї  тихі ночі 
над Дніпром, епічні думи, співані на правічних курганах, надихали його 
на творчість. З  України проліг йому шлях до осяйного, але такого хо
лодного і незатишного його душі Петербурга, звідки подумки він по
вертався до берегів могутнього Дніпра, в тихий затишок пасіки Рудого 
Панька, стін Братського монастиря, де здобували ази європейської осві
ти Андрій та Остап і так іронічно споглядав світ Хома Брут. У кож
ному з козацьких героїв була часточка душі самого Гоголя-українця.

Святкувалося вже багато ювілеїв Шевченка і Гоголя. І робилося все, 
щоб якомога далі віддалити їх від України. Шевченка робили виключна 
революційним демократом, мало не хрещеником Бєлінського, Гоголя ж  
взагалі позбавляли права називатися українцем. І борони Боже була 
сказати котромусь із дослідників про їхню шану і любов до України, 
рідного народу.

Прийшли нові часи, з ’явилися інші можливості розглянути життя г 
творчість Шевченка та Гоголя. Бо не все в їхніх біографіях дослідже
не, з ’ясоване, далеко не все сказано так, як воно було насправді.

Гоголь зробив великий внесок у російську літературу. Обставин» 
склалися так, що саме Петербург став його літературною колискою. Але 
ми хочемо, щоб увесь світ знав, що в тій колисці виростав син україн
ського народу. Стосовно Гоголя Україні належить те, чого ніхто ні за  
яких умов не зможе в неї відібрати — кровна і духовна єдність письмен
ника з рідним народом.

Уперше ми відзначаємо ювілеї Шевченка і Гоголя у віками омріяній 
незалежній Україні. Як хотілося б, щоб ці два ювілеї не розчинилися 
у словославії і віншуваннях, а спонукали нас до глибшого проникнен
ня у творчість великих письменників, до нового осмислення їхніх, істин
но стражденних життіїв, не озираючись, як те було раніше, на «крем
лівських великодержавних мудреців», які в кожній такій спробі вбача
ли націоналізм і сепаратизм. Вони чудово розуміли, що, викресливши 
із контексту національної культури Шевченка і Гоголя, зуміють приту
пити історичну свідомість українського народу, яка формувалася не на 
професорських історичних монографіях і працях, а саме на творах Шев
ченка І Гоголя — «Гайдамаках» та «Тарасі Бульбі»!

їхня творчість доходила не тільки до закріпаченої і обездоленоГ 
сіроми, але й інтелігенції, що почала формуватися як чинник культури 
саме з появою творчості Шевченка і Гоголя. Не конторська інтелігенція, 
не інтелігенція повітових сеймиків і контрактових ярмарок, а саме 
національна, якій випала велика честь сформувати своє історичне світо
бачення на творах двох велетів українського духу.

180 років Тарасові Шевченку!
185 років Миколі Гоголю!
Два великі, безмірно великі ювілеї у  контексті нашого національ

ного відродження.



До 180-річчя 
від дня народження 

Т. Г. Шевченка

Омелян П ріцак

©
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У Вільні Т. Шевченко набув два досвіди: по-иерше, ступив на 
шлях професійного вишколу, пройшовши науку під керівницт
вом справжніх малярів, а по-друге, відкрив людську гідність 
у собі і вперше зустрівся з національною проблемою, що опісля 

переродилася в нього у концепцію національної гідності.
Взимку 1829—1830 р. у Вільні перебував відомий маляр-портретист 

-Франческо Лампі, в якого пані віденського вищого світу замовляли свої 
портрети. Серед них була і Софія, жінка Павла Енгельгардта, власника 
Шевченка, яка, знаючи про малярський хист Тараса, вирішила викори
стати нагоду і набути власного портретиста. Тараса трохи причепурили 
і наказали ходити на лекції. Отже, шістнадцятилітній Шевченко мав 
змогу дістати основи малярства від майстра світової слави. Він, либонь, 
справив позитивне враження на Лампі, бо той, перед від'їздом до Відня, 
поручпв Тараса своєму віденському колезі Янові Рустемові, вірменину зі 
Стамбула, відомому професору малюнка Віденського університету. Цього 
вчителя, у якого Тарас працював до кінця свого перебування у Вільні, 
він пізніше, на вигнанні, прихильно вгадував у листі (від 10 лютого 
1855 р.) до свого польського друга Бронислава Залєського:

«Ти питаєш мене, чи можеш узяти пензель і палітру: на це відпо
відати Тобі й радити досить мені тяжко, бо я давно Твоїх рисунків 
не бачив, і тепер можу Тобі те тілько сказати, що мовляв колись учням 
своїм старий Рустем, професор рисування при бувшому віленському уні
верситеті: «Шість років рисуй і шість місяців малюй, і будеш мистцем». 
І я  вважаю раду його за слушну: взагалі недобре передчасно 8а фарби 
^братись. Перша умова малярства — рисунок і круглота, друга — колорит. 
Не здобувши твердості в рисунку, братися за фарби —- це все одно, що 
вночі шляху шукати» (Повне зібрання творів у 6 томах.— Т. 6.— С. 110).

Портрет і рисунок, вивчені Шевченком у Вільні, лишилися до кінця 
його життя найбільш досконалим виявом мистецької творчості. Проте на 
час перебування у Вільні припадає ще важливіший (з точки зору нашої 
теми) здобуток Шевченка. Як багато поколінь студентів перед ним і після 
нього, він, тоді шістнадцяти-сімнадцятилітній, щоб вивчити чужу країну 
і  культуру, заприязнився з дівчиною-полькою Ядвигою (Дзюня, Дуня) 
Гусіковською. Вона походила з Варшави, але по смерті батьків жила
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в тітки у Вільні. Хоч Дуня працювала швачкою, але була грамотною 
і цікавилась тодішнім бурхливим культурно-політичним рухом студент
ства. А це були дуже вагомі роки польського національного відродження* 
Вільно — батьківщина Адама Міцкевича — лише кілька років тому пере
жила страшний розгром. Членів товариства філоматів і філаретів заареш
тували та вивезли отой цвіт молоді углиб Росії. Міцкевич мусив поки
нути свій край. Але вибухнуло повстання у Варшаві, і вся молодь Вільна 
була охоплена системою агітаційної мережі. Дзюня за традицією поль
ської жінки відмовилася вживати іншої мови як польської. Це змусило 
Тараса вивчити польську мову, що опісля дуже йому придалося. Під 
керуванням Дзюні він зачитувався творами Міцкевича та польською 
революційною літературою. Разом вони простудіювали також деякі пи
сання історика й публіциста Йоахима Лелевеля.

Дзюня була бідною, як і Тарас, але — це тільки тепер стало йому 
очевидним — вона мала основну людську цінність: волю, пе була крі
пачкою. «Я [тоді] уперше прийшов до думки,— так згодом розповідав 
Шевченко своєму другові-добродієві маляреві Іванові Сошенкові,— чому 
і нам, нещасним кріпакам, не бути такими ж людьми, як і інші свобідні 
верстви» (Спогади про Тараса Шевченка.— К., 1982.— С. 51—52). Детро- 
нізація царя Миколи І як польського царя зробила перший прорив 
у властивому для кріпака, яким був Шевченко, пресекулярному міфі 
православного і династичного легатимізму. Він зрозумів, що цар — це чу
жий сатрап і що Росія — це поневолювач народів. Тарас уперше почув 
і збагнув лозунг польських повстанців «За нашу і вашу свободу» і опісля 
застосував його до української дійсності.

Тарас на все життя зберіг добру пам’ять про Дзюню. У своєму «Жур
налі» 5 вересня 1857 р. він записав: «Уві сні бачив церкву святої Анни 
в Вільні та любу Дуню, чорнобриву Гусіковську, як молилась у цій 
церкві» (Твори.— Т. 5.— С. 118).

2

Санкт-Петербург 30-х та початку 40-х років XIX ст. був справжнім 
культурним та інтелектуальним центром великої імперії, що притягав 
творчі сили. Трагічна доля невдалих революціонерів-декабристів (із 
1825 р.) ще залишалася свіжою в пам’яті: серед аристократичного Санкт- 
Петербурга було мало родин, члени яких не були або повішені, або за
слані у Сибір. Творчість Пушкіна, що тільки недавно загинув у без
глуздому двобої, як і сміх Гоголя, були постійними темами столичних 
салонів.

До столиці «слов’янської» імперії дійшов у той час рух чеського 
слов’янофільства Вацлава Ганки, Павела Шафарика та Яна Коллара. 
У своїй початковій стадії чеське слов’янофільство викликало захоплення, 
правдиве співчуття, зацікавлення усіма слов’янськими мовами й літе* 
ратурами, словом,— воно тоді ще не було використане царською бюро
кратією і ще не здегенерувалося, як це сталося пізніше, до концепції 
злиття в обіймаючій всіх слов’ян російській тиранії.

Не дивно, що магія імперської столиці притягала й чужих митців та 
науковців, які сподівалися зробити там велику кар’єру. Проте Шевченко, 
замість того, щоб робити особисту кар’єру, використав Петербург для 
пропаганди України. І це зробив свідомо, жертвуючи своєю блискучою 
кар’єрою художника.

Ми не знаємо, як минув перший рік Тараса у Петербурзі (1831)’, як 
він давав собі раду з чужою йому російською мовою, відмінними зви
чаями та чужим оточенням. Наші все ще досить скупі інформації почи
наються тільки з другого року перебування Шевченка в імперській сто
лиці. Тоді його власник законтрактував Шевченка на чотири роки 
(1832—1836) до «живописних дел цехового мастера» Василя Ширяєва.
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Дмитро Антонович слушно звернув увагу на те, що Ширявв був ви
пускником Арзамаської художньої школи академіка О. Ступіна і вчився 
в рисувальному класі Товариства заохочування художників у Петербурзі. 
З легкої руки пізнішого Шевченка-академіста Ширяєв часто недооці
нюється шевченкознавцями як митець-декоратор.

Крім практики у прикладному мистецтві, Шевченко, перебуваючи у 
Ширяєва, набув смак до історії мистецтва та художнього читання. Справа 
в тому, що Ширяєв дозволив йому читати свою багатотомну енциклопедію 
античного світу та мистецтва. Це був російський переклад твору Жана- 
Жака Бартелемі «Подорож Анахарсиса Молодшого по Греції».

Ширяєв мав свояків і знайомих студентів Академії мистецтв. Вони 
в його домі періодично влаштовували скромні літературні вечірки. Один 
із них, портретист Іван Зайцев (1805—1890), був сином кріпака з Украї
ни. Він залюбки читав на тих вечорах уголос поезії Василя Жуковського 
та Олександра Пушкіна. Ось що пише Зайцев про це у своїх спогадах:

«Я нерідко бував у Ширяєва, і ми розмовляли вечорами, іноді я в 
нього читав і декламував твори Пушкіна і Жуковського. В той час у су
сідній кімнаті, біля розчинених дверей, завжди стояли двоє хлопчиків, 
років шістнадцяти-сімнадцяти, учні хазяїна, які були в нього на побігень
ках [...] Все, що я читав, хлопчики слухали дуже уважно. Чому ж, за
питають добрі люди, я розповідаю так докладно про якихось хлопчиків? 
Тому, відповім я, що один з них став згодом улюбленим малоросійський
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поетом,— то був Тарас Шевченко» (Спогади про Тараса Шевченка.— К., 
1982 .- С. 59).

Іван Сошенко (1807—1876), студент Академії мистецтв, на сім 
років старший земляк Тараса (родом з Богуслава), зустрів його у липні 
1835 р. у Літньому Саду. Він заопікувався талановитим хлопцем і велів 
своєму новому знайомому прийти до нього на квартиру та принести свої 
рисунки. Ось що пише про ті відвідини Шевченко у своїй автобіографіч
ній повісті «Художник»:

«У неділю ранком я [Сошенко] повернувся з цілонічної своєї прогу
лянки, й у коридорі перед дверима свого помешкання зустрів мене мій 
новий знайомий [Шевченко], та вже не в пістрьовому брудному халаті, 
а в чомусь подібному до сюртука рудуватої барви, з великим згортком 
паперу в руках. Я привітався з ним і простягнув йому руку. Він кинувся 
до руки й хотів ї ї  поцілувати. Я висмикнув руку, мене засоромила його 
рабська улесливість. Я мовчки ввійшов до хати, а він зостався в коридорі. 
Я скинув сюртук, одяг блузу, закурив цигарку, а його все ще немає. 
Я вийшов у коридор, дивлюся — приятеля мого наче й не було; я зійшов 
униз, питаю двірника, чи не бачив такого й такого? — Бачив, каже, ма
лого з паперами в руці,— вибіг на вулицю. Я на вулицю — і слід замело. 
Мені стало сумно, наче я втратив щось мені дороге. Нудився я до най
ближчої неділі й ніяк не міг збагнути, яка була причина наглої втечі 
мого приятеля.

Діждавшись неділі, я [...] пішов до Літнього Саду [...]. Я туди, а 
приятель мій уже тутечки. Побачивши мене, він покинув рисувати й по
червонів аж по вуха, наче дитина, що її  піймали, як краде солодке... Як 
умів, приголубив я свого приятеля і, коли він опритомнів, запитав його, 
чому він утік із коридору.— Ви на мене розсердились, і я злякався,— 
відповів вій» (Твори.— Т. 4.— С. 142).

Зустріч з Сошенком була етапною подальшого життя Шевченка. Со
шенко пе тільки заопікувався краянином, але через деякий час увів 
його до «малоросійського гурту» столиці. У той час жило там чимало 
людей з України, що навіть займали високі становища в імперській си
стемі, особливо в наукових та мистецьких колах. Душею їх був письмен
ник Євген Гребінка, у  домі якого відбувалися літературні вечори. Через 
деякий час Гребінка познайомив Шевченка з впливовими земляками 
у мистецькому світі, зокрема Василем Григоровичем (1786—1865) із 
Пирятина, істориком мистецтва, секретарем Товариства заохочування 
художників у Петербурзі та конференс-секретарем Імператорської Ака
демії мистецтв.

Назване Товариство, засноване у 1820 р., відіграватиме велику роль 
у житті Шевченка. Уже 4 жовтня 1835 р. комітет того Товариства за 
підписом Григоровича та інших друзів Гребінки — професора скульпту
ри і віце-президента Академії мистецтв графа Федора Толстого (1783— 
1873), віолончеліста графа Матвія Вієльгорського (1794—1866) — видав 
такий документ: «Після розгляду рисунків посторонного ученика Шев
ченка, Комітет пригнав їх гідними похвали і рішив мати на оці його 
на будучий час» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії 
(1 8 1 4 -1 8 6 1 ) .-  К , 1982 .- С. 9).

Незважаючи на статус кріпака, Шевченкові дозволили відвідувати 
курси мистецьких класів товариства. З того часу (1835—1837) вберегло
ся декілька рисунків Шевченка, виконаних тушшю на задані теми від
творити драматичні історичні епізоди. Цікаво, що Шевченко, крім (тоді 
обов’язкових) тем з історії стародавньої Греції та Риму, вибрав дві — 
з минулого України: смерть князя Олега Святославича Деревлянського 
(у 977 р.) і смерть Богдана Хмельницького (1657 р.). Як бачимо, тут 
уже народжується Тарасова історична свідомість та сенс пропорції: одна 
тема взята з княжої доби, а друга — з козацької.

Восени 1836 р. з тріумфом повернувся до Петербурга з Італії Карл 
Брюллов (1799—1852), найкращий в імперії майстер жанрових картин,
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щоб очолити професуру Академії мистецтв. Він був лотомком знімченої 
лінії французьких гугенотів. Його величезне полотно в академічному 
класичному стилі «Останній день Помпеї» принесло художнику над
звичайну славу та загальне визнання. Провідний поет столиці Василь 
Жуковський (1783—1852), що був одночасно вихователем спадкоємця 
престолу (пізніше царя Олександра II, 1855—1881), охрестив Брюллова 
«Карлом Великим».

Брюллов був всебічно розвинутим митцем: він цікавився музикою, 
поезією, театром. Після повернення до Петербурга став одним з членів 
тріумвірату «несамовитих романтиків»; два інші — це видатний оперний 
композитор Михайло Глинка (1804—1857) та модний тоді письменник 
(українського роду) Нестор Кукольник (1809—1868).

Іван Сошенко, опікун Тараса, зразу став учнем славетного і модного 
професора, і через нього Брюллов познайомився зі шкільними рисунка
ми Тараса та з однією його поемою. Вони йому настільки заімпонували, 
що вже у 1837 р. великий Брюллов дозволив кріпакові Шевченкові від
відувати свою майстерню. 21 лютого 1837 р. комітет Товариства заохо
чення художників призначив першу допомогу «молодому художникові 
Шевченкові».

Для кріпака Шевченка це було сповненням найбільш сміливої мрії: 
найславніший маляр імперії зробив його своїм учнем, а опісля ще й 
своїм повіреним. На деякий час Брюллов навіть запросив його мешкати 
в себе. «Хуткий перехід,— писав Шевченко опісля у своєму «Журналі» 
(1 липня 1857),— із горища мугиря-маляра до пишної майстерні най
більшого живописця нашого століття! Самому тепер не віриться, а дійсно 
так було. Я з брудного горища, я, нікчемний замазура, на крилах пере
летів до чарівних зал Академії мистецтв» (Твори.— Т. 5.— С. 43).

Тепер недовго Шевченко залишався кріпаком. Знову здійснення фан
тастичної казки! Уже 22 квітня 1838 р. Брюллов разом з академіком 
Академії мистецтв Олексієм Венеціановим (1780—1847), українцем 
грецького походження, приятелем Сошенка, графом Вієльгорським і пое
том Жуковським добилися Тарасової свободи: Брюллов намалював 

портрет Жуковського, що був проданий на лотереї, влаштованій Вієль
горським, царській родині за 2500 карбованців — ціну, яку призначив за 
Тараса його власник.

З

Немає сумніву, що для Шевченка було великим щастям дістати та
кого авторитетного учителя-протектора, яким був Брюллов. Але, незва
жаючи на всю його прихильність до Шевченка, своєю величчю він тяжів 
над ним. Він же був майже Бог! «Карло Павлович (Брюллов),— писав 
Тарас,— для мене занадто великий і, не вважаючи на його добрість та 
ласкавість, мені іноді здається, що я самотній» (Твори.— Т. 4.— С. 177)'. 
Сошенко — щира душа, але він був на сім років старшим від Тараса, 
а крім того, людиною, що нічим не захоплювалася. Поза тим він був доб
родій Тараса, що збільшувало дистанцію між ними. А Шевченко потре
бував і прагнув мати приятеля-однолітка, який міг би допомогти йому 
увійти у спосіб життя вільних людей. Друга, який порадив би йому, як 
поладнувати щоденні справи, як одягатися, як поводитися в товаристві, 
як пожартувати, забавитися і т. д. Таким сердечним другом Тараса став 
у січні 1839 року Вільгельм-Василь («Біля») Штернберг (1818—1845), 
талановитий художник німецького роду. Хоч він народився і виховався 
у Петербурзі, під час своєї мистецької подорожі захопився красою Украї
ни і все життя пов’язав з нею. «Ой, коли б скоріше вже приїздив Штерн
берг! — писав Шевченко.— Я, й не бачивши, полюбив його» (Твори.— 
Т. 4.— С. 177). Тарасова інтуїція справдилася.
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«Я так тішуся,— писав далі Тарас,— Штернберг, якого я так давно 
іі нетерпляче дожидав, нарешті приїхав. Та як ізненацька, неждано-не
гадано! Я злякався й довго своїм очам не вірив, думав, чи це не примара? 
Саме в той час я  компонував ескіз: «Єзекіїль, на полі, засіяному кістка
ми». Це було вночі, десь у годині другій. Я поринув у «бзекіїля» й забув 
замкнути двері на ключ. Але ось двері відчиняються, й у хутрі, в теплій 
шапці з’являється постать. Я спершу злякався, і сам не знаю як промо
вив: «Штернберг!» «Штернберг»,— одповів він мені, і я, не давши йому 
й хутра скинути, кинувся його цілувати, а він мені відповідати тим 
'самим. Довго ми мовчки один на одного милувалися, аж він згадав, що 
біля воріт жде візник, і пішов до нього, а я до двірника — просити, щоб 
приніс речі до хати. Вже впоравшись, ми перевели дух. Дивно! Мені зда
валося, що я зустрів давнього знайомого...» (Твори.— Т. 4.— С. 177— 
178).

Штернберг, як вище сказано, народився і виріс у Петербурзі. Тут жили 
його свояки, сім’я  чиновника Олександра Шмідта* (1794—1862). З ними 
познайомив Штернберг свого друга Тараса, а також ще з двома іншими 
німецькими сім’ями — інспектора студентів Петербурзького університету 
Олександра фон Фіцтум Екштедта (1804—1873) та живописця і ливар
ника Карла Иоахіма (1805—1859). Деякий час Шевченко кінець тижня 
проводив у названих сім’ях: субота була днем Йоахімів, а неділя нале
жала Фіцтумам і Шмідтам. Шевченко, що тужив за родинним життям, 
мав тепер нагоду ближче запізнатися з родинним життям культурних 
німецьких сімей, вивчати їх спосіб життя, дістати впровадження до ні
мецької культури. «Я завжди,— писав Шевченко,— виходжу від них не
мов чистіший і добріший». Або: «У Фіцтума натішились ми квінтетом 
Бетховена і сонатою Моцарта, в якій виконував соло вславлений Бем, 
і на першу годину вночі повернулися додому» (Твори.— Т. 4.— С. 183 — 
184).

Шевченко і Штернберг разом жили, разом працювали, разом відвіду
вали музеї, театри, влаштовували літературні читання, ходили до ресто
ранів, робили закупки. Дві дуже барвисті картини з тих часів подав 
Шевченко у своїх повістях, одну в «Прогулянці», а другу — в «Худож
нику».

«[...] ми з покійним Штернбергом за останні гроші купили собі про
сту робочу лампу, принесли її  в нашу келію і серед білого дня засвітили, 
поставили серед стола і, як маленькі діти, захоплювалися нашим при
дбанням. Після першого захоплення Штернберг взяв книгу і сів з одної 
сторони лампи, а я взяв якусь роботу і сів з другої сторони лампи. Так 
ми просиділп з огнем весь день до п’ятої години вечора, тоді пішли в Ака- 
демію і розтрубили усьому натурному класові про своє безцінне надбан
ня» (Твори.— Т. 4.— С. 294).

«Справив я собі па свята нове вбрання та з англійської баї пальто, 
таке самісіньке, як у Штернберга, щоб таки недурно Шмідти звали нас 
Кастором та Поллуксом; а на весну думаємо замовити собі шинелі з кам- 
льоту» (Твори.— Т. 4.— С. 184).

Але найбільшою заслугою Штернберга, з точки зору української 
інтелектуальної історії, було відкриття для Шевченка мистецької краси 
України. Шевченко-академіст досі ідентифікував мистецтво з відтво
ренням драматичних епізодів класичної історії та портретом. Надамо 
знову слово Шевченкові:

'•Другого дня вранці Штернберг узяв свій портфель, і ми вирушили 
до Карла Павловича [Брюллова]. Карло Павлович був захоплений нашою 
(цебто українською),— як він висловився — одноманітною батьківщиною

* Детальніше про персоналі! можна довідатися із «Шевченківського словника» 
(У 2 т.) — К., 1976—1977 рр.
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и задумливими земляками нашими, що їх так прегарно і правдиво зма
лював Штернберг. Як багато рисунків та яке все прекрасне! На малень
кому клаптику сірого крамничного паперу проведена иоземпа ліні?.;; па 
першому плані вітряк, пара волів біля возу, заваленого мішками; все це
пе нарисоване, а тільки зазначене, але що за краса! Очей не можна від
вести. Або в тіні розлогої верби, край самого берега, біленька, соломою 
вкрита хатка — вся відбилася в воді, як у дверкалі. Під хаткою бабуся, 
а по воді качки плавають — от і вся картина, та яка повна, жива карти
на і таких картин або, краще сказати, повних життя нарисів повний 
портфель у Штернберга! Чудовий, незрівняний Штернберг! Недурно по
цілував його Карло Павлович» (Твори.— Т. 4.— С. 181).

Штернберг прикрасив перше видання «Кобзаря» прекрасним малюн
ком сліпого старого українського кобзаря з хлопцем; Тарас же присвя
тив своєму другові драматичного «Івана Підкову». Прощаючись з ним, 
Тарас присвятив своєму «Білі» пізньою весною 1840 р. прекрасний чотири
вірш: «Поїдеш далеко...». Можна сміливо ризикнути гіпотезою, що власне 
оті змістовні мистецькі рисунки Штернберга дали стимул до Шевчснко- 
вої «Живописної України» (1844).

4

Після від’їзду Штернберга з Петербурга Шевченко дістав (на пропо
зицію інспектора Фіцтума) нового співмешканця. Ним був студент уні
верситету історик Леопард Демський. На відміну від темпераментного 
Штернберга, це був «скромний, дуже освічений, до того ж бідний моло
дий поляк. Він цілий день перебуває в аудиторії, а ввечорі вчить мене 
французької мови й читає зо мною Гіббопа». Ще коли Шевченко жив зі 
Штернбергом, вирішив «взятися за французьку мову: це необхід
но»,— писав він. Але спроби, які він тоді робив, були безуспішні. Безпо
середнім стимулом для того наміру було те, що Брюллов мав у своїй 
бібліотеці класичний твір англійського історика Едварда Гіббона (1737— 
1794) «Історія занепаду й руйнування Римської імперії» у французько
му перекладі. А Шевченко прагнув ознайомитися з тим твором. «Я не 
можу дивитися на нього [переклад Гіббона] байдуже». Очевидно, Шев
ченко мав щастя, що Демський, фаховий історик, ще й зацікавлений 
історіософією, читав разом з ним і коментував оту перлину світової 
історіографії.

Зацікавлення французькою мовою у Шевченка було серйозне. Вій 
використовував своє знайомство з молдаванином Олександром Ельканом 
(1802—1868), перекладачем Головного управління шляхів. «Зо мною,— 
писав Шевченко,— він [Елькан] інакше й не говорить, як по-французь
кому, за що я  йому дуже вдячний, бо це для мене добра практика» (Тво
р и .-Т .  4.— С. 203).

Після смерті Демського, поховавши свого друга, Шевченко передав 
польському парохові місцевого костьолу св. Станіслава о. Посяді книжки 
небіжчика історичного та юридичного змісту, але залишив собі книжки, 
писані французькою мовою.

Демський, хворий на сухоти, працював невтомно, студіюючи і зароб
ляючи на хліб. «Сердешний Демський, він і в голову собі не кладе, який 
він хворий; він так щиро захоплюється своїм майбутнім, як може захоп
люватися тільки повний сили юнак. Він — щасливий, коли мрію можна 
звати щастям...» Він вірив, що «коли й не перевищить у рідній історії 
свого божка Лелевеля, то принаймні зрівняється з ним; що майбутня 
його дисертація дасть йому всі засоби, щоб здійснилися його блискучі 
надії, а втім бідолаха кашляє кров’ю і намагається це затаїти від мене. 
О, Боже мій, чого б я не дав, щоб його палкі бажання здійснилися!» 
(Твори.— Т. 4.— С. 210). Йоахим Лелевель (1786—1861) був тоді про

відним польським істориком та демократичним діячем, а разом з тим
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одним з організаторів польського листопадового повстання. Через Дон
ського Шевченко ознайомився з історіософічними й політичними кон
цепціями Лелевеля, що тільки посилило Шевченкову українську націо
нальну ідентичність.

1
5

Через Гребінку і Брюллова визволений із кріпацтва Шевченко увіхо
дить в салони найвищого інтелігентного товариства столиці, бере участь 
у товариських та літературно-мистецьких вечорах і стає там не тільки 
бажаним гостем, але й атракцією салонів. Із збережених списків гостей 
подаємо для прикладу вибір учасників двох таких вечорів. 27 квітня 
1840 р. в домі російського поета й перекладача Олексія Струговщикова 
(1808—1878) брали участь такі особи: Петро Басін, професор живопису 
Академії мистецтв; Віссаріон Бєлінський, провідний літературний кри
тик; Карло Брюллов і його брат Олександр, професор архітектури Акаде
мії мистецтв; Іван Віталі, визначний скульптор; генерал барон Павло 
Бревський; Михайло Гедеонов, цензор драматичних творів; Михайло 
Глинка, видатний оперний композитор; Едуард Губер, російський поет 
і перекладач; Павло Каменський, російський белетрист і цензор; брати 
Кукольники: Нестор, російський поет і драматург та Павло — історик 
і етнограф; Андрій Лоді, артист-тенор; Микола Маркевич, український 
поет, етнограф і історик; князь Володимир Одоевський, російський пись
менник і теоретик музикознавства; Іван Панаєв, російський фейлетоніст; 
Микола Рамазанов, російський скульптор; граф Володимир Соллогуб, 
російський письменник; Дмитро Струйський, російський поет і музичний 
критик; Іван Сосницький, визначний російський актор; граф Федір Тол- 
стой, скульптор, віце-президент Академії мистецтв; поет Тарас Шевчен
ко; Сильвестр Щедрін, художник-пейзажист; Яків Яненко, художник- 
портретист.

На вечорі в українського поета й історика Миколи Маркевича — 9 трав
ня 1840 р. були, крім багатьох названих у попередньому списку та Шев
ченка, ще й такі учасники: Фадей Булгарін, журналіст, видавець газети 
«Северная Пчела», поміщик Григорій Галаган, етнограф, пізніший знайо
мий Шевченка; Микола Греч, російський філолог і журналіст; Олександр 
Дрейшток, піаніст і композитор; генерал Іван Корбеня, пізніший зна
йомий Шевченка; Петро Корсаков, перекладач і цензор (пропустив 
«Кобзаря»); Карл Маєр, піаніст і композитор, учитель Глинки; Олександр 
Никитенко, професор російської словесності університету, мемуарист, 
редактор «Журнала Министерства народного просвещения» і цензор; 
Микола Полєвой, письменник, історик, журналіст і критик (Шевченко 
ілюстрував його «Історію»); Микола Рігельман, чиновник канцелярії 
київського генерал-губернатора, пізніше товариш Шевченка; Осип Сень- 
ковський, орієнталіст і визначний російський журналіст («Барон Брам- 
беус»; польського роду), редактор «Библиотеки для чтения»; поміщики 
Тарновські з Лівобережної України, граф Павло (Том) Толстой, флігель- 
ад’ютант; граф Олексій Шереметьєв, чішовппк Міністерства внутрішніх 
справ; Карл Штер, музика-скрипаль.

Отже, вже через два роки після викупу з кріпацтва 26-літнього 
Шевченка трактували як рівного собі у  найвищих колах Петербурга, 
зокрема в інтелектуальних. Серед його нових знайомих бачимо поетів, 
художників, музик, митців сцени, журналістів, письменників, вчених- 
професорів, військових, бюрократів. Між ними чимало з титулованої 
аристократії.

Не дивно, що коли 18 квітня 1840 р. вийшов у світ «Кобзар» Тараса 
Шевченка, поява оцієї невеличкої книжки у Петербурзі, незважаючи на 
те, що писана не по-російськи, а «малоросійською» мовою, була сенса
ційною літературною появою. На неї відразу звернули увагу рецензенти,
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В. Штернберг. Ілюстрація до першого 
видання «Кобзаря». 1840 р.

що знали автора особисто. Усі найголовніші столичні журнали та літера
турні органи надрукували рецензії. У своїй дуже лочитній «Библиотеке 
для чтения» Осип Сеньковський вважав, що Шевченко — це перший 
справжній поет після смерті Пушкіна; професор Плетньов, у засновано
му Пушкіним аристократичному «Современнике», вважав, що «Кобзар» — 
єдина гідна уваги літературна поява. Обширну, прихильну для автора 
і його народу оцінку книжки дав професор Корсаков, що був офіційним 
цензором «Кобзаря» у консервативному слов’янофільському «Маяке». 
Булгарін зреагував у «Северной Пчеле», а сам великий Віссаріон Бєлін
ський подав свої думки відносно тієї небуденної літературної появи двічі, 
коротше (без підпису) в «Отечественньїх записках» і обширніше, за під
писом у 1842 р. вже з нагоди появи «Гайдамаків» у своїй відомій статті 
в тому самому журналі. Відгуки появилися й в «Литературной газете», 
«Литературном прибавлений» к «Журналу Мпнистерства народного про- 
свещения» та в «Снне отечества».

Завданням цієї студії не є аналіз рецензій. Були серед них похвальні 
й негативні. Але якщо були застереження, то не відносно таланту поета, 
а його рішення при такому великому таланті писати «малоросійською» 
мовою {особливо Бєлінський). Головне, що появу «Кобзаря» не зігноруй 
вали, а поставилися до твору як до важливої літературної новинки. Тут. 
варто ще раз зацитувати Сеньковського, відомого за його безжальне перо: 
«Якою мовою він [Шевченко] не писав би, він поет. Він вміє відчувати 
і впсказувати свої почування ловким віршом; на кожному його творі 
лежить печать поезії, що йде прямо до серця».

6

Ми не знаємо точної дати знайомства Шевченка з Гребінкою, одначе 
це мусило мати місце не пізніше липня 1836 р. Хоч Євген Гребінка 
(1812—1848) був всього на два роки старший, він — людина вільна 
(полтавський поміщик), випускник славного Ніжинського ліцею і мо
лодший товариш Гоголя — почав друкуватися російською і українською 
мовами ще в 1831 р. і, прибувши до Петербурга на три роки пізніше

Київська старовина' 11



(1834), виявив великий товариський талант: зразу зумів згуртувати 
біля себе інтелектуально цікавих людей імперської столиці. Хоч його 
талант як поета був обмежений, він дістав добру освіту, мав уже досвід 
записування українського фольклору, зібрав добру бібліотеку, зокрема 
україністики, і був добре обізнаний з тогочасною російською та україн
ською літературами.

Не можна переоцінити значення зустрічі молодого Шевченка з Гре
бінкою. Саме від Гребінки Шевченко вперше дізнався, що українська 
народна пісня, яка була улюбленою і невідступною товаришкою його 
життя, є у великій пошані у літераторів: вони записують її, друкують 
і вивчають так, як твори поетів. Він міг у Гребінки ознайомитися з дру
кованими збірками українських пісень, виданими Миколою Цертелєвим 
у Петербурзі (1819), та з двома збірками Михайла Максимовича, що 
вийшли у Москві (1827, 1834).

У Гребінки Шевченко відкрив, що існує друкована оригінальна літе
ратура мовою народних пісень. Гребінка дав Тарасові прочитати «Енеїду» 
Котляревського та твори інших українських авторів, особливо харків
ських романтиків, у першу чергу Григорія Квітки-Основ’яненка. Завдя
ки Гребінці Шевченкові дісталася в руки «Історія Малої Росії» Дмитра 
Бантиша-Каменського. Шевченкова історична свідомість остаточно окрес
лилася у 1839 р., коли він дістав можливість ознайомитися з рукописною 
«Історією Русів», яку привіз до Петербурга поет, етнограф та історик 
Микола Маркевич (1804—1860), з яким познайомив Шевченка друг 
Гребінки Петро Мартос (1811—1863), той самий, який за намовою того 
ж Гребінки у 1840 р. фінансував перше видання «Кобзаря».

«Історія Русів», або, як її  називав Шевченко, «Літопис Кониського», 
залишилася назавжди головним джерелом його історичних відомостей 
про минуле України; крім того, цей твір формував його історіософічні 
погляди. Але «Історія Русів» не була літописом, як і не була твором 
архієпископа Георгія Кониського (1717—1795). Це був добре замаско
ваний (писаний у двох площинах: зовнішньо лояльний до імперії, а внут
рішньо — самостійницький) колективний твір членів українського таєм
ного товариства, створений між 1815 та 1828 роками. Його автори, на
щадки козацької старшини, що діяли як у Петербурзі, так і на території 
колишньої Гетьманщини, розглядали минуле батьківщини як незалежної 
нації. В дусі ідей західноєвропейського просвітництва автори «Історії 
Русів» робили натиск на документацію (правдиву та підроблену). Вони 
розглядали минуле своєї батьківщини (Русів) як незалежну західно
європейського типу націю, яка, будучи суверенною державою, забезпечи
ла свій нейтралітет політичними договірними союзами з сусідами та між
народними договорами.

Коли Пушкін, Костомаров й інші захоплювалися «романтичними» 
образами минулого України, змальованого у тому творі, Шевченко зро
зумів основну суть і ідеологію «Історії Русів» і блискуче її  розвинув, 
головно в поемах циклу «Три літа».

Багато художніх стимулів для тем, образів і деталей Шевченко у своїх 
ранніх творах завдячував власне Гребінці, але все те пройшло через гор
нило його творчого духу. Шевченко присвятив одну зі своїх восьми поем, 
надрукованих у «Кобзарі» 1840 р., власне Гребінці, в подяку — як слуш
но зауважує Павло Филиповнч — ва стимул до теми К Але яка вели
ка різниця між «українським бардом» Гребінки і «Перебендею» Шев
ченка!

«Кобзар» 1840 р. звертає на себе увагу стриманістю, рідкісною для 
першої вбірки поетів. Там вміщено всього вісім поем. Зате кожна 8 них — 
справжня перлина. Тобто, хтось з досвідчених літераторів 8 добрим 
естетично-поетичним смаком зробив вибір. З інформацій, поданих у спога
дах Петра Мартоса, а також беручи до уваги факт, що саме Гребінка 
подав рукопис «Кобзаря» до цензури, можна припустити, що такою осо
бою був не хто інший як Євген Гребінка. Не помилимося, коли стверди

12 Київська старовина



мо, що саме Гребінці судилося відіграти почесну роль «баби-повитухи» 
великої української літератури.

Можливо, що шевченкознавці переоцінюють Тараса Шевченка як 
носія українського фольклору. Хоч Тарас, без сумніву, як губка, вбирав 
у себе все, що чув у дитинстві у довкіллі, проте мав, коли його насильно 
вирвали з батьківщини, всього чотирнадцять років. Спроможності юнака 
його віку, а також його тодішнього оточення в селах Моринці і Кирилів- 
ка були все-таки обмежені. Мені здається, що не менш важливим (а може, 
й більш важливим) джерелом «народності» Шевченка була його захоп
лююча і наполеглива праця над собою в бібліотеці гостинного дому його 
ментора Євгена Гребінки у Петербурзі в 1836—1840 роках. Там Тарас 
мав змогу вивчати великі збірки як творів українського фольклору, так 
і твори тодішніх романтичних українських, польських та російських авто
рів. Це були Тарасові «університети».

Як довів Павло Филипович (1895—1937), у творах Гребінки та Шев
ченка того часу було багато спільних тем, спільних шаблонів та спільних 
джерел 2. Хоч геній Тараса скоро оформився в його творчій візії, яку я 
окреслюю як чотиривимірну3, все-таки без стимулів Гребінки, мабуть, 
не було б спроможності йому, генієві, реалізуватися.

1

Коли і чому Шевченко-художнпк почав писати вірші і коли він від
крив, що його властиве покликання не малярство, а поезія? На жаль, 
Шевченко не дав у своїх писаннях точної відповіді на оці два головні 
запитання. Одначе його свідчення, а також деякі інформації його сучас
ників дають приблизні відповіді.

Почну від першого запитання.
У своєму зізнанні під час слідства у справі Кирило-Мефодіївського 

братства 21 квітня 1847 р. Шевченко вказав, що вірші любив з дитинства, 
а писати почав у 1837 р. (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до 
біографії (1814—1861).— С. 117). І дійсно, з інформацій російського 
журналіста і письменника Івана Панаєва (1812—1862) відомо, що влас
не у 1837 р. він уперше зустрівся з Шевченком на літературному вечорі 
в Євгена Гребінки. Тоді Шевченко написав уже кілька віршів, які, як 
стверджує Панаєв, не увійшли до його збірки «Кобзар» 1840 р. Аполлон 
Мокрицький (1810—1870), художник, учень Брюллова і приятель Шев
ченка, що взяв на себе ініціативу залучити Брюллова для справи визво
лення Тараса від кріпацтва, зазначив у своєму «Щоденнику», що в середу 
31 березня 1837 р. він показав Брюллову вірш Шевченка. Брюллов був 
ним «дуже задоволений і, побачивши в ньому думки й почуття молодого 
чоловіка, вирішив витягти його з податного (кріпацького) стану».

З цього треба розуміти, що в березні 1837 р. Шевченко вже писав вір
ші, які не соромився показувати знайомим і знавцям.

Але своє мистецтво він осягнув не відразу. В автобіографії поета 
з 1860 р., зредагованій Паньком Кулішем, вказується, що у Літньому 
Саду він «почав робити етюди у віршованому мистецтві». Поза тим 
стверджується, що з тих багатьох вправ поет надрукував лише баладу 
«Причинна».

Відповідь на перше запитання: Шевченко почав вправлятися у віршу
ванні під враженням свого знайомства з українськими творами у Гребін
ки (липень 1836 р.). За звичкою художника, він почав робити собі власні 
поетичні етюди і приблизно по двох роках виробив свій поетичний стиль. 
Зі своїми пробними віршами він виступив вже десь у березні 1837 р.
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Мова йде про досить вдалий, але все-таки відкинутий поетом недавно 
відкритий вірш «Нудно мені, тяжко — що маю робити».

Своє мистецтво як ліричний поет Тарас осягнув дуже скоро, уже 
у 1838—1839 рр. Тоді ж він створив свій перший літературний маніфест 
«На вічну пам’ять Котляревському» та вирішив (1839) друкувати збірку 
своїх творів під назвою «Кобзар».

2

1839—1841 роки стали переломними в житті Шевченка. Його прийня
ли на студії до Академії мистецтв, він — улюблений учень професора 
Карла Брюллова, найкращого тодішнього маляра імперії. За свої шкільні 
мистецькі праці Шевченко дістав три срібні медалі, здобув статус «пан
сіонера» (стипендіата) Товариства заохочування художників.

Але сталося інакше. Випустивши у світ свого первістка «Кобзаря», 
Шевченко потрапив у полон нових поетичних творчих візій, у першу 
чергу візії трагічної Коліївщини (1768), яка вросла у підсвідомість 
пристрасними оповіданнями діда Івана, очевидця тих кривавих подій. 
Оті візії гайдамаків почалися у поета, власне, десь у березні 1839 р., 
коли він жив на квартирі свого маестро Брюллова. 7 квітня 1841 р. 
Шевченко мав уже закінчену поему-епопею «Гайдамаки», і написав тоді 
свій вступ-присвяту проф. Василеві Григоровичу у пам’ять другої річ
ниці з дня викупу його з кріпацтва (22 квітня 1838 р.). 11 листопада 
1841 р. Шевченко здав рукопис своїх «Гайдамаків» до Петербурзького 
цензурного комітету і уже за два з половиною тижні одержав дозвіл на 
друк. Важливо те, що до свого твору Шевченко додав «по мові передмо
ву», яка була уже маніфестом нової української літератури. Це був 
своєрідний і вагомий маніфест: тепер поезія поета щораз сильніше дома
гається від нього своїх виключних прав. Вона і національна і загально
людська. Почалася тяжка боротьба художника з поетом.

У своїй доповіді на «Конференції Тисячоліття», виголошеній у Венеції 
восени 1988 р., Юрій Лотман із Тарту (Естонія) розглянув особливу роль 
поета в інтелектуальній історії імперії часів Пушкіна. На базі обширного 
матеріалу він встановив, що тоді витворилася дихотомія: художник чегзиз 
поет. Художник, навіть найвищого класу майстер, залишався ремісни
ком, якому за його твір платили грішми. Зате поет, натхненник муз, 
був одержимий творець, а не ремісник. Він вказував шлях майбутнього 
і заслуговував на визнання і пошану. Тому йому не можна було платити 
гонорару.

Але нововідкрита і успішна творчість Тараса в галузі поезії щораз 
сильніше домагалася своїх виключних прав. Ота боротьба художника 
з поетом спричинила кризу у 1841—1842 рр. Шевченко тоді занедбав 
свою науку в Академії мистецтв, втратив стипендію, фізично хворів і май
же нічого не творив, крім деяких російськомовних експериментів. 
У 1843 р. затяжна душевна боротьба закінчилася перемогою поета. Черев 
15 років в очікуванні обіцяного звільнення із заслання поет почав 
12 червня 1857 р. писати «Щоденник» і уже 1 липня записав враження 
про своє покликання стати поетом (в 1839 р .) :

«Дивне, одначе, це всемогутнє покликання. Я добре знав, що живо
пис — моя майбутня професія, мій хліб насущний, та замість того, щоб 
вивчити її  глибокі таїнства та ще й під проводом такого вчителя, яким 
був безсмертний Брюллов, я компонував вірші, за які мені ніхто й шага 
не заплатив і які врешті позбавили мене волі та які, не дивлячись на 
всемогутню нелюдську заборону, я  все-таки нишком ліплю і навіть по
думую іноді про те, щоб надрукувати [...] Справді, дивне це невгамовне 
покликання» (Твори.— Т. 5.— С. 43—44).

В російському оригіналі «Щоденника» Шевченко вживає слово «при- 
звание». Отим терміном, що був у російській мові 18—19 ст. калькою двох
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німецьких слів Вегиї та Киї Соііез ап діє Мепзсіїеп російські романтики 
передавали концепцію покликання у двох варіантах: покликання поета 
і покликання пророка.

Покликання художника Шевченка стати поетом, що почалося у берез
ні 1839 р., завершилося у 1843 р.

З

У січні 1843 р. Шевченко вирішив побачити Україну. Про це він на
писав Григорію Тарновському 25 січня 1843 р. Але покинути Петербург 
зміг тільки 15 травня, діставши відпустку від Академії мистецтв.

Основною метою Шевченка не було відвідати Кирилівку, село свого 
дитинства, але познайомитися зі своїми читачами, українською інтелі
гентною верствою колишньої Малоросії, себто із поміщиками Чернігів
ської та Полтавської губерній, нащадками козацької старшини. Крім 
того, він планував відвідати новостворений університет у Києві, а також 
побачити деякі історичні та родинні місця.

Провідником Шевченка по Чернігівщині був, власне, Григорій Тар- 
новський (1788—1853), власник села Качанівки, бо, як Шевченко писав 
у цитованому листі: «...в мене і на Україні, кроме вас, нема пристано
вища». Цей висококультурний приятель Гоголя, Глинки і Максимовича 
зібрав цінну бібліотеку і створив велику картинну галерею, де якийсь 
час мав працювати Шевченко.

По Полтавській губернії супроводжував Тараса Євген Гребінка (влас
ник хутора Убіжище).

В той час центральними товарисько-культурними подіями для інтелі
генції Малоросії були піврічні «бали» пані генеральші Тетяни Волхов
ської (1763—1853) в Мойсівці на Полтавщині (11 січня — день на
родження господині, 29 червня — день народження небіжчика-мужа).

Інша атракція — це так звані «контрактові ярмарки» у Києві (Шев
ченко побував там на початку 1844 р.), а також славні ярмарки Лівобе
режжя, головно Іллінський у Ромнах (від 5 липня до 2 серпня). На 
названому ярмарку, одному з найбільших в імперії, що славився тор
гівлею тканинами і кіньми, Шевченко побував 24 липня 1845 р. і мав 
нагоду, між іншим, бачити там харківського актора Карпа Соленика 
(1811—1851) в «Москалеві-чарівникові» Івана Котляревського.

Шевченко жодного разу не побував в Слобідській Україні, але від 
самого початку своїх літературних занять був у заочному знайомстві 
з основними діячами харківського романтизму, особливо з прозаїком 
Григорієм Квіткою-Основ’яненком (1778—1843), через посередництво 
Гребінки ще з 1838 р., з поетом Амвросієм Метлинським (1814—1870) 
із 1842 р. Здається, Шевченко не мав тільки контакту з поетом-романти- 
ком Левком Боровиковським (1808—1889).

Гребінка привіз Тараса уперше до Мойсівки на червневий бал 1843 р. 
Поява поета викликала великий ентузіазм. Було там біля двохсот осіб, 
які зустріли його урочисто як свого національного поета. «Багато гар
неньких жінок,— пише один очевидець,— читали йому напам’ять уривки 
з його творів, і він особливо хвалив чистоту полтавської говірки».

Назву тут кількох таких читачів, що з ними Шевченко зустрівся 
в Мойсівці і які відіграли пізніше важливу роль у його творчому 
житті.

Олександр Афанасьєв-Чужбинський (1816—1875), як і Гребінка, був 
випускником Ніжинської гімназії, письменником і етнографом. В той 
час він цікавився польською поезією, і в його домі в Ісківцях (осінь 
1843 р.) разом з Шевченком вони читали третю частину «Дзядів» Адама 
Міцкевича, де найсильніше розвинута концепція національного про
рока.
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Платон Якимович Лукашевич (1806—1887) був сином друга Григо
рія Сковороди, його батько видав у 1836 р. у Петербурзі свою збірку 
«Малороссийскпе и червонорусские народньїе думн и песни» і листував
ся з Іваном Вагилевичем, одним із львівської «Руської Трійці». У Лука- 
шевичевій Березані Шевченко уперше читав «Русалку Дністрову», ви
дану, як відомо, у Будапешті у 1837 р. Опісля Шевченко відвідав місця 
Богдана Хмельницького: Суботів і Чигирин. Під враженням історичних 
руїн, а також розмов з Лукашевичем Тарас Шевченко у тій же Березані 
написав 9 жовтня 1843 р. свій перший національно-громадсько-політич
ний твір «Розрита могила».

Інший випускник Ніжинської гімназії, один з власників села Березо
ва Рудка — це Віктор Закревський (1807—1858), організатор і «гене
ральний старшина» (прізвисько Мочиморденко) товариства «Мочимордів». 
Це був своєрідний орден, типова реакція проти усієї тієї фальші про
вінційного панського життя під владою деспота. Одначе члени того това
риства, яке обрало Шевченка своїм «гетьманом», не обмежувалися това
риськими учтами. Вони, усі високоосвічені, віддавалися літературним, 
науковим та мистецьким справам. Дискутували про важливі проблеми та 
приводили в дію спільні творчі плани. Заступником «гетьмана», себто 
«генеральним обозним», став поет та історик, автор п’ятитомної «Історії 
Малоросії» Микола Маркевич (1804—1860), якого Олександр Оглоблин 
слушно назвав «одним з найкультурніших людей тогочасної України». 
«Військовим осаулом» був граф Яків де Бальмен («Дибайло»), теж ви
пускник Ніжинської гімназії, офіцер-художник. Разом із своїм свояком 
художником Михайлом Башиловим (1821—1870) вони виконали у пер
шій половині 1844 р. кожен по 39 ілюстрацій до рукописного «Кобзаря» 
Шевченка. Цікаво, що текст того «Кобзаря», який Закревський одержав 
20 липня 1844 р. для передачі Шевченкові, був переписаний латинським 
алфавітом, бо мав бути виданий у Західній Європі, щоб бути доступним 
для польськомовної еміграції з України, зокрема у Парижі. Як відомо, 
Шевченко під впливом вістки про смерть друга Якова, який глибоко 
цікавився історією України і незадовго до свого останнього кавказького 
походу відвідав 7 квітня 1845 р. історика Аполлона Скальковського 
(1808—1899), щоб оглянути архів Запорозької Січі, завершив 18 листо
пада 1845 р. у Переяславі нову версію свого шедевру політичної поезії 
«Кавказ».

Олексій Капніст (1796—1869), син письменника і українського по
літичного діяча Василя Каппіста (1758—1823), відомого своєю місією до 
короля Прусії в українській справі у 1791 р., був декабристом і якийсь 
час ув’язненим у Петропавлівській фортеці. Шевченко відвідував його 
маєток у с. Ковалівці, де виконував художні завдання. Капніст увів Тара
са в сім’ю колишнього військового генерал-губернатора Малоросії (і був
шого віце-короля Саксонії) князя Миколи Рєпніна-Волконського (1778— 
1845), покровителя української справи в імперії. Сам князь Микола був 
одружений з внучкою останнього гетьмана України Кирила Розумов- 
ського. У резиденції князя Рєпніна, Яготині, злилися дві традиції — 
українських автономістів, людей «старої Малоросії» (князь Микола піз
ніше був похований у славному Густинському монастирі), та декабристів, 
борців за свободу людини на імперському рівні (брат Миколи був засла
ний як декабрист). Можна сміливо сказати, що це був останній осередок 
української автономістичної думки старого типу. Для недавнього крі
пака Шевченка це було незвичайне переживання. Князь Микола, що 
виводив свій рід від Рюрика, трактував його як рівного собі, навіть як 
сипа, а його дочка, княжна Варвара (1808—1891), теж письменниця, ста
ла його другом і опікуном на все життя, а головне в часи Тарасового 
заслання його справжнім ангелом-хранителем. У княжни Варвари жили 
талановиті сестри Псьол — Олександра (1817—1887)— українська пое
теса та Глафира (1823—1886) — українська художниця. Вони познайо
милися 8 Шевченком у Яготині також 1843 р. і залишилися на всо
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життя шанувальницями його таланту, сердечними друзями, диспутанта
ми та кореспондентами. До кола тих висококультурних українських жі
нок, що були натхненницями Тараса-поета, треба ще зарахувати, і ма
буть, у першу чергу, єдину любов його життя — Ганну Закревську, нар. 
Заславську (1822—1857), яку Тарас увіковічнив у своєму олійному по
лотні (1843 р.) і якій присвятив рідкісну в його творчості любовну поему. 
З нею поет зустрівся уперше в Мойсівці 1843 р. Взагалі, можна без пере
більшення сказати, що «відкриття» Шевченком висококультурних та 
талановитих українських жінок у 1843 р. заповнило прогалину у поетовій 
візії українського народу як повної національної одиниці, чимало спри
чинилося до того, що 1843 рік став переломним в його житті і творчості.

У тому ж 1843 р. (у червні) Шевченко відвідав Київ та його уні
верситет, що тільки недавно, в 1841 р., переїхав у свій власний велич
ний, як на ті часи, будинок. Завдяки невтомній енергії та візії біолога, 
етнографа та творця української академічної історіографії Михайла Мак
симовича (1804—1873) — першого ректора Київського університету, за
снованого в 1834 р. замість зліквідованого Віленського університету, цей 
учбовий заклад став інтелектуальним центром України.

Шевченкові було приємно побачити Максимовича, видавця україн
ських народних пісень (1827, 1834), які були важливим джерелом для 
його поетичного натхнення. З Максимовичем Тарас познайомився ще 
у домі Гребінки (1836 р.). Тоді ж Тарас зустрівся уперше із Паньком 
(Пантелеймоном) Кулішем, тим «самозваним» аристократом духу, проте 
талановитим естетом, багатогранним письменником, поетом, істориком 
та фольклористом, а перш усього — людиною великого, хоч і мінливого 
темпераменту та з унікальною на ті часи візіею великої української літе
ратури. Вплив Куліша на Тараса був унікальним. Шевченко боровся 
проти автократичного й аристократичного Панька, який єдиний відва
жився критикувати його поезії, проте признавав авторитет Куліша у спра
вах естетики поетичного слова. П’ять історичних місць в Україні особ
ливо цікавили Шевченка, і він їх відвідував двічі, у 1843 та 1845 рр.: 
острів Хортиця, де колись була Запорозька Січ; Суботів і Чигирин, зв’яза
ні з особою та діяннями Богдана Хмельницького; Батурин — столиця 
гетьманів 17—18 ст. «Межигірський Спас» (біля Києва), де згідно з ле
гендою, в яку вірив Шевченко, закінчив своє життя улюблений герой 
Тараса фастівський полковник Семен Палій (помер 1710 р.), та Холод
ний Яр (урочище в лісі в Чигиринському повіті) із Мотрониним мопа- 
стирем, де у 1768 р. збиралися гайдамаки.

Повертаючись до Петербурга, Шевченко затримався в лютому 1844 р. 
в Москві. Тут він зустрівся з двома великими людьми, що стали його 
друзями на все життя. Першим був Осип Бодянський (1808—1877)’, 
визначний славіст-філолог, видавець давніх текстів. Власне у домі Бодян- 
ського побачив Тарас щойно відкритий Михайлом Погодінпм рукопис 
«Літопису» Самійла Величка, найдокладніше джерело козацької історії, 
що ним до своєї смерті поет буде зачитуватися. Другий друг, колишній 
кріпак, як і Тарас,— це знаменитий актор Михайло Щепкін (1788— 
1863), грою якого та «Записками артиста» Шевченко сердечно захоплю
вався.

Під впливом пережитого поетом в Україні та своїх зустрічей у Москві 
Шевченко написав 19 лютого 1844 р. у Москві свій рефлективний твір 
«Чпгрине, Чигрине», а 8 липня 1844 р., вже у  Петербурзі, створив один 
з пайвидатніших шедеврів світової літератури — «Сон» («У всякого своя 
доля»).

4
Друга подорож Шевченка по Україні (березень 1845 — арешт 17 квіт

ня 1847 р.), яку по-мистецьки відтворив Петро Жур у своїй «Думі про- 
огонь», ще більше скріпило зв’язок поета з читачами; його виключно 
становище в колах української еліти було тепер поза всяким сумнівом.
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Ця подорож також поширила його безпосереднє знання батьківщини 
ще на Волинь (особливо Берестечко, місце битви 1651 р.), колишній 
культурний осередок Острог, Луцьк, Кременець та Почаївський мона
стир, на батьківщину Котляревського — Полтавщину, та ще на Поділля 
(Кам’янець-Подільський). Шевченко також відбув «прощу» до Ніжин
ської гімназії, що подарувала стільки українських талантів.

Але він постійно повертався до Чигирина, вітчизни Богдана, де на 
могилах біля чигиринських шляхів він знаходив кобзарів, слухав їхні 
пісні, обмінювався з ними думками.

Власне це була не подорож. 22 березня 1845 р. Шевченко дістав 
в Академії ввання «вільного («некласного») художника» і тепер гадав 
влаштуватися напостійно в Києві.

Друга зустріч поета з Україною та її  провідними людьми, «що були 
при кермі українського громадсько-політичного і культурного життя» 
і повірили у його спеціальну місію, прийняли як свого провідника і на
ціонального поета, зробила надзвичайне, потрясаюче враження на Тара
са. Жив у небувалому творчому піднесенні, до інтенсивності якого 
він вже ніколи не повернувся. Між жовтнем і груднем 1845 р. написав 
15 творів, серед них велику частину своїх найсильніших суспільно-полі
тичних творів. Ось їх перелік: «Не завидуй багатому» (Миргород, 4 жовт
ня), «Не женися на багатій» (там же, 4 жовтня), «Єретик» (Мар’їнське, 
10 жовтня), «Сліпий» (там же, 16 жовтня), «Великий льох» (Миргород, 
жовтень), «Стоїть в селі Суботові...» (Мар’їнське, 21 жовтня), «Наймич
ка» (Переяслав, 13 листопада), «Кавказ» (там же, 18 листопада), 
«І мертвим, і живим...» (В’юншце, 14 грудня), «Холодний Яр» (там же, 
17 грудня), «Псалми Давидові» (там же, 19 грудня), «Маленькій Мар’я
ні» (там же, 20 грудня), «Минають дні, минають ночі...» (там же, 
21 грудпя), «Три літа» (там же, 22 грудня), «Заповіт» (Переяслав, 
25 грудня). Опісля слідувала семимісячна перерва. Наступний твір 
«Лілея» написав Шевченко у Києві аж 25 липня 1846 р.

Вже із переліку творів, дат і місця їх написання видно, що Миргород 
і село Мар’їнське (Мар’янське), розташоване біля нього, та Переяслав 
із селом В’юнище діляться славою місць найкращого натхнення поета. 
Мар’їнське належало поміщикові Олександрові Лук’яновичу (1802— 
1879), котрий запросив поета малювати портрети сім’ї і створив для того 
сприятливі обставини. Поет жив в окремому приміщенні, де у вільний 
час міг залишатися, читаючи книжки із багатої бібліотеки власника. 
Лук’яновпч, майор у відставці, цікавився громадськими справами; згодом 
він став миргородським повітовим маршалом (1847—1855). Брат його 
дружини Іван Шимков (Шимко; 1802—1836) був декабристом і членом 
Товариства об’єднаних слов’ян. Атмосфера того дому і сусідських (про 
яких нижче) сприяла натхненню поета і остаточному його переходові на 
гуманістичні, суспільно-політичні теми.

В’юнпщами володів гостинний поміщик і власник значної бібліотеки, 
переслідуваний режимом Степан Самойлов (1773—185?), який щиро пік
лувався Тарасом, і коли поет захворів у кінці жовтня 1845 р., передав 
його під опіку свого приятеля — лікаря і викладача медицини в Переяс
лавській семінарії Андрія Козачковського (1812—1889). Козачковський 
виявився конгеніальним поетові, у них зав’язалася досмертна дружба. 
Козачковський допомагав пізніше засланому поетові та зібрав велику ко
лекцію Шевченкових малюнків. 5

5

Шевченко виразно оцінив роки 1843—1845 як особливі у його твор
чості. Десь при кінці 1845 р. і на початку 1846 р. у Козачковського 
в Переяславі, після одужання, він склав великого формату альбом своїх 
творів, якому і дав назву «Три літа», себто роки 1843, 1844 і 1845. У цей
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збірник увійшло 23 твори на загальноукраїнські суспільно-політичні 
теми, з яких найраніший (9 жовтня 1843 р.) — «Розрита могила», а най
пізніший (25 грудня 1845 р.) — «Заповіт».

Альбом «Три літа» (Т. Шевченко «Три літа». Автограф подій 1843— 
1845 рр., К., 1962) відкривав малюнок пророка, на зворотній сторінці — 
автопортрет (властиво, автошарж) Шевченка, а потім після заголовної 
картки, де, як у більшості заголовків у тім альбомі, букви виконані 
в стилі урочистого каліграфічного півуставу сімнадцятого століття, на 
сторінці третій вміщено епіграф із Старого Завіту (церковнослов’янською 
мовою), названий поетом як «Молитва Ієремії пророка».

Тут ідеться про плач бремії, глава 5, вірші 7, 8, 12—14. Пророк, що 
ізбавляв свій поневолений народ — це найвища тема романтичної поезії. 
У часи Шевченка пророк — це віщий поет4. Такий «профетизм» найсиль- 
ніше виявився у творчості Адама Міцкевича, особливо у третій частині 
його «Дзядів». Це, мабуть, не випадково, що Шевченко в домі Афанасьє- 
ва-Чужбинського в Ісківцях ще у >1843 р., під час першої своєї подорожі 
по Україні, перечитував цей твір.

1 так само не випадково, що Шевченко зібрав свої твори нового 
типу в альбомі з багатомовним заголовком «Три літа», вибравши для 
нього титульний портрет пророка, очевидно бремії, та епіграф із п’ятої 
глави його плачу.

Там подана трагічна ситуація євреїв, що за гріхи батьків потрапили 
під зверхність чужинців. Оті колишні раби тепер володіють євреями, 
князі яких повішені, старшини не мають визнання, молодші забрані па 
примусові роботи, а вибрані поети-пророки замовкли.

Очевидно, ситуація ассірійської неволі євреїв повторилася в Україні 
з українцями-козаками після ліквідації Гетьманщини. Тільки слово 
поета-пророка може порятувати його нарід. Одужавши після тяж
кої хвороби, поет Шевченко приймає на переломі 1845—1846 років рі
шення. Так, як у 1843 р., після чотирирічного вагання, боротьби між 
своїми двома покликаннями, він вирішив замінити палітру художника на 
перо національного поета, так і тепер, три роки пізніше, зрозумів, що 
його завдання набагато вище: Шевченко усвідомив, що він не тільки поет, 
він — натхненний провідник, пророк, Єремія України 5. Тому він вмістив 
після портрета бремії та його слів свій автопортрет, за яким слідують 
Тарасові слова — об’явлення, з яким він звертається до свого занімілого 
народу, щоб його розбудити, надихнути до визвольної дії.

1 Павло Филипович. Література, статті, розвідки, огляди.— Нью-Йорк, 1971.— 
С. 97—98.

2 Там же — С. 76—109.
3 Я не можу тут входити у деталі літературознавчої сфери. Я маю на увазі: вір

шовану форму (суверенне вживання метрики і строфіки), музичність (гармонія мо
ви), образовість (пластичний рисунок) та драматичність дії. Але при тому треба під
креслити (і то в першу чергу), що кожен твір Тараса має ще ясну провідну ідею.

4 У тому ж 1843 р., але після Мобсівки, у  Яготині, Шевченко вперше зайнявся пи
танням пророка у своїй «Тризні», присвяченій княжні Варварі Рєпніній (із посвятою 
«На память 9-го ноября 1843 года»), У тому творі, писанім російською мовою, «крот- 
кий» пророк (не Єремія!) вирішив визволити свою святу батьківщину від тиранії, 
але безуспішно.

5 На базі аналізу деяких творів Шевченка Василь Шурат (1871—1948) прийшов 
до висновку, що поета треба ставити нарівні з Єремією.



Ю ліан Охримович

ПОЛІТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД 
Т. ШЕВЧЕНКА*

П ро національно-політичні погляди Шевченка спеціально гово
рено і писано досі дуже мало. Хоч Шевченка названо націо
нальним пророком і про його ідеї говориться щорічно вже 
більш 50 літ, та все ж таки основній ідеї його поетичної твор- 

чости присвячено дуже мало місця, особливо на російській Україні. 
Коли переглянути характеристики Шевченкових ідей, починаючи 60-ми 
роками, а кінчаючи 100-літнім ювілеєм 1914 року, що вийшли з-під пера 
російських українців, то, поминаючи кількох людей (Драгомапова, Вов
ка, Кониського), у цих всіх характеристиках побачимо одну спільну 
рису: головну вагу кладеться на відносини Шевченка до кріпацтва, до 
народу, підкреслюється його братолюбство і слов’янофільство, україн
ський патріотизм супроти поляків, але замовчується про нього, як про
рока самостійної України і про його ставлення до Росії, як держави.

Безперечно, що у цьому багацько винна цензура і ті умови, в яких 
знаходилося до останніх часів вільне слово в Росії, особливо українське, 
але є ще й друга причина, хто знає, чи не важніша, а саме характерна 
для більшости українців у Росії національна психологія і спосіб оціню
вання національних явищ, зв’язаних з політикою. Про це ми ще погово
римо нижче, а тепер перейдемо до самого Шевченка.

Коли б ми придержувалися строго хронологічного порядку, тоді про 
національно-політичні погляди Шевченка доводилося б говорити раніше, 
ніж про Кирило-Методіївське Братство. Націопально-політична ідеологія 
Шевченка сформувалася ще до його знайомства з Костомаровим, і в 
національному радикалізмі Шевченко мав більший вплив на Костома
рова, ніж навпаки. Костомаров пише в своїх споминах, що коли він 
вперше познайомився з Шевченком і той прочитав йому свої поезії «Сон» 
і «Кавказ», то його «обхопило страхом». «Я побачив,— каже Костома
ров,— що муза Шевченкова роздирала заслону народнього життя. 
І страшно, і солодко, і боляче, і опяняючо було глянути туди. Поезія 
завжди бере перед, завжди зважується на сміливу справу, і вже її  слідом 
ідуть історія, наука та практична праця. Тарасова муза розбила якийсь 
підземний льох, що протягом кількох віків був замкнений на багато 
замків, запечатаний багатьма печатями. Вона відкрила з собою шлях 
і соняшному промінню, і свіжому повітрю, і людській цікавості». І справ
ді, Шевченкова муза раніш від Кирило-Методіївського Братства сформу
вала його паціональпо-політичний ідеал, ідеал політичної незалежностп 
України,— в далеко яснішій та радикальнішій формі. Самостійницька 
думка переходить червоною ниткою через усю його творчість, починаючи 
молодечими романтичними творами і кінчаючи передсмертпою філософіч
ною лірикою.

* Фрагмент з книги «Розвиток української національно-політичної думки (Від по
чатку XIX століття до Михайла Драгоманова) // Новітня бібліотека. Ч. 43—1922; 
Львів — Київ.
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Змінялися громадські настрої поета, змінялися його особисті пере
живання та погляди, а ідеал політичної самостійносте рідного народу 
світив йому ціле життя і накладав свою печать на всю його творчість. 
І до заснування Кирило-Методіївського товариства, коли ідея політичної 
самостійносте України була «голосом вопіющого в пустині», і після роз
грому згадапого товариства, коли його члени відреклися та зневірилися 
в його ідеях, Шевченко стояв у цьому напрямі непохитно з могутнім 
катонівськнм «сеіегит сепзео». І власне з того боку поезія Шевченка 
має для нас епохальне значення: вона зробила з темної етнографічної 
маси націю, вона розбила назавжди можливість існування українського 
руху, як «южнорусскаго» провінціалізму. Не геніяльний стиль та форма, 
але політичний зміст поезії Шевченка зробив його національним про
роком.

До Шевченка міг український патріотизм ховатися під крилами чор
ного орла та білого царя. Після Шевченка, хто хотів тільки послідовно 
йти за ним, не міг уже бути російським патріотом. І хто знає, чи не го
ловна заслуга Шевченка в тому, що Кирило-Методіївці не пішли шля
хом «Соединенньїх Славян» і ясно сформулювали українські національ
но-політичні домагання.

Молодечі погляди Шевченка розвивалися під впливом етнографічно- 
ромаптичпого українства. Його перші твори носять характер того украї- 
нолюбства, що було питоме всім першим українським письменникам. Це 
була любов до простолюддя з його мовою, звичаями і повірями, роман
тична любов до української природи та романтична туга за історичним 
минулим. Характерно, що навіть різкого протесту проти соціальної не
волі народних мас і проти кріпацтва не бачимо у перших творах Шев
ченка. І не диво! Шевченкові ідеї виросли на грунті, приготовленім пер
шими українськими письменниками-етнографами та українською шко
лою польської літератури. До них прилучилися «Исторія Русов» та тво
ри Міцкевича. Одначе хоч Шевченко в своїх перших творах був наскрізь 
дитиною свого часу (30-их років), та все ж в одному напрямі він яскраво 
різниться від своїх попередників. Його романтична туга 8а минулим не 
обмежується покірним поклоном перед сучасною дійсністю: Шевченко 
виступає зразу активним, революційним романтиком, а не пасивним, 
реакційним.

Причини революційного характеру його романтизву треба шукати в 
його мужицькому кріпацькому походженню, у великому захопленні 
ідеями «Исторії Русов» і, врешті, у  впливі на нього революційних, полі
тичних поезій Міцкевича. Шевченко тужить за минулим України, ту
жить і плаче на руїнах, немов Єремія, і з того боку він нагадує Метлин- 
ського, Гребінку, Богдана Залєського.

Було колись в Україні 
Ревіли гармати.
Було колись Запорожці 
Вміли панувати.—

співав 25-літній поет.
Одначе Шевченкова туга має зовсім інший характер. Він відразу 

ставить питання, що було причиною давньої слави України, хто винен у 
тому, що все пропало, що треба робити, щоб воскресити нове життя 
України. І цей ідеал, ідеал нового життя українського народу в будуччи- 
ні, і відрізняє Шевченка від вищезгаданих поетів. Вони плакали на руї
нах минувшини, схиляли покірно голову перед сучасністю і або забува
ли зовсім про майбутність, або звертали свої ідеали прийдешнього в та
кому напрямі, який стояв у прямій логічній протилежності до послідов
них виводів з того, над чим вони плакали й тужили. Шевченко, навпаки, 
підносить гучний протест проти сучасного положення України, проти 
ї ї  національної неволі і полишає сучасникам та нащадкам свій без
смертний заповіт національного та політичного визволення України. 
Цей ідеал, ідеал політичної самостійносте України, проникає всю полі
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тичну творчість Шевченка, проявляється і в його відношенні до сучас- 
ности, і в оцінці минулого, і у відношенні до Росії, як держави, до мос
калів та поляків, до власних земляків-українців, та вкінці в його заповіті 
нащадкам.

Ми вже сказали, що романтизм Шевченка носить революційний ха
рактер і проявляється передусім у бунті, в протесті проти сучасної йому 
дійсности. Найбільшу трагедію рідного народу бачить Шевченко в тому, 
що він після кількасотлітньої боротьби схилив шию перед північним 
сусідом, забуваючи все більше й більше про своє минуле, й спокійно 
дивиться, як цей сусід усіма силами намагається зруйнувати його «свя- 
тая-святих», а здебільше й сам помагає сусідові в тій роботі. «Все за
мовкло, все сумує, як  руїни Трої». «Мовчать гори, грає море, могили 
сумують». «Обідрана (Україна) сиротою понад Дніпром плаче, тяжко- 
важко сиротині та ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється». «Засіва
ли трупом поле, поки не остигло, лягла спочить (козацька воля), а тим 
часом виросла могила, а над лею Орел Чорний сторожем літає».

Як бачимо, сучасна дійсність являється, на думку Шевченка, могилою 
для України, над якою літає сторожем російський чорний орел. І цій 
сумній, трагічній дійсності протиставляє Шевченко важке, криваве, але 
все ж таки ясне минуле. Шевченко ідеалізує минувшину не тому, що 
бачить у ній те, чого не бачить у сучасності, а саме — змагання і то актив
не змагання українського народу за свою національну і політичну само
стійність. Із цього самостійницького становища оцінює він події україн
ської історії, чим радикально різниться від своїх попередників і від бага
тьох послідовників. Гоголь, Гребінка, Метлинський, Корсун і багато 
інших українських письменників перед Шевченком ідеалізували козач
чину, козаків, як оборонців православної віри проти бусурмен та като- 
ликів-ляхів, що, сповнивши свою місію, вернулися в лоно матері — Ро
сії, під благочестиву руку батька — білого царя. Коротко кажучи, їх по
гляд на історію України був реакційно-клерикальний і москвофільський. 
Вони послідовно замовчували всі моменти історичного антагонізму Росії 
та України. Наслідники Шевченка, як ось Куліш, Костомарів і інші 
українські народники підкреслюють рівно ж головно ці два моменти: 
боротьбу з бусурменами та поляками, одначе долучують ще третій мо
мент, а саме боротьбу українських народніх мас за свої економічні інте
реси, і з точки погляду тих інтересів оправдують москвофільство. Вони 
оцінювали минуле України з народницького становища, оправдуючи 
москвофільство народніх мас та національну зраду. Крім того, і одні і 
другі ненавиділи поляків далеко більше, ніж москалів, Польщу, ніж 
Росію.

Шевченко стояв на зовсім іншому становищі. Він виходить також від 
добра народніх мас, але його демократизм носить революційний та рес
публіканський характер, з одного боку, самостійницько-національний, з 
другого. Роялізму та москвофільства Шевченко не може оправдати на
віть демократизмом, і самостійницько-республіканські змагання гетьма
нів та козацької старшини захоплюють його далеко більше, ніж москво- 
фільсько-царофільський демократизм маси. В ім’я  самостійницько-рес
публіканських ідей він прощає гетьманам їх аристократизм та класову 
політику, але в ім’я  демократизму не прощає ані москвофільства, ані 
роялізму. І тут ми бачимо цікаве явище: українські письменники-дворя- 
ни, потомки козацької старшини, виступають ідеологами москвофільсько
го демократизму, цебто світогляду козацької черні, а син кріпака, демо
крат з кости і  крови, Шевченко захоплюється якраз ідеологією козацької 
старшини. Причину цього, на перший погляд курйозного явища, треба 
шукати в їх національно-політичнім світогляді, а саме в москвофільстві 
перших та в послідовнім і радикальнім самостійництві Шевченка. З цьо
го становища він оцінив історію козаччини. ,В перших своїх творах і він 
захоплюється боротьбою козаччини з татарами, турками і Польщею, одна
че це захоплення випливає так само з самостійницького становища і три
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ває недовго: в пізніших поезіях зникає 
майнує зовсім, і на перше місце висту
пає Росія, Москва і боротьба україн
ського народу проти Москви.

Що було причиною такого звороту?
Не дивлячись на свій романтизм, Шев
ченко в дійсності був далеко більшим 
реалістом, ніж його наслідники, реаліс- 
ти-народнпки. Сучасне і майбутнє бра
ло у нього рішучу перевагу над мину
лим, і з тої причини сучасний гнобитель 
України випер у його очах давніх істо
ричних гнобителів. Приятелі Шевченка 
згадують, що Шевченко не любив поля
ків, але ненавидів москалів. І цим сло
вам не можна не вірити, приглянув
шись його поезії. Шевченко малює в 
своїх «Гайдамаках» криваву розправу 
гайдамаків з поляками, згадує не раз 
криваві знущання поляків над україн
ським народом, але все ж таки він 
шукає примирення, простягає їм руку 
до згоди. Ми знаємо, що Шевченко 
обожнював Міцкевича, його одушевля- 
ла його поезія національно-політичним 
радикалізмом, близько жив з деякими 
польськими письменниками української 
школи. В передмові до «Гайдамаків» 
він жаліє, що слов’янські діти впивалися кров’ю, і кличе до слов’янсько
го єднання. В поезії «Ляхам» Шевченко малює ідилічну згоду українців 
і поляків перед Люблипською та Берестейською уніями, обвинувачує 
ксьондзів, що посіяли незгоду між двома братніми народами, та звертаєть
ся з зазивом до згоди: «Отак то, ляше, друже, брате, неситії ксьондзи- 
магнати нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку 
козакові і серце чистеє подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш 
тихий рай».

Одначе зовсім інакше було його ставлення до великоросів, а особливо 
до Росії, як держави. Хоч Шевченко вийшов з тої частини України, 
де в його дитячі літа панувала безмежна сваволя польської шляхти, він, 
не дивлячися на те, відноситься до поляків, як до народу, що сам утра
тив політичну самостійність і на його очах боровся за ї ї  здобуття. В ім’я 
того Шевченко прощає давним гнобителям України і простягає руку до 
згоди. Щось інше Росія. Щевченко не тільки був першим свідомим україн
ським інтелігентом, що вступив у ідейну боротьбу з москвофільством 
своїх земляків, але хто знає, чи не він був найбільшим ворогом Росії 
з-поміж усіх революціонерів. Шевченко ненавидів офіціальну Росію, як 
демократ, що бачив у російських царях головних виновників закріпощен- 
ня української селянської маси, як федераліст і Кирило-Методіївець, що 
ненавидів централізм, як політичний радикал та республіканець, що був 
ворогом взагалі монархії, самодержав’я та царів і, врешті, як український 
патріот, що бачив не тільки в російськім правительстві, але й в росій
ському громадянстві головних виновників знищення української націо
нальної волі і культури.

Ця ненависть до Москви переходить всі його твори, і ми не знаходимо 
ні одної поезії, де Шевченко подав би хоч натяк до згоди з москалями. 
«А над дітьми козацькими поганці панують», «А над нею Орел Чорний 
сторожем літає», «А могили мої милі москаль розриває», «Ляхи були,
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все забрали, кров повипивали, а москалі і світ божий в пута закували»,— 
це загальні вислови на адресу Москви, яких у творах Шевченка буде 
багато. В поемі «Великий льох» злий дух Московщини говорить, що й 
він лютий, а все ж таки того не розуміє, «що москалі на Вкраїні з козака
ми діють»; в поемі «їржавець» поет каже, що кобзарі могли співати про 
війни і чвари з ляхами, але про те, що діялось по шведчині, не могли, 
бо ці великі страхіття одібрали їм мову; у своєму «Сні» Шевченко на
зиває Петра Великого тираном, катом, людоїдом, вмієм, первим, хто роз
пинав нашу Україну, а Катерину голодною і «второю», що доконала 
політичну незалежність України; в «Холодному Яру» називає Шевченко 
представників російського імперіалізму «людоїдами, катами, новими ля
хами», а у «Великому Льохові» вичисляє знущання московської держа
ви над Україною, що козацькими трупами гатила Фінляндію, а славного 
Полуботка задушила в тюрмі; в «Кавказі», крім сміливого протесту про
ти мілітаризму, російського імперіалізму, та взагалі політичної програ
ми імперії, «де від молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить», 
знаходимо протест і проти національного поневолення України, де поет 
звертається з присвятою до свого друга і каже, що йому довелось кров 
проливати не за Україну, а за ї ї  ката, і запить з московської чаші «мос
ковську отруту».

Такою ненавистю до Москви палають всі Шевченкові поезії, і ця не
нависть має головно те джерело, що поет уважав Московщину найбіль
шим історичним та сучасним ворогом національної і політичної самостій- 
ности України. До цього ще прилучилося несимпатичне відношення пред
ставників московської громадської думки до української справи, як 
напр. Бєлінського й інших. У поляків знаходив Шевченко бодай сяке- 
таке українофільство, у москалів не знаходив ніякого, і першою люди
ною з москалів, до якої Шевченко віднісся з любов’ю та поважанням уже 
перед самою смертю, був Герцен, що до України відносився один час 
дуже прихильно. Шевченко обожав Міцкевича, але Пушкіна не любив, 
бо погляди обох великих поетів надто вже розходилися. Пушкін ідеалі
зує Петра Великого, Шевченко проклинає його, Пушкін славословить 
Росію «от хладннх финских скал до пламенной Колхпдьі», Шевченко 
проклинає її.

З цього антимосковського і самостійницького становища Шевченко 
оцінює також історичні події України. Він ідеалізує тільки тих діячів 
української історії, які обороняли самостійність України проти Москви. 
Добрим словом він згадує тільки Дорошенка, Полуботка, Гордієнка. 
«А ти, старий Дорошенку, запорозький брате, нездужаєш, чи боїшся на 
ворога стати?» — питає гетьмана в поезії «Заступила чорна хмара». Полу
ботка малює він, як мученика за волю України, замученого Петром Ве
ликим у тюрмі. Найбільше трагічними фактами в історії України вважав 
Шевченко три події, які малює в своїй містерії «Великий льох», а саме: 
Переяславську угоду, на основі якої Україна увійшла в склад москов
ської держави, Полтавську битву та зруйнування Запорозької Січі, бо 
ці події найбільше причинилися до упадку самостійної України. В місте
рії виступають три душі — дівчата, які караються і покутують свої гріхи 
проти рідного народу: перша за те, що перейшла з повними відрами шлях 
Хмельницькому, коли він їхав до Переяслава Москві присягати, друга, 
що напоїла Петрові Великому коня після Полтавського бою, а третя за 
те, що усміхалася до галери цариці Катерини, коли вона їхала по Дні
пру після зруйнування Січі. В цій містерії проводить поет думку, що 
іоловною причиною недолі українського народу було те, що діти України 
самі в дечому причинилися до знищення волі України, помагаючи свідо
мо або й несвідомо своїм ворогам.

Таким становищем Шевченка треба пояснити також його не дуже 
симпатичне відношення до Хмельницького. Хмельницькому Шевченко не 
міг простити одної історичної помилки, а саме з луки з Москвою. В пое-
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з ії «Розрита могила» Україна звертається 
до Богдана з такими словами: «О, Богда
не! Нерозумний сину! Подивись тепер на 
матір, на свою Вкраїну... Ой Богдане, Бог- 
даночку, якби була знала, у колисці б 
придушила, під серцем приспала». В поемі 
«Суботів» Шевченко звертається до Хмель
ницького: «Отаке то, мій Богдане, Олек
сіїв друже, то все оддав москалеві, а їм 
і байдуже. Льохи твої розкопують та 
тебе ж і лають». В одній поезії, писаній 
перед самою смертю під враженням сум
ного вигляду Переяслава, Шевченко та
кими словами згадує пам’ять Хмельниць
кого:

«Як би то ти, Богдане п’яний,
Тепер на Переяслав глянув,
Та на замчище подививсь,—
Упився б, здорово упивсь!

І ...препрославлений козачий 
Розумний батьку!... і в смердячій 
Жидівській хаті б похмеливсь 
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім...»

До других гетьманів, що були свідомими «рабами, підніжками, грязю 
Москви та варшавським сміттям», що лили кров за Москву і Варшаву і 
нам, синам, передали «свої кайдани, свою славу», Шевченко відноситься 
ще з більшою погордою. Скоропадського називає Шевченко «дурним 
гетьманом», Самойловича «дурним поповичем», а про Кирила Розумов- 
ського каже, що «лизав мов собака патинки у цариці». Навпаки, до Ма
зепи Шевченко відноситься з симпатією і докоряє йому тільки за те, що 
не з’єднався з Палієм, та через це програв полтавську битву.

Ще ясніше і виразніше виступає самостійницький світогляд Шевчен
ка в його відношенню до земляків, та в заповітах і покликах до них 
Шевченка найбільше боліло те, що на Україні, «на нашій, не своїй зем
лі», про яку москалі звикли говорити, «що вона їх, тільки вони наймали 
цю землю на пашу татарам та полякам», що на тій Україні так мало лю
дей, що леліяли б мрії великих гетьманів Дорошенка, Полуботка і інш., 
що розуміли б справжні інтереси рідного краю та народу. Українське 
дворянство й інтелігенція або зовсім забули про свій народ, перекинулися 
в перевертні, стали недолюдками, що помагають москалеві господарюва
ти, катувати матір-Україну і знімати з неї латану сорочку, або хоч і не 
забули свого зв’язку з Україною, але нічого для неї не роблять і покірно 
піддаються судьбі. «Земляків», що покинули всій народ, Шевченко не
навидить гірше Москви, і не має до них ніякої пощади. Шевченкові най
більш болюче, що серед українського народу завмерла національна сві
домість, дух українського патріотизму; що «сини України на чужині, на 
чужій роботі» і зовсім не знають, «за що боролися з ляхами і ордою», 
чому «Вкраїна заснула, бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі, 
в болоті серце прогноїла і в дупло холодне гадюк напустила», а сини 
України потонули в багні московського бюрократизму, по-московськи 
чешуть та обдирають і батька і брата.

У своїм посланії «До земляків» Шевченко яскравими барвами малює 
українське відступництво від свого народу тих, що пруться у чужі землі 
і там забувають про свій край і народ. За тими земляками поет посилає 
проклін, «щоб вони більше не верталися на Вкраїну, щоб там і зігнили, 
де виросли», бо «тоді сонце не буде гріти смердючого гною на вольній 
землі». Дальше дорікає Шевченко своїм землякам, що вони розпинають

Г. Ш Ш Ш & ,

пнсашшя на русскомь язнкь

с ь  погхтохь п о а ід .

,,сКйісіси Єтариии’:

К І £ В Ь .
Т и  1 . Д ш и їи .  і ^ ц . Д. Я Ші і п -і і . И ш і  Жи»««г / і .

Твори Т. Г. Шевченка у виданні 
«Киевской старини». 1888 р.

Київська старовина 25



Україну гірше ляха, що не знають навіть, хто вони, чиї діти, ким, за що 
закуті, що знають усі слов’янські мови, крім своєї. Він висміює той пат
ріотичний романтизм своїх земляків, що хваляться своїми гетьманами, 
прославляють козацтво за те, що заступило віру від ляха і татарина, а 
тепер ходять в ярмі, ще краще, як діди ходили і добровільно підклада
ють голову під московську кормигу, забуваючи, що головний ворог Украї
ни тепер не лях і татарин. У «Холодному Яру» виступає він проти монар
хізму та російського патріотизму своїх земляків. Він остерігає їх, щоб 
«не називали преподобним лютого Нерона, щоб не хвалилися царевою 
святою війною і не несли, немов вівці, і душу і шкуру «за отечество».

В недокінченій поемі «Юродивий» поет не вірить, щоб сучасні йому 
земляки могли щось зробити доброго для рідного краю: «Не вам в мере
жаній лівреї, допощики і фарисеї, за правду пресвятую стать та за сво
боду. Проклинать, а не любить ви вчились брата». В передсмертній поезії 
«Бували войни» поет говорить, що на Вкраїні було багато шашелів, що 
під’їдали здоровий корінь рідного пароду, всіляких Кочубеїв, Галаганів, 
Кисілів, але ще й тепер цього добра багато зосталося у нас, отих батьків, 
дядьків, няньок отечества чужого, що відреклися від рідного народу і 
нищать усе, що для нього найсвятіше. Серед того темного царства, серед 
тих людей, що за «шмат гнилої ковбаси продали рідну матір», поет не 
бачить борців за волю України, але не дивлячись на це, він обсинує їх 
огненними словами і пророцьким голосом закликає до покаяння. Шев
ченко безмежно любить Україну, він любить її так, що проклене святого 
Бога і загубить за неї свою душу, і зазиває других любити її  серед при
гожих обставин, але «во время люте»...

І в ім’я цієї любови він вірить, що безпросвітну темряву розіб’є со- 
няшне світло. Це зробить нове покоління, і Шевченко хоче, щоб цей час 
скоро наступив, тому звертається з гнівним питанням до старого поко
ління: «О роде суєтний, проклятий, коли ти видохнеш?»

Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось таки колись!

Як бачимо з усього вищесказаного, Шевченко був у сфері національ
но-політичних поглядів послідовним самостійником-республіканцем і ду
ховим батьком політичного свідомого українства. Свій український на
ціоналізм і патріотизм будує він на глибокому демократизмові та полі
тичному радикалізмі, виступаючи рівночасно не тільки національним, 
але й соціально-політичним революціонером. Демократичні й революцій
ні погляди Шевченка, про які ми ближче тут не говоримо, бо це виходить 
поза обсяг нашої теми, були причиною того, що Шевченків патріотизм 
не був пустословим націоналізмом, але глибоко передуманим і відчутним 
протестом української душі проти національної смерти українського 
народу.

Шевченкові погляди внесли перелом в українську національно-полі
тичну думку: вони розбили мару безполітичного патріотизму. Правда, 
Шевченко був передовсім поетом, він не полишив нам обдуманої полі
тичної програми, але його поезія відіграла в розвитку української полі
тичної думки далеко більшу роль, ніж усяка писана програма. Безпереч
но, та обставина, що політичні Шевченкові поезії були заборонені в Ро
сії більш 40 літ, спричинила той факт, що безпосередні наслідникн й 
приятелі Шевченка не пішли за його національно-політичними ідеями і 
ще довго блукали старими манівцями. Проте його поезія мала дуже ве
ликий вплив на світогляд австрійських українців, а з кінцем століття 
вона стає бойовим гаслом усього молодого українства. Далекосяжність його 
національно-політичних поглядів є запорукою, що чим далі ми будемо 
віддалятися від дня його смерти, тим більше і більше зрозумілий буде 
нам робитися Шевченко, як пророк політичного визволення України.
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Дмитро Степовик

ХРИСТИЯНСТВО і ШЕВЧЕНКО

Х ристиянський світогляд Шевченка був і залишається однією 
з найбільших контраверсій у шевченкознавстві. Словесна й 
образотворчо-мистецька творчість його не дає однозначної від
повіді, як Шевченко ставиться до Бога, до Церкви, до релігії 

й віровизнання. І це не тому, що в нього на ці проблеми були супе
речливі, непослідовні чи плутані погляди. Навпаки, вони у нього си
стемні, ясні й визначені. Проблема полягає у підході до цих поглядів 
тих, хто в них намагався розібратися. Досі підхід до цієї проблеми на
гадував перетягування ковдри тих, хто намагався прикрити нею свою 
наготу. Так, наприклад, не відповідає дійсності портрет Шевченка-хри- 
стпянпна, якпй нарікає, плаче, благає у Бога поліпшення долі свого на
роду і своєї особистої долі. Ніщо не є таким далеким від сумління Шев
ченка, як отакими фарбами змальована його нібито рабська, упокорена, 
фанатична віра. Далекі від правди спроби приписати Шевченкові роз
двоєність: пристрасні, романтичні звертання до Бога — з одного боку 
(як вияв своєрідної міфотворчої ментальності), і епікурейський спосіб 
життя — з випивками і розвагами — з другого боку. За наругу слід 
сприймати спроби деяких кликуш з Російської Православної Церкви, 
наприклад редактора «Троицкого слова» архиєпископа Никона (це ви
дання друкувалося перед першою світовою війною у Троїцько-Сергієвій 
Лаврі), трактувати Шевченка як «богохульника» і накликати прокляття 
на всіх, хто в 1914 році хотів вшанувати пам’ять Шевченка у зв’язку із 
100-річчям від дня його народження. І вже цілковитим блюзнірством 
було малювати портрет Шевченка, як безбожника адептами марксизму- 
ленінізму: у концентрованій формі ця безсовісна брехня висловлена у 
статті Івана Назаренка, тодішнього головного «теоретика» марксизму- 
ленінізму в Україні,— у «Шевченківському словнику»: «Він показав 
безглуздість релігійних легенд, зривав покривало святості з біблійних 
героїв, доводив ворожість релігії народові... Шевченко показував, що ре
лігія і церква є розсадниками мракобісся, гальмом у розвитку науки і 
культури» *.

Це лише чотири основні упереджені погляди на делікатний аспект 
Шевченкової духовності, віддзеркаленої у його творчості. При бажанні 
їх  можна збільшити: адже на виняткове право трактувати релігійність 
Шевченка по-своєму претендують як християнські конфесії — православ
ні, греко-католики, протестанти,— так і позахристиянські угруповання, 
наприклад, РУНвіра.

Якого ж кола насправді було християнство Шевчепка? До якої 8 то
дішніх або теперішніх віровизнань воно найбільше схилялося? Не буде 
помилкою сказати, що з погляду визнання усталених догматів Шевченко 
найближче стояв до обрядовості східного християнства, конкретніше — 
до православ’я. У цьому віровизнанні він був у дитинстві охрещений, 
відвідував православні храми, а  його численні звернення до трьох осіб 
одноістотної Трійці (Отця, Сина і Святого Духа), до Богородиці Марії 
та деяких святих, так само як шанобливе ставлення до ікон,— усе це 
віддзеркалює саме православний світогляд.

Шанування поетом святих Православної Церкви вказує на те, що при 
всьому своєму критицизмові щодо тодішніх носіїв православ’я в його 
російському варіанті, Шевченко неформально ставився до канонічних
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постулатів і священного переданпя. Чисто православний погляд у Шев
ченка і на Богородицю: цей погляд не має нічого спільного з протестант
ським запереченням особливої ролі Діви у християнстві; але він також 
не містить у собі латинської католицької екзальтації. Богородична тема 
Шевченка має кілька духовно-тематичних ліній, які переплітаються з 
підкреслено гуманним ставленням до жінки взагалі, з благоговінням 
поета перед феноменом материнства. Але центральна вісь ставлення Шев
ченка до Діви Марії точно співпадає з тією роллю, яка відведена їй у 
святих Євангеліях: вона пречиста, свята, непорочна, безмежно добра, бо 
обрана самим Богом для великого й недосяжного розумові людини експе
рименту: перевести духовну іпостась Бога в матеріальне тіло живої лю
дини — для того, щоб це тіло умерло й одночасно зняло прокляття гріха 
з усіх інших людей. Велич Богородиці у поемі «Марія» проектується 
виключно через велич Ісуса Христа.

Не тільки змістом, а й ритмікою, особливим молитовним настроєм, 
ніжним звертанням і проханням і, не в останню чергу, щедрим, але де
лікатним і щиро українізованим використанням церковнослов’янізмів,— 
це чисто православне прославлення Марії, справжня молитва великої 
поетичної сили. Шкода, що жодна з Православних Церков в Україні й 
діаспорі досі не спромоглася ввести чудового уривка з цієї поеми у жо
ден молитовник. Серед численних прославлень Діви Марії, це, безумовно, 
була б молитва-перлипа, створена до того ж великим національним пое- 
том-християнином. На відміну від переважної більшости людей, які у 
молитвах звіряють свої особисті клопоти і просять про індивідуальну 
допомогу, Шевченко молиться до Богородиці за «окрадених сліпих не
вільників», тобто за свій цілий народ, може, за все людство. Ще Олек
сандр Кониський зазначав, що Шевченко «зі своєї природи був людиною 
високо ввічливою і доброю. М’яке, наче віск, серце його ніколи, навіть у 
своєму ворогові особистому, не забувало чоловіка... Стоячи на національ
ному грунті, Кобзар ширяє у сфері загальнолюдських ідей: волі, правди 
і братолюбія. Він дихав любов’ю, бажанням погодити всі національності, 
ноладнати соціальні неправди. Мрією його була загальна воля і братер
ство всіх народів».

Згідно своєї природи Шевченко і любить, і розуміє любов поза колом 
егоїзму, в тому сенсі, як проповідували у своїх Богословських працях 
мужі Східної Церкви,— як любов уселюдську, звану «агапе». Автор мало
відомої в Україні монографії про християнсько-філософську думку Шев
ченка, яка вийшла друком у Мадріді 1962 року, доктор Дмитро Бучин- 
ський пояснив природу любови у Шевченка такими словами: «До при
родної любови людського серця Шевченко відноситься не тільки по-люд
ському, значить з цілим людським достоїнством, без звірячих інстинктів 
і не впадає в тон аскетизму, а з найпильнішою увагою, ніжністю і най
вищим її розумінням» 2.

Але це зовсім не означає, що Шевченко відділив себе муром від като
лицького світу (уніатів і римо-католиків), від протестантів. Його товари
шування з польськими інтелігентами у Санкт-Петербурзі, а також на 
засланні (а вони були апріорі римо-католиками) вказує па те, що жод
них конфесійних забобонів та упереджень у Шевченка не було, зокрема, 
щодо інших конфесій. Звичайно, посилаються на зміст поеми «Гайдама
ки», як на нібито рецептор завзятих антиуніатських настроїв Шевченка^ 
Але це є однобічний погляд. Уже сам український патріотизм Шевченка 
не дозволив би йому стати на прю з мільйонами українців-галичан, які 
уже в його час були найсвідомішою в національному відношенні части
ною українського віруючого народу. Далі. Хоч звертають увагу на те, що 
«Гайдамаки» — це єдина поема Шевченка, яка має науковий апарат 
(примітки), але мало хто дає собі звіт з того, навіщо ці примітки?, Дума
ється, що посилання Шевченка в цій поемі на джерела є очевидною вка
зівкою на те, що трактування гайдамаччини є не так його особистим 
поглядом, як поетичною інтерпретацією джерел, які пе в усьому могли
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Т. Шевченко. Свята родина. Офорт 
з  картини Мурильйо. 1858 р.

Т. Шевченко. Апостол Петро. 
Сепія. 1851 р.

співпадати з його ставленням до того повстання, зокрема, до кривавих 
оргій, убивства власних дітей на підставі релігійного фанатизму тощо. 
Дуже і дуже сумнівно, щоб християнський гуманізм Шевченка мав щось 
спільне і симпатизуюче стосовно поведінки, скажімо, Гонти.

Щодо протестантів, то відверто критична позиція Шевченка до фор
мального християнства, до ортодоксального фундаменталізму і носіїв 
цього фундаменталізму в особі російського свящепицтва його доби,— 
безпосередньо перегукується з традиційним критицизмом протестантів. 
Ніде Шевченко не виступає проти жодної протестантської конфесії,— 
ні проти лютеран, ні проти кальвіністів, англікан, реформатів, методистів 
чи баптистів. Навпаки, поеми «Неофіти» й особливо «Єретик» прямо вка
зують на віротерпимість православного Шевченка, ба, навіть симпатію 
його до протестантського руху. Шевченко виразно тяжіє як у своїх пози
тивних висловлюваннях на християнські теми, так і в критичних щодо 
клерикалів, які забули про Заповіді Божі,— до євангельського христи
янства, яке сповідував його великий попередник на ниві християнського 
інтелектуалізму в Україні Григорій Сковорода.

Сковорода и Шевченко з євангельського погляду, спільне й відмінне 
у їхніх поглядах та в інтерпретаціях Святого Письма,— ця тема ще не 
вивчена і не висвітлена ні у літературі, ні у філософії, хоч відомо, що 
Кобзар з глибокою пошаною ставився до Сковороди і вже в ранньому 
дитинстві, сидячи в бур’янах, читав його псалми, очевидно, з «Саду Бо- 
жествених пісень». Об’єктивні дослідники обох світочів українського 
духу відзначають не так церковно-конфесійну, як євангельську близь
кість Шевченка й Сковороди. Про це пише, хоч і побіжно, автор згаду
ваної монографії Дмитро Бучинський, вказуючи, що пошук Шевченком 
Божої причини у всьому є точним повторенням тези св. Томи Аквинсько- 
го: «Все од Бога (од Бога все! А сам нічого) Дурний не вдіє чоловік!» 
Також у диспуті зі своїм опонентом Козловським Шевченко чітко ви
словив своє чисто євангельське розуміння присутносте Бога у всьому, 
навіть у кожному листочкові на дереві, а також дію Святого Духа — не-
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видимо, тихо, а найчастіше — через дію життєдайного слова Біблії: «Тео
логія без живого слова не в силі створити ані ось такого липового листоч
ка... Ми повинні благоговіти перед Матір’ю Того, що прийняв за нас 
муки і смерть на хресті». Виходячи з подібних численних висловлювань 
Шевченка, Дмитро Бучинський знаходить подібність християнина і філо
софа Шевченка до інших християнських мислителів 8.

Великого значення набуває в наш час питання міжцерковних взаємин, 
які ніколи не були простими, не відзначалися гармонією і «одністю», до 
якої закликав наш Господь Ісус Христос. Подібна дисгармонія, певна річ, 
була і в час Шевченка. Тоді, як і тепер, Російська Православна Церква, 
вважаючи сама себе «найсвятішою», не соромилася в паплюженні інших 
Церков і віровизнань, зокрема і православних, якщо вони не були по- 
плентачами «святєйшаго Синода» та російських ієрархів. Чудово розумів 
деструктивну роль російського православ’я у християнському світі й Шев
ченко. Віп бачив дріб’язковість у дотриманні обрядів, буквоїдство попів, 
бутафорну театральність у відправленні Божих Служб і гостро реагував 
на цю театральність без присутності Святого Духу, мав свою візію май
бутнього, коли з тих риз дратимуть онучі, а кропилами замітатимуть 
нову хату. Якраз ця критика Шевченком формалізму у російському пра
вослав’ї стала підставою російським «батюшкам» звинувачувати Шев
ченка у «богохульстві», а комуністам, навпаки, використовувати це як 
доказ «атеїзму» Шевченка.

Тим часом Шевченко бачив, що терор обрядів,— і то не найкращих,— 
веде до роз’єднання християн і цілих Церков. «Шевченко болів навіть над 
роз’єднанням Церкви... Маємо багато здогадок про те, що він обурювався 
проти різних установлених догматів, канонів, обрядових звичаїв у Цер
кві. Але обурення його не походило із самого установлення канонів, а з 
того, що вони залишились у Церкві й були для християн мертвою бук
вою закону, а його віра була жива, основана на Книзі Правди — Христо
вій Євангелії. Це була причина, що він часом висловлювався дуже гостро 
проти надто разючої поверховости в Церкві, а також записав сам у «Що
деннику» з нагоди побуту на архиєрейській Службі Божій у Нижньому 
Новгороді: «В архиєрейській Службі, з ї ї  обстановкою та взагалі з тими 
декораціями, видалося мені щось тібетське чи японське. І на цій ляль
ковій комедії читають святу Євангелію! Яка суперечливість!» \
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Усі ті висловлювання, які після 
1917 р. трактують як «атеїстичні 
погляди Шевченка»,— якраз відно
сяться до клерикалів, які за єлейни
ми словесами відступили від Бога, 
забули Його настанови щодо любові 
до ближнього. Шевченко розвинув 
у своїй творчости відому тезу, ви
словлену в посланні апостола і єван- 
гелиста Івана про те, що любов до 
Бога і ненависть до ближнього — не
сумісні, тобто одна з цих тез мала б 
бути олжею: «Хто говорить, що він 
пробуває у світлі, та ненавидить бра
та свого, той у темряві досі» (Перше 
Соборне послання св. апостола Івана,
2:9). Тільки осудом фарисейства у 
сучасних Шевченкові духовних вла
дик викликані його критичні заува- т- Шевченко. Святий Себаст’ян. Сепія, 
ження про Церкву й  церковників. білило. 1856 р.
Але у деяких критиків ці «філіпки»
Шевченка знову ж таки по-фарисей
ському видаються за «атеїстичні погляди».

А як же бути з тими прикрими запитаннями, які Шевченко часто ста
вить перед самим Богом? То він дорікає, що Ти, Боже, «смієшся, батечку, 
над нами»; то риторично запитує, чи Бог бачить із-за хмари наші сльози 
й горе; то прямо запитує Ісуса Христа в поемі «Кавказ»: «За кого ж Ти 
розіп’явся, Христе, Сине Божий? За нас добрих, чи за слово істини... чи 
може, щоб ми з тебе насміялись?» Подібних запитань і ніби-то претензій 
Шевченка до Бога чимало. Адже, за підрахунками митрополита Іларіона 
(проф. Івана Огіенка): «Коли зібрати докупи все, що становить істоту 
релігійного стилю «Кобзаря», то все це складає біля 15% останнього. 
Шевченко неповторний в нашій літературі таким широким релігійним 
виявленням» 5.

Однозначної відповіді на місце й значення цих запитань у християн
ських поглядах Шевченка нема. Усі відповіді — різнозначні, найчастіше 
вони є «коронними» аргументами на користь нібито «атеїзму» Шевченка. 
Але це є поверхова оцінка, так само, як трактування релігійності Шев
ченка як різновиду Богоборства. Але коли так, то благочестивий Йов з 
біблійної Книги Йова, який переніс неймовірні фізичні й моральні страж
дання, теж виглядатиме за свої болісні, розпачливі запитання до Твор
ця,— ледь не найбільшим «Богоборцем» в історії. А хіба пророки, апо
столи, євангелісти мало ставили запитань Богові з приводу всього того у 
світі, чого вони не розуміли, що здавалося їм поза межами компетенції 
Бога? Ні, таке пояснення — не у світлі Євангелії. Шевченко не був бого
словом, і багато подій, несправедливостей здавалися йому відступом від 
християнських правд, хоча Церква продовжувала твердити, що так все 
і має бути. Звідси — деякий дуалізм у його ставленні до Бога, який бачи
мо також у дуже багатьох учнів Ісуса, але який ніколи не трактувався 
як «Богоборство» і тим більше — «атеїзм». До цього дуалізму в Шевчен
ка додається щось «іще третє, ота боротьба між злом і добром, між не
правдою і правдою, і перемога зла над добром і правдою у душі людини 
й оте страшне, що так хвилювало тоді Шевченка. А до такого особистого 
змагання прилучилась у нього боротьба з оточенням своїм і чужим» в.

Таким чином, віра Шевченка — надконфесійна; і може цим вона най
ближча до літери й духу Євангелії.

Шевченка називають пророком України. Частіше це є образний ви
слів, але пророцтво його має і реальний зміст, відповідний біблійному
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тлумаченню. Поза всяким сумнівом, він носив у собі духовну візію, дану 
йому Богом. Як людина, віп мав багато чисто людських вад і гріхів, але 
його устами часто говорило Провидіння, зокрема, щодо України. Адже 
Бог часто здійснював і здійснює свої плани не через героїв і сильних 
світу сього, а через немічне й упосліджене. Біблійна тематика посідає 
дуже помітне місце в літературній і мистецькій творчості Шевченка, про
те особливо хотілося б тут, у нашому контексті, наголосити на ретельно
му прочитанні й інтерпретації Шевченком книг так званих «великих 
пророків» Старого Заповіту. Ці прочитання є глибокі, повні символів 
і звернені у майбуття. Наслідування Шевченком 35-го розділу біблійної 
пророчої книги Ісаїв вивчають навіть у школах, але, на жаль, науковці- 
шевченкознавці не провели досі ретельного зіставлення оригінального 
біблійного тексту з текстом Шевченка. Пророк Ісая духовно бачив друге 
пришестя Ісуса Христа,— за багато століть до його першого пришестя,— 
як настання тисячолітнього царства, примирення ворогування в суспіль
стві й природі, настання доби повної гармонії, як це було при створенні 
світу: «розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим», «буде ска
кати кривий, мов олень, і буде співати безмовний язик», «лігво шакалів... 
стане місцем тростини й папірусу», «не буде там лева і дика звірина не 
піде на неї», тобто на дорогу правди, «а будуть ходити лиш викуплені», 
«і радість довічна на їхній голові, веселість та радість осягнуть вони, а 
журба та зідхання втечуть».

Шевченко конкретизує обстановку, звужує простір з Всесвіту — до 
України (це видно на прикладі певного українського пейзажу — із сте
пами, озерами, верстовими та широкими шляхами); звужує також і час: 
це не тисячолітнє царство правди, а лише хвиля у вічності: «тоді як, 
Господи, святая (На землю правда прилетить) Хоч на годиночку спо
чить»,— мов би для того, щоб переконати зневірених людей у тому, що 
Бог є, що Він не забув землю і людей на ній. В описі блаженств, які 
настануть з приходом правди, Шевченко в цілому йде за Ісаєю: тут і 
«незрячі прозрять, а кривії, мов сарна з гаю, промайнуть»; і «німим 
огверзуться уста»; і «дебрь-пустиня неполита, сцілющою водою вмита, 
прокинеться, і потечуть веселі ріки»; і на широких шляхах правди «без 
гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі» колишні раби. Все 
це дослівна інтерпретація Ісаї. Але, поряд з цим, Шевченко вводить 
фразу, якої в Ісаї нема: після слів «німим отверзуються уста», які від
повідають словам Ісаї «буде співати безмовний язик»,— Шевченко встав
ляє фразу: «Прорветься слово, як вода». Кому доводилося бачити, як  у  
сухому степу пробивається з надр землі джерело холодної чистої води, 
той оцінить багатозначну місткість цього образу Шевченка і порівняння 
слова з цим джерелом. Україні під залізною московською п’ятою так бра
кувало вільного слова,— і кому про це було краще знати, як не Шевчен
кові.

Шевченко був християнином філософічного складу думання, який, 
як і апостол Павло, готовий був навіть душу погубити, аби лиш його 
народ був помилуваний і прощений, аби зменшилися — чи й зовсім були 
скасовані — його страждання. Шевченко шукав «у християнській релігії 
не формальних момептів, не мертвої обрядовостп, а памагався збагнути 
те, що було в ній найбільш істотне» 7.

1 Назаренко Іван. Атеїстичні погляди Тараса Шевченка // Шевченківський слов
ник,— К.: УРЕ, 1976.— Т. 1.— С. 48.

2 Бучинський Дмитро. Християнсько-філософська думка Тараса Шевченка.— 
Мадрід — Лондон: Союз Українців у Великій Британії, 1962.— С. 167.

3 Там само.— С. 203.
4 Там само.— С. 201.
: Митрополит Іларіон. Релігійність Тараса Шевченка.— Вінніпег: Інститут дослі

дів Волині, 1964.— С. 8—9.
6 Білецький Леонід. Віруючий Шевченко.— Вінніпег: Українська Вільна Академія 

Наук у Канаді, 1949.— С. 9.
7 Протоєрей, д-р Іван Стус. Релігійний мотив у творчості Тараса Шевченка.— 

Едмонтон, Альберта, 1989.— С. 14.
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Василь Микитась

СПРОБА ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ЛИСТУВАННЯ

Микола Каленикович Гудзій (1887 — 
1965) — відомий український і російський 
учений-літературознавець і текстолог, про
фесор Таврійського (філіал Київського) 
(1918—1921) і Московського університетів 
(1922— 1965), академік Академії наук Украї
ни (з 1945). Вихованець Київського універ
ситету (1908— 1911), автор великої кількості 
праць з давньої української та російської 
літератури, популярного підручника «Исто- 
рия древней русской литературьі» (1938) і 
хрестоматії до нього (1935), які кілька разів 
перевидавалися російською та іноземними 
мовами, розділів до десятитомної історії ро
сійської літератури (1941—1954) і двотомної 
історії української літератури (1954—1955), 
а також праць про М. Ломоносова, О. Пушкі
на, М. Гоголя, Ф. Тютчева, В. Брюсова; під
готував десять томів 90-томного зібрання 
творів Льва Толстого і надрукував про нього 
кілька книжок і брошур.

Живучи понад 40 років у Москві, ака
демік М. К. Гудзій постійно цікавився істо
рією рідного письменства. Він опублікував 
розвідку про творчість І. Котляревського, 
чимало статей про Т. Шевченка, листів 
його з коментарями до С. Т. Аксакова, 
розшукав листи П. Куліша до Аксакових, 
статей про І. Франка і багато листів до 
нього російських учених, а також про ака

деміків О. Білецького, М. Рильського, рецен
зував твори українських учених і письмен
ників. Велику текстологічну роботу провів 
М. К. Гудзій як відповідальний редактор 
шостого тому десятитомного (1957) і шести
томного (1964) видань творів Т. Шевченка. 
Він був також головою редакційної колегії 
«Повного зібрання творів Т. Г. Шевченка» у 
шести томах (1963—1964), коли з особли
вою силою проявилася наукова сумлінність 
і принципова громадянська позиція вченого. 
Тут він зіткнувся із волюнтаристською спро
бою фальсифікації подачі листів Шевченка 
з волі чи свавілля О. Корнійчука та І. Н а
заренка, які намагалися вилучити кілька 
листів поета, зокрема листи його із заслання 
до начальника штабу Окремого корпусу
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жандармів, начальника «Третього відділу» Л. В. Дубельта про дозвіл 
малювати і до генерал-губернатора М. А. Долгорукова про сприяння 
передплати серії «Живописная Украйна».

М. К- Гудзій рішуче виступив проти позиції Корнійчука і Назаренка 
щодо вилучення листів, категорично не погоджувався з ними, про що 
свідчить листування з О. І. Білецьким. Свій протест він висловив Кор
нійчукові. 2 листопада 1953 р. вчений писав, що відповіді від Корнійчука 
так і «не удостоївся», однак висловив думку, що буде боротися, аби 
Шевченка не фальсифікували. Це ж вчений повторює у листі 25 червня 
і особливо 11 жовтня 1955 р.: «Я отримав лист від Івакіна (один із 
упорядників творів поета.— В. М.), який повідомив мене, що Корнійчук 
телефонував М. С. Грудницькій про нібито рішення ЦК КПРС стосовно 
видання листів Шевченка не на мою користь і попередив М. С. (Груд- 
ницьку — редактора тому, наукового співробітника Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка.— В. М.), щоб вона ні в якому разі мені про це 
не повідомляла (...). До чого ж дійшов цей зверхдипломат, що бере 
участь у виданні класиків укр. літератури (як і Шевченка, зрештою) 
тільки при допомозі цензорського олівця! Він надумав поставити мене 
перед здійсненим фактом, гадаючи, що я мимоволі змирюся з цим».

На пораду О. І. Білецького відмовитися поставити свій підпис як 
відповідального редактора тому Микола Каленикович з гідністю заува
жив: «Боротьбу за торжество розуму і елементарної порядності в такій 
важливій справі вважаю своїм науковим і громадянським обов’язком. 
Адже якщо здійсниться здоровий глузд, вам же легше буде позбавитися 
тих перешкод, які існують у справі видання українських класиків. Я так 
мало роблю для України, що радий буду принести їй хоч яку-небудь 
користь, якщо зможу. А відмовитись поставити свій підпис я завжди 
зумію» (Рукописний відділ Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
АН України. Фонд 162 О. І. Білецького).

Як видно з листування, М. К. Гудзій звернувся з доповідною запис
кою і до секретаря ЦК КПУ І. Назаренка, але позитивної відповіді не 
отримав. Обурений вчений пише листа до ЦК КПРС, в якому викладає 
суть справи. На листа відповів секретар ЦК КПРС П. С. Поспєлов, 
мовляв, немає потреби заперечувати рішення Києва, власне Корній
чука і Назаренка.

Зважаючи на винятково діловий характер листа до ЦК КПРС, який 
має надзвичайно важливе значення не лише для видання творів Шев
ченка, а й всієї класичної української літератури, подаємо його в оригі
налі, копія якого знаходиться у фонді О. І. Білецького Рукописного від
ділу Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук України.

«В ЦК КПСС *
От Н. К. Гудзия

Мне, как действительному члену Академии наук УССР и сотруднику 
Института литературьі им. Т. Г. Шевченко, поручено бнть ответственньїм 
редактором VI тома академического Полного собрания сочинений 
Т. Г. Шевченко, содержавшего в себе письма позта. В процессе подго- 
товки тома к изданию, тянувшемуся уже в продолжение нескольких лет* 
я столкнулся с предложением главного редактора академического изда- 
ния сочинений Шевченко А. Е. Корнейчука, которое бьіло поддержано 
секретарем ЦК КП Украиньї И. Д. Назаренко исключить из тома три 
письма Шевченко, неоднократно уже публиковавшихся. Возражая про
тив зтого предложения по мотивам, изложенньїм в копии прилагаемой 
при атом докладной записки на имя тов. Назаренко от 16 июня текущего 
года, и считая, что принципьі в особенности полного академического 
(а не избранного) издания сочинений классиков народов СССР должнн 
бнть единн для всего Советского Союза, я предложил тов. Назаренко

* Копія. Написано рукою М. Гудзія.
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согласовать вопрос, по которому мн спорили, с руководящими органами 
ЦК КПСС, что мне обещано бнло сделать.

На свою докладную записку ни от тов. Назаренко, ни от его служеб- 
ного аппарата я ответа не получил, но на днях из Києва, из Института 
литературн, я получил известие, что, по договоренности ЦК КП Украинн 
с ЦК КПСС, в отношении издания писем Шевченко признана правиль
ної! не точка зрения, защищаемая мной, а точка зрения, которой при- 
держиваются тт. Корнейчук и Назаренко. Не зная, как протекала зта 
договоренность, и не зная, бнло ли известно в ЦК КПСС содержание 
моей докладной записки и вся моя аргументация в защиту моей точки 
зрения, я обращаюсь в ЦК КПСС с просьбой ознакомится с зтой запис- 
кой и внсказаться по изложенному в ней вопросу.

Я знаю, что в РСФСР в изданиях классиков, именуемьіх Полньїми 
собраниями их сочинений, притом академическими, изьятия, подобнне 
тем, о которнх говорится в моей записке, не допускаются. Будучи чле
ном Государственной редакционной комиссии по изданию юбилейного (но 
не академическогої) Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, я знаю, 
что в нем печатается все, что вншло из-под пера Толстого, за исключе- 
нием лишь сугубо интимного материала, неудобного для печати, что 
должно бьіть сделано и в отношении одного-двух писем Шевченко.

Прилагая свою руку к такого рода изданию сочинений Толстого, я не 
могу прилагать ее к такому изданию сочинений Шевченко, которое я 
считаю неправильним, и не могу, вопреки своєму убеждению, брать на 
себя ответственность за то, за что — по совести — я не в состоянии нести 
ответственность.

К сказанному мной в прилагаемой докладной записке могу добавить, 
что в «Полном собрании сочинений и писем» Некрасова в недавнем изда- 
нии Гослитиздата (так же не академическом!) напечатаньї письма позта 
к начальнику III отделения и к министру народного просвещения за 
1854 и 1856 гг. Прося разрешения печатать в «Современнике» политиче- 
ские обозрения, Некрасов в первом письме пишет: «Мн осмеливаемся 
думать, что такие обзори, проникнутне одною мнслью правоти России 
и преданностью к царю и отечеству, не бнли бн в сию минуту совершенно 
излишними», а во втором письме он говорит, что такие обзорн соответ- 
ствовали би «той возвншенной любви к православию, царю и отечеству, 
которой исполнено сердце каждого русского» (т. XII, М., 1953, стр. 43— 
44). Почему же мн не скрнваем от читателя такого рода вннужденнне 
письма русского революционного демократа и должнн скрнвать столь 
же вннужденнне письма к шефам жандармов украинского революцион- 
яого демократа? Гослитиздатовское собрание сочинений Некрасова 
вншло тиражом в 50 000 зкземпляров, тогда как академическое издание 
Шевченко внходит тиражом в 10 000 зкземпляров и рассчитано на таких 
читателей, которне хорошо осведомленн о тех трех письмах Шевченко, 
которне предлагается извять. Пристало ли нам видавать за Полное 
собрание сочинений то, что по сравнению с предьідущими изданиями со- 
держит в себе некоторьіе пропуски?

Позволю себе обратить внимание на передовую статью только-что 
вьішедшего 9-го № журнала «Вопросн истории» и на письмо в редакцию 
зтого журнала, в которьіх критикуется произвольное обращение с исто- 
рическими фактами и источниками. Думаю, что вьіступление журнала 
«Вопросн истории» является вполне назревшим предупреждением и про
тив того обращения с зпистолярним наследством Шевченко, против ко- 
торого мне приходится возражать.

(Н. Гудзий)
Москва, К-9, ул. Грановского, 4, кв. 10.
11 октября 1955».

Переднє слово та публікація Василя Микитася
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До 185-річчя 
від дня народження 

М. Б. Гоголя

Ірина Войцехівська

МИКОЛА ГОГОЛЬ 
І УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА

У вірші «Гоголю» Тарас Шевченко писав: «Ти смієшся, а я пла
чу, Великий мій друже». Вважаючи провідною рисою Гого- 
левої творчості «сміх» (сатиру), а своєї — «плач», Т. Шевчен
ко водночас стверджував їх єдність у подоланні зла.

М. Гоголь вважав себе саме представником українського народу, україн
цем, земляком Т. Шевченка, хоч у цьому йому й відмовляли його ро
сійські сучасники, та й сьогодні російські літературознавці та історики 
зневажають його українство. Це зумовлене не лише російськомовної» 
творчістю М. Гоголя, а й множиною творчих і життєвих таємниць, які 
письменник полишив нащадкам. Упродовж багатьох років у наукових та 
літературних колах тривають дискусії щодо особи М. Гоголя, оцінок 
його творів та їх національної приналежності.

Ми не ставимо собі за мету ще раз зачинати дискусію про те, чий 
же М. Гоголь — український чи російський письменник, до скарбниці 
якого народу слід віднести його творчість. Але й обійти це питання не
можливо, бо воно не раз поставало й перед самим М. Гоголем. «Я сам 
не знаю, яка в мене душа, хохляцька чи російська,— пише він у листі 
до О. Й. Смпрнової *,— знаю лише те, що ніяк би не дав переваги ні 
малоросіянину перед росіянином, ні росіянину перед малоросіянином. 
Обидві природи надто щедро обдаровані Богом, і, як навмисне, кожна 
з них окремо містить у собі те, чого немає в другій; явно, що вони му
сять доповняти одна одну» 2. Любов М. Гоголя до краю, де він народив
ся і виріс, до традицій, па яких виховувався, і пісень, до своєї істо
рії — ця духовна спадщина безумовно належить Україні.

Ще навчаючись у Ніжинській гімназії, М. Гоголь збирав історичний 
і етнографічний матеріал. Зберігся його записник, де є такі нотатки: 
«Лексикон малоросійський; вірша, говорена гетьману Потьомкіну за
порожцями на світле свято Воскресіння; виговір гетьмана Скоропадсько
го Василю Скалозубову; декрет Миргородської ратуші 1702 р.; креслення 
сільських парканів; ігри, розваги малоросіян; імена, які дають при хре
щенні; думки про історію взагалі; малоросійські перекази, звичаї, обря
ди, пісні, прислів’я, приказки; про весілля малоросійські». Все це його 
дуже цікавило.
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!.\:'.еноаа. Портрет Миколи Гоголя.

Погляди М. Гоголя чітко простежуються по його епістолярії, досить 
добре збереженій. Від часів навчання у Ніжинській гімназії й до остан* 
ніх днів в його листах відбиваються різні почуття до України: біль, 
мрії, гордість за націю.

Вже живучи у Петербурзі, Гоголь пише матері: «Не гнівайтесь, моя 
великодушна матінко, коли я  часто турбую вас проханнями доставляти 
мені відомості про Малоросію або щось подібне. Це — мій хліб. І я те
пер прошу Вас зібрати кілька таких фактів, коли десь почуєте який- 
небудь забавний анекдот між селянами в нашому селі, або в якомусь 
іншому, або між поміщиками. Зробіть милість, описуйте для мене та
кож вдачі, звичаї, повір’я. Та розпитайте про старовину хоч у Ганни Ма
твіївни чи Агафії Матвіївни: які плаття були в їх часи у сотників, їх 
жінок, у тисяцьких, у них самих, які матерії були відомі у їх часи і все 
з докладними подробицями; які анекдоти й історії траплялися у їх ча
си смішні, забавні, сумні, жахливі...» 3. Подібні листи М. Гоголь пише 
до матері упродовж всього життя. В таких же інтересах він звертаєть
ся до сестер, друзів. Це буде для нього головним і дорогоцінним джере
лом національної минувщини, яка напоюватиме всю його творчість. 
«Ради Бога, коли буде такий випадок, збирайте всі, що трапляються вам 
давні монети і рідкості, які знайдуться у наших місцевостях, старі дру
ковані книги, інші які-небудь речі-антики, а особливо стріли, багато яких 
знаходили були в Пслі. Я пам’ятаю, їх цілими жменями доставали. Зро
біть милість, пришліть їх... Чи нема в наших місцевостях всяких запи
сок, що велись предками якого-небудь старовинного роду,— рукописів 
давніх про часи гетьманщини та іншого подібного?» 4.

Цікавість до історії проявилася у М. Гоголя ще за ранньої юності. 
В маєтку родича Гоголів Д. Трощинського, в селі Кибинці була унікаль
на бібліотека, користуючись якою Микола прочитав багато книг з істо
рії України5. Він був обізнаний з роботами таких українських істори
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ків початку XIX ст., як М. Берлінський, Д. Бантиш-Каменський, В. Ру
бай, О. Рігельман, І. Срезневський, етнографа М. Цертелєва. Але не все 
в цих працях задовольняло, його. Пізніше він скаже про це, а також 
ті завдання, які він бачить перед українською історичною думкою. Про 
те, наскільки грунтовними були наміри М. Гоголя в галузі української 
історії, свідчить його листування.

Упродовж усіх років свого перебування в Петербурзі М. Гоголь зби
рав історичні матеріали й мріяв написати «Історію Малоросії»: «Історію 
Малоросії я пишу всю від початку до кінця. Вона буде або в шести ма
лих, або в чотирьох великих томах» — писав він М. Максимовичу 6. 
Про те, якою на його погляд мала бути наша історія, свідчить виписка 
з конспекту його лекцій за 1832 р.: «И вот Южная Россия, под могу- 
щественньїм покровительством Литовских князей, совершенно отдели- 
лась от Северной. Всякая связь между ними разорвалась; составились 
два государства, пазнвавшиеся одинаковьш именем — Русью, одно под 
татарским, другое под одним скипетром с литовцами. Но уже сношений 
между ними не бьіло: другие закони, другие обнчаи, другая цель, другие 
связп, другие подвиги составили на время два совершенно разлпчньїе 
характери» 7. Цій роботі М. Гоголь віддався повністю, і вона успішно 
просувалася.

Намір присвятити себе такій праці був досить твердим, бо в січні і лю
тому 1834 р. в газеті «Северная пчела», журналах «Московский теле
граф» і «Молва» одночасно з’явилося оголошення-проспект про видан
ня «Історії Малоросійських козаків» Миколи Гоголя. В ньому був ви
кладений план майбутньої праці: «Я насмілився взяти на себе цей труд 
і подати наскільки можливо грунтовніше: яким чином відокремилась ця 
частина Росії; який отримала вона політичний устрій, перебуваючи під 
чужим володінпям; як утворився в ній войовничий народ, позначений 
досконалою оригінальністю характеру і подвигів; яким чином він три 
віки зі зброєю в руках добував права свої і вперто відстояв свою релі
гію; як, зрештою, назавжди приєднався до Росії, як зникло войовниче 
буття ного і перетворювався в землеробський; як мало-помалу вся кра
їна отримала нові, замість колишніх, права і, парешті, зовсім злилася в 
одне з Росією» 8.

М. Гоголь мав на думці висвітлити «географічні, етнографічні, еко
номічні і юридичні умови» України і зв’язати цю історію з загальною 
європейською. У 1834 р. він писав М. Погодіну: «Я весь тепер поринув в 
історію малоросійську і всесвітню... Малоросійська історія моя надзви
чайно шалена, та інакше, мабуть, і бути їй не можна» 9. Вона заполо
нила думки М. Гоголя драматизмом і багатством подій: «Народ, все 
життя якого складалось з рухів, якого мимохіть (коли б він навіть був 
зовсім недіяльним від природи) сусіди, положення землі, небезпека бут
тя виводили на діла і подвиги... Я незадоволений польськими істори
ками: вони дуже мало говорять про ці подвиги... Коли б крпмці і турки 
мали літературу, я був би впевнений, що жодному самостійному тоді на
роду в Європі не була б так цікава історія, як козаків» 10.

У звіті Петербурзького учбового округа за 1835 р. зазначалось, що 
ад’юнкт-професор університету М. В. Гоголь написав два томи «Исто- 
рип Малороссии».11 Однак пізніше забрав їх на доопрацювання і по
дальша їх доля невідома. В листі до І. І. Срезневського М. Гоголь пи
сав: «Я радий всьому, що з’являється про наш край. І коли б я дізнав
ся, що в цю хвилину хто-небудь готує також історію України, я зупи
нив би своє видання доти, доки йому потрібно для збуту своєї кпиги. 
Чим більше спроб і пошуків, тим для мене краще, тим моя історія буде 
досконалішою» 12.

У зв’язку з наппсанпям історії України письменник вивчав історичну 
географію. Ще 1833 р. він готував до друку «Всеобщую историю и все- 
общую географию» під назвою «Земля и люди», яка так і не з’явилася. 
В цій роботі він пов’язував історичний розвиток народу з його природ-
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ніш географічним середовищем. «Ба
гато чого в історії вирішує геогра
фія» 13 — пише Гоголь. Він вважав, :;-ї

М. Дерегус. Ілюстрація до повісті 
«Тарас Бульба».

фактори географії: зокрема те, що те-;-'*, 
риторія України не мала природних.;^ 
і гірських рубежів. «Якби була хочі.^..,, ^  
з одного боку природна границя з гір 
або моря — і народ, який оселив- = 
ся тут, удержав би політичне буття 
своє, склав би окрему державу» 1\  ■'
Треба віддати М. Гоголю належне за 
введення в українську історіогра
фію тези щодо географічного факто
ра в історії. До нього так конкретно 
й послідовно це питання не пору
шувалося.

Осмислюючи цю проблему, М. Го
голь приходить до думки, що саме 
географічні чипипки формують фі
зичні властивості народу. Особливу 
увагу письменник приділяє пробле
мам козацтва — головного рушія на

родних сил XVI—XVII ст. Він висуває тезу про те, що козацтво було 
породжене конкретними історично-соціальними обставинами. Разом з тим 
М. Гоголь як художник часто відступає від фактів дійсності, ідеалізує 
події, людей, в тому числі й запорозьких козаків. Взагалі ідеалізація ко
заччини — досить поширене явище в часи Гоголя.

У першій половині 30-х років, мешкаючи в Петербурзі, М. Гоголь 
знайомиться з О. С. Пушкіним, В. А. Жуковським, О. М. Сомовим, 
П. О. Плетпьовим, М. П. Погодіним, С. Т. Аксаковим, М. С. Щепкіним. 
Спільні інтереси і щира дружба єднають М. Гоголя з Михайлом Мак
симовичем — відомим знавцем історії, філології, етнографії, біології, пер
шим ректором Київського університету. Листування між ними упро
довж усього життя свідчить про подібність їх поглядів на проблеми до
слідження історії та культури України, українського етносу, національ
них звичаїв, єднає їх і бажання висвітлити коріння культурно-історич
них традицій України. Листи М. Гоголя до М. Максимовича пройпяті 
мрією про присвячення свого життя належному відтворенню історії 
України, Києва: «Киньте справді кацапію, та їдьте в гетьманщину. Я сам 
думаю те ж саме зробити і наступного року махнути звідсіля. Дурні 
ми, справді, як розсудити добренько! Для чого і кому ми жертвуємо 
всім? їдемо! Скільки ми там назбираємо всякої всячини! все вико
паємо!» 16. В цей час М. Гоголь мав бажання працювати на кафедрі за
гальної історії Київського університету, питання про організацію і від
криття якого тоді широко обговорювалося у творчих та наукових колах. 
На жаль, мрія М. Гоголя переїхати до «стародавнього, чудового» Киє
ва не здійснилася. Лише за допомогою друзів йому вдалося одержати в 
1834 р. посаду ад’юнкт-професора кафедри загальної історії Петербурзь
кого університету, і понад рік він працював на цій посаді. Сучасники 
згадують, що перші свої лекції М. Гоголь читав дуже емоційно, образно 
і справив на слухачів незабутнє враження. Та невдовзі він охолонув до 
викладацької праці. Лекції його стали ординарними, і наприкінці 1835 р. 
він залишив кафедру.

Цікавим, на наш погляд, є сам факт прагнення М. Гоголя замеш
кати у Києві. Наскільки серйозним воно було, видно з його листа М. Мак-
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симовпчу, який на цей час уже перебував у Києві: «Будь ласка, розві
дай, чи є у Києві місця, що продаються для будинку, якщо можна з са
дочком, і якщо можна, де-небудь на горі, щоб хоч шматочок Дніпра був 
видний з нього, і коли знайдеться, то повідом мене...» 16. Але цим мріям 
не судилося збутися. М. Гоголь не жив у Києві, а тільки приїхав сюди 
уперше 1835 р.

Ще з юнацьких років М. Гоголь збирав і записував народні пісні. 
Збереглися три зошити з піснями, переписаними Миколою Гоголем. 
Пісні рідного краю були завжди з ним, де б він не жив. У статті «Про 
малоросійські нісні» (1833 р.) М. Гоголь обгрунтовує історичне значен
ня пісенної народної творчості. «... Пісні для Малоросії — все: і поезія, 
і історія, і батьківська могила. Хто не зрозумів їх глибоко, той нічого не 
взнає про колишній побут цієї квітучої частини Росії. Історик не пови
нен шукати в них зазначення дня і числа битви або точного пояснення 
місця, вірної реляції; в цьому відношенні небагато пісень допоможуть 
йому. Але коли він захоче пізнати справжній побут, стихії характеру, 
всі найтонші відтінки почуттів, хвилювань, страждань, радощів в опису
ваного народу, коли захоче пізнати дух минулого віку, загальний харак
тер всього цілого й окремо кожного часткового, тоді він буде задоволе
ний цілком: історія народу розкривається перед ним в ясній величі» 17.

Певне, щедрим джерелом, з якого М. Гоголь поповнював своє зібрання 
пісень, окрім найближчих друзів, були його рідні — мати, сестри, тітки. 
На початку 1830 р. він пише до матері: «Всі посилки ваші одержав і не 
можу віддячити достойно за них вас... Складаю подяку тітоньці Катерині 
Іванівні, яка наважилася пожертвувати часом — зібрати для мене кіль
ка цікавих пісень; але найдорогоціннішими з них є, однак, списані ваші 
дві запорозькі. Дякую також Лукерії Федорівні і Марії Борисівні за 
їх участь. Жаль тільки, що в подекуди рука так нерозбірлива, що я досі 
багато чого не розібрав» І8. А трохи пізніше до сестри: «У мене є до тебе 
прохання. Пам’ятаєш, мила, ти так добре, було, почала збирати мало

російські казки і пісні, і, на жаль, припинила. Чи не можна це відновити? 
Мені це конче потрібко... А казки, пісні, пригоди можете висилати в 
листах чи невеликих посилках» 19.

Завдяки таким зусиллям у середині 30-х років М. Гоголь мав досить 
багате зібрання українських пісень. Щодо їх кількості свідчить лист до 
Максимовича 1834 р.: «Пісень я  тобі з великою охотою прислав би, але 
у мене їх жахлива плутанина. Незнайомих тобі може буде не більше ста, 
зате відомих, очевидно, близько тисячі...» 20. Докладніше про кількість 
зібраних пісень він повідомляє тоді ж І. Срезневського: «Пісень я знаю 
і маю багато. Близько ста п’ятидесяти пісень я віддав минулого роду 
Максимовичу, зовсім йому невідомих. Після того я придбав ще близько 
150; у Максимовича тепер уже 1200. Але я  закладаюся на будь-що, що 
тепер іще можна розшукати у кожному хуторі, подалі від великої до
роги і розпусти, десятка два невідомих іншому хутору» 21. Навіть пере
буваючи за кордоном, М. Гоголь просив своїх кореспондентів висилати 
йому всі видання пісень.

Яскравим моментом біографії М. Гоголя є його дружба з відомим 
ученим, професором історії і літератури Московського університету, 
українцем з Чернігівщини Осипом Максимовичем Бодянським.

М. Гоголь познайомився з ним ще 1832 р. у М. Максимовича, після 
чого вони довгий час не бачились. У щоденнику О. Бодянського лиши
лося чимало записів, присвячених подіям, пов’язаним з М. Гоголем. Так, 
є записи про те, що взимку 1849—1850 рр. у Москві вони часто зустрі
чалися у Аксакових на так званих «варениках»: «Під варениками ро
зуміється обід у С. Т. Аксакова по неділях, де обов’язковою стравою 
були завжди вареники для трьох хохлів: Гоголя, Максимовича і мене, 
а після обіду, ва годину-другу, пісні малоросійські під фортеп’яно, які 
співала друга дочка господаря Надія Сергіївна, що мала дуже мелодій
ний голос. Звичайно при цьому Максимович підспівував. Пісні співали
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по «голосах малоросійських пісень», 
виданих Максимовичем і в деяких 
інших збірниках, принесених мною»22.
Нагадуючи О. Бодянському про 
зустріч у Аксакових, М. Гоголь зви
чайно казав «уп’ємося піснями»...
«І справді, він упивався ними так. 
що якийсь куплет повторював разів 
зо тридцять підряд, у якомусь по
етичному забутті» 23.

Попри спільність інтересів М. Го
голя з М. Максимовичем щодо пі
сень, в деяких позиціях думки їх 
розходилися. Так, своєрідним було 
ставлення М. Гоголя до тематичного 
групування пісень. Коли М. Макси
мович ділив їх за тематикою і таким 
чином класифікував пісні ОДНОГО Робочий стіл М. В. Гоголя в садибі 
спрямування, то М. Гоголь мав з Гоголів-Яновських.
цього приводу іншу думку. Ось що 
він писав Максимовичу 1834 р.:
«Навіщо ти ділиш своє зібрання на гулівні, козацькі і любовні? Хіба 
козацькі не гулівні, а гулівні не є всі козацькі? Однак, я пе знаю 
справжнього значення твого слова козацькі. Хіба нема таких пісень, 
у яких одна половина любовна, друга гулівна? Мені здається, поділу 
не потрібно в піснях. Чим більше різноманітності, тим краще. Я люблю 
раптом біля однієї пісні зустріти іншу, зовсім протилежного змісту» 24. 
Ось які слова знаходить М. Гоголь, щоб описати музику української 
пісні: «У багатьох піснях вона легка, граціозна, ледь тільки торкаєть
ся землі і, здається пустує, грається звуками. Іноді звуки її набирають 
мужнього характеру, стають сильними, могутніми, міцними; стопи важ
ко б’ють у землю, і, здається, ніби під них можна танцювати самого 
тільки гопака. Іноді ж звуки її  стають надзвичайно вільними, широ
кими, змахи гігантськими, силкуючись охопити безмір простору і вслу- 
хаючись у них, танцюрист почуває себе велетнем: душа його і вся істота 
росте, розширяється безмежно. Він відривається раптом від землі, щоб 
сильніше вдарити у неї блискучими підковами і знятися знов угору. 
Що ж до музики смутку, то її  ніде не чути так, як у них. Чи це туга 
за перерваною юпістго, якій не дали довеселитися; чи це скарги на без
притульне становище тодішньої Малоросії (підкр. нами— І. В.)..., але 
звуки її  живуть, печуть, падривають душу» 25. Цікавим є порівняння ро
сійської і української тужливої музики. «Російська тужлива музика 
виражає,— як справедливо зауважив М. Максимович,— забуття життя: 
вона прагпе втекти від нього і заглушити повсякденні нужди й турбо
ти; але в малоросійських піснях вона злилася з життям,— звуки ї ї  
такі живі, що, здається, не звучать, а говорять,— говорять словами, про
мовляють, і кожне слово цієї яскравої мови проймає душу. Зойки її  іно
ді такі схожі на крик серця, що воно враз і раптом здригається, немовби 
доторкнулось до нього гостре залізо» 26.

Етнографічний та історичний матеріал М. Гоголь вивчав у соціаль
ному аспекті. Його цікавили елементи відмінності в житті і побуті 
українських селян, особливо серед .заможного козацтва. Він прагнув 
збагнути, в чому ж полягає відмінність їх світогляду і ставлепня до дійс
ності. В літописах, піснях, археологічних пам’ятках мипувщини письмен
ник бачив обрис епохи, характер народу. Але з усіх видів мистецтва най
ближчим було живе поетичне слово.

Щира дружба пов’язувала М. Гоголя з відомим українським істори
ком і етнографом О. М. Марковичем. Ось що писав автор «Вія» О. Мар
кевичу влітку 1849 р.: «турбую Вас великим проханням: складіть для
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мене маленький сільський календар річних робіт, як вони проводяться 
у вас у Чернігівській губернії. По днях, тобто з якого святого яка по
чинається робота, як вона і з якими обрядами проводиться і які існують 
з цього приводу народні приказки та прикмети, які перетворилися на 
правила і керівництва» 27.

І останнє, на чому хотілося б зупинитися, висвітлюючи постать М. Го
голя в плані пізнання ним української минувщинп. Вся його творчість, 
від великих творів до найкоротших листів, відбиває подих української 
стихії, яку, до речі, відчувають як малороси, так і великороси. Д. М. Ов- 
сянико-Куликовський писав 1909 р.: «Читаючи їх, не можеш звільнитися 
від ілюзії, ніби це переклад з української» 28.

Треба також зазначити, що М. Гоголь «національне» розумів як «на
родне», що саме народ в його очах був носієм усіх духовних цінностей 
нації. Вдалим, на наш погляд, є гоголівське визначення розуміння народ
ності: «Справжня національність полягає не в описі сарафану, а в само
му дусі народу. Поет навіть може бути і тоді національним, коли описує 
цілком сторонній світ, але дивиться на нього очима своєї національної 
стихії, очима свого народу, коли почуває і говорить так, що співвітчизни
кам його здається, ніби це відчувають і говорять вони самі» 29. В цьому, 
мабуть, і проявляється українська струна гоголіани, яка одразу відгуку
валась на все рідне. Почуття духовної і психологічної єдності з Украї
ною наклало відбиток на все життя письменника. «Не будуть живі мої 
образи,— писав Гоголь у 1847 р. О. Й. Смирновій,— якщо я не збу
дую їх з нашого матеріалу, з нашої землі, так, що кожний відчує, що це 
з його ж тіла взято. Тоді тільки він прокинеться і тоді тільки зможе ста
ти іншою людиною... ось вам сповідь літературної праці моєї...» 30.

Українська зовнішність М. Гоголя була настільки виразною, що 
прізьвисько «хохлик» так і залишилось за ним у Петербурзі. Своєрідний 
гумор, впертість, тонкий ліризм і потайність також вважались ознака
ми малороса. Навіть листи його до друзів-земляків О. Данилевського, 
М. Прокоповича, М. Максимовича, О. Волинського вирізнялися і стилем, 
і відвертістю почуттів.

Відомий критик Ю. Говоруха-Отрок сказав ще 1891 р., що М. Гоголь 
надто велике явище, і як від великого храму треба відійти на далеку 
відстань, щоб зрозуміти всю гармонію його обрисів, всю архітектурну 
його красу, так і від Гоголя нам треба відійти на далеку відстань, щоб 
зрозуміти всю суть його особистості і його творінь. Будемо сподіва
тися, що 185 років — якраз та відстань. * 8

1 Смирнова Олександра Йосипівна (1809—1882)— з 1826 р. була фрейліною ім
ператриць Марії Федорівни, Олександри Федорівни. Дружила з Пушкіним, Жуков
ським, Лєрмонтовим. З Гоголем близько познайомилась в Парижі в 1837 р., справж
німи друзями вони стали в 1842—1843 рр., коли зимували в Ніцці.

2 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений (Далі: Поли. собр. соч.). Письма 
1842—1845.— 1952.— Т. 12.— С. 419.

3 Там же. Письма 1820—1835.— 1952.— Т. 10.— С. 166.
4 Там же.— С. 167.
5 Каманин И. Научньїе и литературньїе произведения Н. В. Гоголя по исторіш 

Малороссии // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца.— 1902.— Т. 16.— 
Вьш. 1—2. С. 77—78.

8 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.— Т. 10.— С. 297.
7 Шелухин С. П. Н. В. Гоголь и малорусское общество.— Одесса, 1909.— С. 29.
8 Об издании Истории Малороссийских Казаков // Северная пчела.— 1834.— 

№ 24.— ЗО января.
9 Гоголь Н. В. Материали по истории Украиньї. Об'ьявление об издании истории 

Мал9россии // Поли. собр. соч.— Т. 10.— С. 294.
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10 Письма Н. В. Гоголя / Под ред. В. И. Шенрок. В 4 т.— Т. 1.— С. 278.
11 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.— Т. 8.— С. 756.
12 Там же.— Т. 10.— С. 99.
13 Гоголь М. Погляд на утворення Малоросії. /  Твори: В 3 т.— 1952.— Т. 3.— 

С. 382.
14 Там же.— С. 383.
15 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.— Т. 10.— С. 273.
16 Там же.— С. 338.
17 Гоголь М. Про малоросійські пісні. Твори: В 3 т.— 1952.— Т. 3.— С. 394.
18 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.— Т. 10.— С. 171.
19 Там же.— С. 208—209.
20 Там же.— С. 297.
21 Там же.— С. 101.
22 Земенков Б. С. Гоголь в Москве.— М., 1954.— С. 96.
23 Там же.
24 Подлинники писем Н. Гоголя к Н. Максимовичу и ненапечатанньїс отрьівки из 

них // Сб. Отделеиия русского язьїка и словесности (ОРЯС).— 1878.— Т. 18.— № 3.— 
С. ЗО.

25 Гоголь М. Про малоросійські пісні. Твори: В 3 т.— 1952.— Т. 3.— С. 399—400.
26 Там же.
27 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.— Т. 14.— С. 136.
28 Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь в его произведениях. К 100-летию рож* 

дення великого писателя.— М., 1909.— С. 33.
29 Гоголь Н. Несколько слов о Пушкине // Полн. собр. соч.— Т. 8.— С. 51.
30 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.— Т. 13.— С. 224.
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О лександр К овальчук

@

ДУША ЛЮДСЬКА 
НА ПЕРЕХРЕСТІ СТРАХУ

Т ворчість М. Гоголя не обійдена увагою літературознавців. 
Досить згадати фундаментальні праці «Реализм Гоголя» Г. Гу- 
ковського, «Николай Гоголь. Литературннй путь. Величне пи- 
сателя» М. Храпченка, «Художественннй мир Гоголя» С. Ма- 

шинського, «Позтика Гоголя» Ю. Манна. Але до таємниці гоголівського 
слова ще йти та йти. Особливо привабливі у цьому плані ранні твори 
письменника, у яких зроблено спробу змалювати український світ у різ
них фазах його прояву.

Слабкіше порівняно з іншими (засоби комізму, фантастика, форми 
повіствування, характери і ін.) літературознавцями вивчено одну з най
складніших, утаємничених сторін творчості Гоголя — страх, як елемент 
буття українського народу. І це тоді, коли у «Вечорах на хуторі біля 
Диканькп» чітко простежується тяжіння оповідача саме до психологічної 
еони страху.

Спершу автор диференціює матеріал — веде свідомий відбір історій: 
«Еще бьіл у пас один рассказчик; но тот ... такие внкапьівал страшнью 
истории, что волоси ходили по голове. Я нарочно и не помещал их 
сюда» *. Тому перші оповідки позначені, так би мовити, тільки тінню 
страху.

Справді, у «Сорочинському ярмарку» містичний жах, викликаний 
«красной свиткой», з приходом світанкової години зникає як поганий 
сон. І хоч потім ще раз крізь читача пройде хвиля страху, у фіналі він 
відчує торжество безмежної радості нестримного народного гуляння.

Та згодом «лирика ужаса» (Г. Гуковський) неухильно витісняється 
драмою жаху. Так, у «Страшній помсті» та у «Вії» атмосфера глибинного 
страху вже домінує, бо не може опанувати ситуацію ні оповідач, ні герой, 
ні слухач. Показовим щодо цього є фінал повісті «Страшна помста» — 
дія, хоч і віднесена в минуле (тож мала б розвіятись, як примара), 
однак у підсумку не сміх, а глибока задума охоплює читача. Кобзар хоч 
і прагне змінити настрій, але не може: «Уже слепец кончил свою песню; 
уже снова стал перебирать струньї; уже стал петь смешньїе присказки 
про Хому и Ерему, про Скляра Стокозу ... но старне и малне все еще не 
думали очнуться и долго стояли, потупив голови, раздумьівая о страш- 
ном, в старину случившемся деле» (І, с. 205).

Драматична атмосфера панує і в повісті «Вій». Самовпевнений Хома 
Брут не сумнівається, що в усьому допоможе молитва. Іншого разу він 
покладається на рятівну силу магічного кола. Але врешті-решт тільки 
й лишається заклинати самого себе: «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь!» 
(II, с. 202). Не допомогло. Швидше всього не допоміг сам собі герой, не 
вистачило внутрішньої відмобілізованості. В усякому випадку в цьому 
ніскільки не сумнівається Тіберій Горобець: «А я знаю, почему пропал 
он: оттого, что побоялся» (II, с. 205).

Страх ірраціональний, містичний, що йде від легенди, переказу, атмо
сфери таємничого, магія містичності слова — це, безперечно, цікавий 
предмет для розмови (точніше — глибинному аналізу підлягає вся си
стема — страх і засоби ритуальної, магічної нейтралізації його). Та сама 
по собі така історія — це випадок, виняток, щось рідкісне, здатне на мо
мент схвилювати душу. І все ж цей ірраціональний страх не регулює
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щоденне життя, пе є прихованою пружиною дій людини. Його простір — 
де час святкового дійства, вільної хвилини, сказати б, незаповнепого 
дією буття. Тому М. Гоголь «явно сміється над ... забобонними стра
хами» 2.

Однак є інша сторона страху, інший страх — реальний, не навіяний, 
який мас виразно життєву мотивацію. Дія його обмежується певнимп 
історичними рамкамп — цей страх виступає елементом історичного буття 
українського народу. Саме тому проблема страху, як елемента онтоло
гічного, проходить через усі роздуми митця з проблем історії України.

Ці моменти недостатньо вивчені, вони вимагають іншого підходу, ніж 
страх ірраціональний, містичний, бо із зони сміху, радості, святкового 
дійства, із атмосфери, багато в чому ігрової, читач зміщується у зону 
серйозної життєвої дії, занурюється у реальне історичне буття народу.

Через даний зріз постає тут на повен зріст і проблема логіки історич
ного процесу. В основі цього руху повинна лежати динаміка психологіч
них процесів, пов’язанпх із страхом (якщо історія — процес і якщо справ
ді страх є елементом визначальним в історичному бутті українського на
роду). Дане коло питань і спробуємо тут окреслити, ввернувшись до 
розгляду власне наукових і худошпіх праць М. Гоголя.

Гіпотеза М. Гоголя 
про історичний розвиток України 

(історіософський варіат)

При вивченні історії завжди важливо за набором фактів, подій і дат 
побачити закономірності, з’ясувати «глибинну суть подій та колізій»3. 
Саме такий напрям дослідження був обраний М. Гоголем, який запро
понував власну гіпотезу історичного розвитку України. Причому він, 
добре знаючи всі попередні спроби, не сумнівався в тому, що йде влас
ним, оригінальним шляхом, який пе пересічеться ні з яким іншим і в 
майбутньому.

План історіософський чітко проглядається у його статті «Погляд на 
формування Малоросії» («Взгляд на составление Малороссии»). Основ
ний предмет уваги М. Гоголя — народ. Два фактори визначають його 
долю. Перший — географічний. Географія, на думку письменника, по
стійно втручається в історичний процес: «Многое в истории разрешает 
география>> (VI, с. 62). «Только смельїе и поразительние местоположения 
образуют смельїй, страстннй, характерний народ». Щоправда, цей зв’язок 
взаємоснрямований: «только народ сильний жизнью и характером ищет 
мощннх местоположений» (VI, с. 60). До того ж характер території ба
гато в чому визначає профіль діяльності населення: територія України 
з її  системою несудноплавних річок не сприяла формуванню «торгового 
народа». Ще виразніше від типу ландшафту залежить доля держав
ності — відсутність природних перешкод на кордонах даної території не 
створювала умов для розвитку «политического бнтия», а отже, й форму
вання «отдельного государства».

Інший фактор — психологічний, конкретніше — цсихологія народу. 
Вона або сприяє перетворенню історії в географію, або навпаки — на про
сторах «чистої» географії, навіть потенційно позбавленої історії, почи
нав формуватися історичний процес.

Точкою відрахунку для М. Гоголя стало X III ст. Це час існування 
сотень дрібних держав, роз’єднаних між собою. Причому письменник у 
жителів цих мінідержав (при тому, що релігія не впливала на життя 
народу) констатує відсутність сильних пристрастей, ненависті, успадко
ваної ворожнечі, як і фанатизму, забобонності, марновірства. Що ж ру
хало людьми, чому виникає «хаос браней»? Причини тривіальні — «брат 
брата резал за клочок земли или просто чтобьі показать удальство» 
(VI, с. 58). Та найстрашніше те, що цей парод утратив найголовніше —
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«почти все человеческие сильпьіе благородньїе страсти». Коли «сильньїе 
благородньїе страсти» ще не вмерли у народі, то можливе його від
родження, бо залишається шанс підняти цей народ якомусь новоз’явле- 
ному генію. Та вони втрачені, тому в цей момент «вмерла» історія: 
«Тогда история, казалось, застьіла и превратилась в географию...» 
(VI, с. 58).

Народ був історично приречений. Монголи вогнем і мечем пройшли 
цю землю, і настало «двухвековое рабство». У горнилі цього пекельного- 
вогню вгоріло минуле: удар став поштовхом до «происхождения нового 
славянского поколения в южной России» (VI, с. 59). Тобто саме звідси, 
за М. Гоголем, і починається шлях українського народу, історію якого 
він і «взялся представлять».

М. Гоголь не утруднює себе добором фактів. Тому тут й припущення* 
що не підтверджуються даними, на яких базуються дослідження сучасних 
істориків, що жителі після приходу татар розбіглись у Польщу, Литву* 
«северную Россию». Та не це головне, не буква, а дух епохи і, сказати б* 
психологічний «профіль» народу. А ці речі письменник описує дуже ці
каво та своєрідно.

Базова основа, з якої стартує нація, що формується, жахлива. Природа 
розкішна, людина ж ница. Тож розбіглися люди не лише через татарву* 
а й від усвідомлення власної нікчемності: «Народ, как бьі понимая сам 
свою ничтожность, оставлял те места, где разновидная природа начи- 
нает становиться изобретательницею...» (VI, с. 59).

На катастрофічну базову основу накладається ще один психологічний 
фактор — страх. Причому саме страх є тим головним фактором, який 
зумовлює характер історичного розвитку народу.

Чим можна пояснити, що для дослідження історичного процесу за
стосовано такий фактор, як страх?

Щоб з’ясувати дане питання, варто згадати особливості методу до
слідження, який культивував М. Гоголь. Письменник не відмовляється 
від ознайомлення з літописами, з працями істориків. Але він приходить 
до висновку, що справжні «живне летописи» — це народні пісні. Тож* 
коли історик захоче по-справжньому вивчати історію народу, він му
сить звернутися до пісень, і тоді «будет удовлетворен вполне: история 
народа разоблачится перед ним в ясном величин» (VI, с. 113). Пісня 
не дасть всебічної характеристики подій чи окремої історичної особи, 
зате вона допоможе «вьшмтать дух минувшего века» (VI, с. 113). Зага
лом М. Гоголь підходить до характеристики українських пісень як пси
холог. Він постійно підкреслює психологічно-настроєвий їхній характер, 
виділяє драматичний тон, «ужасн», страждання, передані в них. Не 
будемо завантажувати виклад прикладами, згадаємо одну із драма
тичних картин, реставрованих письменником і відчуємо звідки мотив 
страху: «невьшосимьш вопль матери, у которой свирепое насилие вьірьі- 
вает младенца, чтобьі с зверским смехом расшибить его о камень» (VI, 
с. 119).

Повернемося до статті «Погляд на формування Малоросії». Перші 
кроки народу після татаро-монгольського погрому цілком зрозумілі* 
логічно пояснювані: «Испуганнне жптели разбежались...» (VI, с. 59) * 
Зміна ситуації стала можливою тільки після того, як війшла хвиля стра
ху: «Когда первий страх прошел... начали селиться в зтой земле...» 
(VI, с. 60). Тональність життя тепер принципово змінилася: уже не 
було «браней междуусобньїх», жителі поводилися «боязненно и робко»* 
бо поруч були татари.

Новий історичний виток — поява на історичній арені литовських кня
зів (Гедиміна, Ольгерда, Ягайла) та наступні події не тільки не поліп
шили ситуацію, не змінили психологічну атмосферу, а, здається, загнали 
історію у безнадійний кут: оскільки на цій території «сшибались три 
враждующие нации» (VI, с. 63), вона перетворилася на «землю страха» 
(VI, с. 63).
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Проте цікавий парадокс: страх породжує не тільки страх. У зоні 
тотального страху нейтралізація його цілком можлива. Гегель добре 
прояснив суть цього явища: «Взагалі я відчуваю страх, коли уявляю 
собі якусь силу, яка стоїть вище від мене, яка заперечує мене в моїй 
значимості... я не відчуваю страху, з одного боку, якщо володію чимось, 
що має недоторкану самостійність, не рахуюся з насильством і знаю 
себе як силу, що протистоїть цьому насильству, яке не має ніякої влади 
наді мною; з іншого боку, я не відчуваю страху, якщо не рахуюся всер
йоз із тим, що сила, яка протистоїть мені, спроможна знищити, і, таким 
чином, навіть зазнаючи насильства, лишаюся неушкодженим» 4.

Україна долала страх своїм шляхом. М. Гоголь переконаний, що 
у зоні тотального страху обов’язково мав народитися «народ воинствен- 
ньій, сильньїй своим соедпнением, народ отчаянньтй, которого вся жизнь 
бнла би повита и взлелеяна войною» (VI, с. 63—64). Ця подія «одно из 
замечательних явлений европейской исторпп» (VI, с. 64). Воно має своє 
пояснення. З народного загалу поступово виділяється своєрідна громада, 
точніше «странное общество» людей — козацтво, яке інтегрує різнорідні 
елементи. Сильні, сміливі, безстрашні козаки як психологічний тип теж 
сформувалися в атмосфері страху. Однак «Вечний страх, вечная опас- 
ность внушали им какое-то презрение к жизни» (VI, с. 66). Навіть біль
ше: вийшовши із страху, вони самі починають породжувати страх — 
«Как жизнь их определена била на вечний страх, так точно, с своей 
сторони, они решились бить страхом для соседей» (VI, с. 65).

Історія знов почала свій рух. Наступило те «позтическое время», коли 
кожен уже не був статистом, а навпаки — «стремился бить действую- 
щим лицом» (VI, с. 66). У результаті це «скопище людей» поступово 
включається у політичну боротьбу, з’являється «зародиш политического 
тела» (VI, с. 65).

Далі — хронологічно — у своїй історії М. Гоголь не просовується 
вперед. Фінал історії настає для пього тоді, коли, пройшовши кілька 
фаз розвитку, вся ця різнохарактерна маса людей, що діє на цих про
сторах у певних історичних умовах, зрештою формується у певну ці
лісність з визначеним психологічним обличчям і водночас з такими пси
хологічними характеристиками, які ускладнюють його наступну діяль
ність на історичній арені.

Спроб подальшої розробки проблем історичного розвитку українського 
народу у М. Гоголя не було. Те, що можна відшукати чи якось реставру
вати, виявляє швидше парадигму мислення М. Гоголя — «общеруса на 
малорусской осново» (за класифікацією Д. Овсяника-Куликовського), 
що виразно деформувало дзеркало історичного відображення.

Повість «Страшна помста» 
і розділи з незакінченого роману «Гетьман»

Подібно до історичного процесу страх в історичних творах М. Гоголя 
теж чи не найголовніша дійова особа. Однак кожен твір має свій від
тінок, свою домінанту. У повісті «Страшна помста» страх — це безодня, 
яка затягує всіх і вся. Страхом позначене й історичне буття народу, 
й існування кожного зокрема.

На перший погляд, ключ до прочитання «Страшної помсти» у сло
вах — «для человека нет большей муки, как хотелось отмстить, и не 
мочь отмстить» (І, с. 204). Щастя ж Івана в тому, що він зміг помсти- 
тися страшною помстою, хоч і має сам за це теж нести свій хрест.

Та, видається, це не сімейна драма. Не вписується в нові форми і 
жанр оповідки. Повість «Страшна помста» — це перехідний твір, тому 
М. Гоголь відмовляється від передмови, яка включала б цей твір у ряд 
оповідок пасічника Рудого Панька.
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Основну тональність можна б визначити як епічно-історичну. Тому 
ключове поняття не «страшная месть», а «страшнне дела». М. Гоголь 
у цьому творі протиставляв два періоди. Всі симпатії його належать зо
лотому вікові — часу, коли панували Сагайдачний та Хмельницький. У по
вісті цей момент настільки важливий, що письменник звертається до нього 
двічі. Перший раз про це говорить Данило: «Ох, помню, помню я годи... 
Он бнл еще жив, честь и слава нашего войска, старий Конашевич! Как 
будто перед очами моими проходят теперь козацкие полки! Ото било 
золотое время...» (І, с. 186). Аналогічну картину бойової слави і сили 
малює старий бандурист: «Сперва повел он про прежнюю гетьманщину, 
за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное било время: козачество 
било в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеять- 
ся над ним» (І, с. 201).

Час нинішній зовсім інший. Біда прийшла на землю України. ї ї  
М. Гоголь пов’язує із пануванням католиків, винен і розбрат між ко
зацькою старшиною, нічого доброго не обіцяв також відмова від власних 
звичаїв і порядків, заміна їх па польські. Тож і гуляють польські за
гони по українській землі. Таке враження, що прийшов час остаточного 
руйнування. Та найстрашніше те, що українська шляхта занапастила 
себе і землю, бо воно (шляхетство) «продало душу, принявши унию» 
(І, с. 187).

Наслідки жахливі. Передусім це торкнулося сім’ї пана Данила. Пре
красна пані Катерина немовби опинилася між двох вогнів. Страхають ї ї  
розповіді про чарівника, жахають привиди на цвинтарі. Ще більше стра
хає пані Катерину чарівник-батько. Кульмінація — це своєрідне розп’яття 
душі, яку розриває бажання врятувати душу іншої людини і водночас 
острах обдурити чоловіка.

Виривається зрештою пані Катерина з лабет страху, але якою ціною: 
божевіллям заплатила вона за страхітливий удар — смерть сина. Тепер 
уже в ній підіймається хвиля гніву. Страху нема: «Катерина не глядит 
ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегает поздно с ножом своим 
и ищет отца» (І, с. 196). Відбувається духовне переродження, але це 
вже не хвиля оновлення, а катастрофа психіки. Звідси тільки один 
шлях — у безвість, до смерті.

Страх долає всіх. Не омина він і чарівника, який, здається, природою 
своєю покликаний, не боючись нікого, довічно сіяти страх. Та мовчазний 
лицар і в його серце зумів гаронити зерна страху.

Власне вселенський страх одразу обсідає душі всіх тих, хто вперше 
спостерігає появу антихриста: «...есаул готовится сказать короткую мо
литву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравпше на земле дети; 
а вслед за ними попятился народ, и все показьівали со страхом на стояв
шого посреди их козака» (І, с. 162). Апокаліптичпість моменту точно 
розшифровує Ю. Манн. Він ввертає увагу на глибинну сутність цього 
процесу: «Діти — провісники зловісного. Вони п е р ш и м и  відчувають 
присутність злої сили». Поряд з цим фактором, сказати б, індикаторним, 
присутній й інший, ще важливіший: «Чому тема страху втілена в дитині? 
В амбівалентному світовідчутті — дитина — це сам час, який постає і все 
долає, це, як говорить М. Бахтін, Гераклітів хлопчик, що грає і якому 
належить найвища влада («дитині належить панування»!)» 6.

Пан Данило з самого початку повісті постає людиною безстрашною. 
Заспокоює він у хвилини пекельних страхіть пані Катерину. Безстраш
ність — норма життя козака. Та в цей час содомський, коли обсіли душу 
страхіття, не витримує і він. Особливо коли спостерігає за витівками 
антихриста: «Страшно, страшно! — говорил он про себя, почувствовав 
какую-то робость в козацком сердце...» (І, с. 179) .

Чому ж страх обсідає серце козака? Керол Ізард серед «природних 
стимулів страху» першим виділяє самотність 6. Данило самотній подвійно, 
а то й потрійно: мимоволі зрадником стає дружина, втратив він і колиш
ніх бойових побратимів, бо розбрат панує навколо — «полковники и есау-
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І. Крамской. Ілюстрація до повісті М. Дерегус. Ілюстрація до повісті
«Страшна помста». «Майська ніч, або Утоплена»,

лн грнзутся, как собаки, менаду собой» (І, с. 187). За великим рахун
ком розривається і чи не найміцніше — родинне коло, бо, окрім дружини, 
втрачає він і підтримку тестя.

Символічно ввучить голосіння над тілом пана Данила. Це відспіву
вання і прощання з козацькою славою: «Кто же поведет теперь полки 
твои?.. Казаки! Казаки! где честь и слава ваша? Лежит честь и слава 
ваша, закривши очи, на сьірой земле» (І, с. 189).

Це момент ключовий. Нікому зараз захистити. Тож далі — ланцюг смер
тей: убито сина Катерини, гине сама Катерина, а отже, зникає рід, убито 
й святого схимника — останнього захисника віри, носія християнських 
ідеалів. Над цим усім смерть і самого чарівника. Недарма фінал — 
картина тотальної застрашеності. Чому ж так? Звернемося знову до 
Керола Ізарда, який нагадує слова психолога Боулбі: «...причиною стра
ху може бути або присутність чогось, що загрожує, або відсутність чо
гось, що гарантує безпеку (підкреслення наше — О. К .)» 7.

Чекати порятунку в такому випадку ні від кого. Все одно, від
штовхнувшись від людини, її  психологічного стану, маємо знов повер
нутися до людини. ї ї  серце — місце і страху, і героїки. Це добре пока
зав М. Гоголь у незакінчепому романі «Гетьман», який за психологічною 
домінантою (подоланого страху) є своєрідним прологом до повісті «Тарас 
Бульба», бо саме тут на фундаменті людської гідності виростає гроно- 
особистостей, здатних оборонити себе і світ.

Події у романі відбуваються теж у час польсько-українського проти
стояння. Точніше — часу повстання під проводом Остряниці (хоч М. Го
голь дуже довільно поводиться з хронологією). Роман так і лишився не- 
закінченим. Та за вмінням відтворити багатогранний феномен страху цей 
твір може вступити в суперництво з багатьма іншими.

Сказане найменшою мірою стосується розділу «Кривавий бандурист». 
Здається, все тут є для того, щоб передати атмосферу страху — і неймо
вірні злочини, і катування, і кров. Однак «система повіствування... пере
ключається на систему роману жахів» (В. Гіппіус має па увазі саме роз
діл «Кривавий бандурист», протиставляючи його іншим розділам, де па
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нує атмосфера історичного роману — О. К.) 8. І це «знімає» серйозпість 
ситуації, переводить дію в іншу площину.

Дія локалізована, виникав простір романтичного характеру — пече
ра, описана у типово романтичних формулах: «дншащая смертью впут- 
ренность земли». Звичні для такої системи художнього мислення і таєм
ничий, жахаючий сміх, і видіння, які пронизують темряву. Від романтиз
му і несподівані метаморфози героя: виявляється, що полонений, якого 
схопили поляки і допитують тут,— дівчина, кохана Остряниці.

Та весь репертуар романтизованих страхів розгорнеться у момент куль
мінаційний— під час допиту Галі. Тут і «хруст костей», і зовсім уже 
варварський акт — «Не многие глаза видержали би то ужасиое зрелище, 
когда один из них с варварским зверством свернул ей два пальца, как 
перчатку» (І, с. 331), і «хрипение убиваемого человека», і таємничий 
голос, і, зрештою, людина, схожа на привид: «Ужас оковал их ... Зто 
бнл ... ужасно! — зто бшл человек ... но без кожи. Кожа бьіла с него 
содрана. Весь он бьіл закипевший кровью. Одни жили синели п простира
лись по нем ветвями!..» (І, с. 332).

Далі цитувати нема смислу. Все в тому ж дусі. Форсоване нагнітання 
страху так і не досягає своєї метп. Чому? Очевидно, і зображення страху 
вимагав міри, внутрішнього такту і найголовніше — збереження внут
рішніх пропорцій, глибинної мотивації.

У цьому плані вигідно відрізняється перший розділ роману «Геть
ман», де письменник змальовує час чи не найсвітлішого християнського 
свята — Воскресіння Христа. В такий момент очищені душі мають у по
риві всепрощення тягнутись одна до одної. Тим контрастніше виглядають 
дії орендарів, які не дають старому козакові посвятити паску, та команди
ра польських уланів, який брутально наводить «порядок».

Однак сила несподівано зустрілася з силою. Починається протистояп- 
ня, хвиля якого накриває і орендарів, і улана, зрештою, і могутнього 
Остряницю, що тривалий час вміло контролює ситуацію.

Це час, коли чергове повстання придушене поляками з нечуваною 
жорстокістю, тож скрізь мав би бути страх і спокій. Та не той людський 
матеріал. Письменник ще на початку розділу, до розгортання основних 
подій, подає колективний портрет українців. І спостережливе око мало б 
чимало побачити: «Мужественнне, худощавие, с резкими чертами лица 
и бритьіе голови, опустивпшеся вниз уси, падавпше на грудь, шнрокие 
плечи, атлетическая сила, при каждом почти заткнутий за пояс пистолет 
и сабля...» (І, с. 300—ЗОЇ). Засліплені жадобою наживи, орендарі не 
почули грізної перестороги, яка буквально електризувала атмосферу. Не 
зупинила їх і перша хвиля гніву, якій не дав піднятися далі Остряниця. 
Тож і скочується немов снігова куля лава емоцій, аж доки не накриває 
практично всіх учасників хвиля страху (окрім сповненого ейфорії проти
стояння натовпу, який бажає тільки одного — за жорстокість, бруталь
ність покарати винуватців ще брутальніше).

Простежимо за цим уважно. Новий спалах рішучості у євреїв-оренда- 
рів помічається тоді, коли з’являється загіп польських уланів. Не довго 
думаючи, їхній командир чинить над старим козаком розправу: «Тут он 
схватил за волоси старца и видернул клок серебряних волос его...» 
(І, с. 303). Від цього моменту щось нове має з ’явитися у настроях на
товпу: поляк явно переступив через загальнолюдські закони. Тож на цю 
дію одразу контрдія аналогічного плану: «Мощньїй козак дернул силь
ного рукою так, что половина уса (того, хто так скривдив старого ко
зака — О. К.) осталась у него» (І, с. 304). Зараз прийшла черга ляка
тись улану: «Малеваншй шут струсил...» (І, с. 304).

Бажання помститися переважає все: підвішений за ноги орендар, 
подібна доля чекає улана. Підіймається такий шквал емоцій, який про
вокує ланцюгову реакцію страху. В його вир зрештою втягнений і Остря
ниця: якщо спершу він ще міг спокійно нагадати розгніваним козакам 
про «Божий страх», то цього разу переляк його глибинний, бо досвідче
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ний козак передбачав наслідки цієї розправи як ніхто інший: «Остряни- 
ця ужаснулся, увидев зто: «Нужно поспешить,— говорил он, пришпорив 
коня.— Народ не знает сам, что делает. Дурни! Зто на их же голови 
рушится» (І, с. 306).

Однак роман так і не набрав сюжетного розгону. Справа швидше 
всього в героєві. Боротьба можлива лише там, де «любов к отчизні, де 
героїть» (І. Котляревський). А Остряниця у М. Гоголя швидше нагадує 
героя авантюрного роману. Тому й виникають у нього різні варіанти дій 
(аж до втечі в Польщу), які неможливі для справжнього патріота. Та

кого героя було знайдено лише у повісті «Тарас Бульба», де проблема 
страху обернулася іншою гранню.

Подоланий страх — шлях у безсмертя

Повість «Тарас Бульба» завершує ряд творів М. Гоголя на історич
ну тему. У ній різко змінюється характер повіствування, бо головний 
герой — народ. Звідси таке виразне тяжіння до визначення його сут- 
нісних характеристик.

Принципи емалювання грунтуються на контрастному зіставленні. 
Письменник кидає погляд на народи, з якими українці живуть поруч. Це 
поляки, татари, євреї. Частіш усього народ ідентифікується ва допомогою 
якоїсь однією домінантної риси — пихатість польської шляхти, прагма
тизм євреїв. Непрохідна межа відділяв українців від іншого — європей
ського люду. Вододіл пролягає по лінії любові. У повісті речником цих 
ідей виступає Тарас Бульба (типовий герой— «ідеолог»): «Бьівали и в 
других землях товарищи ... и там люди!., а как дойдет до того, чтобн 
поведать сердечное слово,— видишь: нет, умнне люди, да не те... Нет, 
братцн, так любить, как русская душа (не подивуємось у повісті росій
сько-українському «черезсмужжю», згадавши «Історію України-Руси» 
М. Грушевського» — О. К .),— любить не то чтобьі умом или чем другим, 
а всем, чем дал Бог, что не єсть в тебе ... так любить никто не может!» 
(II, с. 125).

Головне в українця — серце, домінування начала емоційного над ра
ціональним, надзвичайна стійкість етичних норм, канонічність моральних 
правил. Цей почуттєвий світ дає себе знати всюди і завжди. Та чи не 
найяскравіш кордоцентризм проявляв себе в оцінюванні явищ. Погляне
мо, як принципово по-різному одну й ту ж дію (зраду Андрія) оцінюють 
Тарас Бульба і Янкель (причому обидва надзвичайно щирі у своїх 
судженнях, гранично відверті):

«Бульба остолбенел.
— Зачем же он надел чужое одеянье?
— Потому что л у ч ш е , потому и Н а д е л ...
— У воєводи єсть дочка-красавица...
— Ну, так что же из того?
— Он для нее и сделал все и перешел. Коли человек влюбится, то 

он все равно что подошва...
— И ти не убил тут же на месте его, чертова сина?! —- вскрикнул 

Бульба.
— За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек вино- 

ват? Там ему лучше, туда и перешел» (II, с. 104—105) .
До речі, Янкель недалекий від істини, якщо міряти новими мірками, 

які — як нормативні! — приймає Андрій в іншому, польському оточенні: 
«Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизнн? 
Отчизна єсть то, чего ищет душа наша, что милеє для нее всего» 
(II, с. 99).

Чи чує все це Тарас? Чи сприймав логіку таких доказів? Ні. Тому він 
без суду і слідства вбиває Андрія (між іншим, той теж вирок над со
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бою сприймає як даність, бо знову повертається в інше правове поле — 
у світ суворих етичних законів козацтва).

Цінує козак над усе честь (тому й страхається безчесної смерті). 
Цінує у поході дисципліну. Та над усе — розум, особливо в час серйозної 
справи — морського походу, війни чп іншої масштабної акції, яка тор
кається долі народу. Тут уже не до симпатій чи антипатій, не до враху
вання віку, краси, зросту. Ось як вибирають козаки уманського куреня 
нового командира: «Лучше не можно поставить в куреннне, как Буль- 
бенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у ста
рого человека» (II, с. 111).

Серед найвищих цінностей — почуття братерства. Чимало про це 
сказано і написано. Інша ж грань душі — неймовірна чутливість до сло
ва — помічена меншою мірою. Сувора козацька душа настільки резонує 
із мовленим, що, здається, саме в слові захована одна із таємниць цього 
героїчного характеру.

Чому слово? Бо осередок усього — серце, почуттєвий центр (а в сло
ві заховані великі почуттєві можливості). Тільки словом переконує кошо
вий запорожців. Сильним, пекучим словом проймає товариство «призе- 
мпстьгіі казак», який приніс звістку про біди вітчизни. І слово діє, під
німає козацтво в похід. Глибоке враження на присутніх справляють 
«пророческие слова» Тараса. Хоч і не досяг він мети, але своє завдання 
виконав — застеріг побратимів, змусив задуматись над майбутнім.

Слово і тільки слово здатне підтримати в найостантшу, найстрашні
шу хвилину. Так, як це було з Остапом: «Но когда подвели его к послед- 
ним смертним мукам,— казалось, как будто стала подаваться его сила. 
И повел он очами вокруг себя... хотел би он теперь увидеть твердого 
мужа, которнй би разумньїм словом освежил его и утешил при кончине» 
(II, с. 156). І в цей момент, пам’ятаємо, почулося громоголосе Тарасо
ве — «Сльїшу!». Це відповідь на найзаповітніше бажання катованого 
(до речі, вона мала б звучати значно природніше, сильніше — «Чую!»).

Слово так цінується козаками ще й тому, що воно може не тільки 
підтримати, а й обезсмертити. Так, у повісті з’являється неодноразова 
згадка про слово, яке миттєво переводить реальну дію в іншу площину — 
вічного, епічного слова, робить сьогоденний подвиг історичним, а отже, 
незабутнім. Звідси гімн кобзарському співу: «Не погибнет ни одно вели- 
кодушное дело, и не пропадет ... козацкая слава. Будет, будет бандурист... 
и скажет он про них своє густое, могучее слово. И пойдет днбом по всему 
свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них. Ибо 
далеко разносится могучее слово...» (II, с. 123—124).

Ось такий об’ємний портрет українського народу на фоні інших подає 
М. Гоголь у повісті «Тарас Бульба». Наявність розгорненої характеристи
ки сил, які діють на історичній арені, не випадкова. Явно відбулися 
зміни в манері художнього мислення. Чому це так? Перспективною і до
статньо продуктивною є спроба пояснити художню своєрідність повісті 
тим, що вона немовби перебирає на себе роль ненаписаної «Истории Ма- 
лороссии» (про цей внутрішній взаємозв’язок говорить В. Казарін у ро
боті «Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Вопросві творческой исто
рии»).

Власне повість і починається з своєрідного «конспекту» історії, який 
грунтується на тих же концептуальних установках, що й наукові спроби. 
Нагадаємо відповідне місце з першої редакції повісті: «Бульба бьіл 
упрям страшно. 9то бнл один из тех характеров, которьіе могли только 
возникнуть в грубий XV век... Вечная необходимость пограничной за- 
щитн... воспитало упрямство духа. Зто упрямство духа отпечаталось во 
всей силе на Тарасе Бульбе. Когда Баторий устроил полки в Малороссии... 
он бнл из числа первнх полковников» (II, с. 273).

У другій редакції письменник ще більше наближається до духу статті 
«Погляд на формування Малоросії»: тут теж домінує мотив подоланого 
страху. Опустимо майже ідентичпий початок. Далі з’являються нові

52 Київська старовина



нюанси: «...когда вся южная первобнтная Россия, оставленная своимп 
князьями, бьіла опустошена, внжжена дотла неукротимьіми набегами 
монгольских хищников, когда, лишившись дома и кровли, стал здесь 
отважен человек; когда па пожарищах, в виду грозншх соседей и вечной 
опасности, селился он ... разучившись знать, существует ли какая боязнь 
на свете...» (II, с. 39).

Історичний фон поширюють згадки про унію, морські походи запо
рожців, коронного гетьмана Миколу Потоцького і ін. Та найголовніше, 
що знову набирає сили тема подоланого страху: не страх долає людину, 
а людина долає страх. Козацький народ діє тут на всю широчінь своєї 
натури, діє так, що сам стає страхом для інших. Таке враження, що 
стаття «Погляд на формування Малоросії» відкрита на тій сторінці, де 
говориться про козаків, які «решились бьіть страхом для соседей» 
(VI, с. 65). Дане відчуття ще більше посилюється, коли у повісті на
трапляємо на цитату із згаданої статті: «Скоро весь польский юго-запад 
сделался добнчею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцн!.. по
казались запорожцн!..». Все, что могло спасаться, спасалось...» (II, с. 75).

Тема страху постійна у повісті. Можна б згадати про його «педа
гогічні» функції — так за звичаєм козака, який під час морського походу 
напився, викидають у море. На самій Січі козака, який прокрався, ка
рають палицею доти, доки ие вбивають на смерть. Найстрашнішим же 
випробуванням для психіки Андрія стала процедура покарання за смерто
вбивство: «Тут же, при нем, вьірьіли яму, опустили туда живого убийцу 
и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного и потом 

обоих засипали землею» (II, с. 61). Викликом для безстрашного това
риства звучать слова козака про застраханість січовиків: «видно, татарин 
такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей» (II, с. 71). 
У повісті «Тарас Бульба» митець відмовився як від романтичного пере

більшення, так і від натуралістичних деталей. І досяг належного худож
нього ефекту. Тільки один фрагмент катувань (нічого незвичного — 
однак яка величезна різниця): «Ни крика, ни стону не бьіло сльїшио 
даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда 
ужасньїй хряск их посльїшался...» (II, с. 156).

Відмова ця свідома. На ній акцентується увага: «Не будем смущать 
читателей картиною адских мук» (II, с. 156). Письменник іде іншим, 
дуже складним шляхом. Катування і страта Остапа разом із товариша
ми— елемент із життя середньовічного міста. Для городян це розвага. 
І як розвагу сприймає дану акцію і «чернь», і «вьісшие классьі». Тож 
«народ валил туда (на місце страти.— О. К.) со всех сторон». Якою ж 

страхітливою мала бути мука, коли панянки, які прийшли сюди розва
жатись, не витримали, «отворотили глаза свои» (II, с. 156). У цьому 
прийомі віддзеркалення, який виразно зорієнтований на активність чи
тацької уяви, більше страхітливого змісту, ніж в усіх натуралістичних 
подробицях у «Кривавому бандуристі».

Ще виразніше з проблемою страху пов’язана тема смерті. У повісті 
«Тарас Бульба» цей момент особливий. Мотив подоланого страху тут 
не просто наскрізний. Це швидше погорда перед смертю. Козак подолав 
у  собі страх смерті раз і назавжди. Що це так, свідчить цілий ряд пси
хологічно абсолютно однакових ситуацій, пов’язаних із смертю героя. 
Створюється враження, що гинуть духовні близнята: ні тіні страху, жод
ної ноти особистої — все віддано на благо Вітчизни.

Регістр душі один і в Бовдюга: «Прямо под самое сердце пришлась 
«му нуля, но собрал старнй весь дух свой и сказал: «Не жаль расстать- 
ся с светом. Дай Бог и всякому такой кончиньї! Пусть же славится до 
конца века Русская земля» (II, с. 131), і в Шила: «Упал он, наложил 
руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, 
панн-братья, товарищи! Пусть же стоит на вечнне времена православная 
Русская земля и будет ей вечная честь!» (II, с. 129), і в Кукубенка: 
«Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога,
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что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после 
нас живут еще лучшие, чем мн, и красуется вечно любимая Христом 
Русская земля» (II, с. 132).

У повісті це момент концептуальний. На думку Тараса Бульби, го
ловне, чим різниться козак від інших — «мьшганмх натур» — це само 
ставлення до смерті: «Уж если на то пошло, чтобьі умирать,— так ни- 
кому же из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хва- 
тит у ттит на то мншиной натурн их!» (II, с. 125—126).

Страшною, але гордою смертю помирає Остап. Зневага до неї про
читується в усьому. Та апофеоз — смерть Тараса Бульби. Здається, черев 
голови живих дивиться він у вічність. Ні тіні страху, ні жалю, ні фі
зичних мук, зрештою, ніяких ознак дії інстинкту самозбереження — 
він відсутній, полишений іншим. Тільки турбота про товаришів, тільки 
думки про майбутнє, як у Бовдюга, Шила, Кукубенка. Це справді духов
на хода напівбога-людини, яка, подолавши страх, крокує у безсмертя: 
«Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал... глядел он, сердеч- 
ньш, в ту сторону, где отстреливались козаки...— Прощайте, товарищи! — 
кричал он им сверху.— Вспоминайте меня и будущей же весной приби
вайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чортовн ляхи? 
Думаєте, єсть что-нибудь на свете, чего бьі побоялся козак?»- 
(II, с. 162-164).

* *  *

Проблема ролі страху у житті й творчості М. Гоголя — одна з най- 
фундаментальніших. На рівні власне творчості вона охоплює різні шари 
художнього матеріалу, у кожному з яких обертається якоюсь новою 
гранню. Так, у речах, що формують корпус оповідей побутово-фантастич
них, домінує страх містичний, ірраціональний. Не може не різнитися 
страх за своїми внутрішніми характеристиками у творах, які змальовують 
два періоди (за класифікацією самого М. Гоголя) — час «воинственного 
народа» и час «землепашества».

Страх у творах на історичну тему якісно не той, що у «Старосвіт
ських поміщиках». Буденне життя у зображенні М. Гоголя має свої 
страхи — і це серйозна проблема, яка теж чекає свого поглибленого до
слідження. Щодо творів на історичну тему, то вони тісно пов’язані між 
собою і мають певні перегуки із науковими спробами М. Гоголя — у них 
багато в чому подібний внутрішній сюжет: від показу застрашеного на
роду, від народу, який живе в «земле страха», бо він опинився на пере
хресті інтересів трьох ворогуючих націй, письменник рухається до зобра
ження народу, який, подолавши страх, стає страхом для інших (фіналь
на частина статті «Погляд на формування Малоросії», повість «Тарас 
Бульба»).

Далі, після збірника «Миргород», відбувається прощання з україн
ською темою. М. Гоголь входить в інший, не менш фантастичний світ 
Петербурга, який має свою демонологію, формує власну зону страху, 
у якій обертається психологічний світ новітньої людини. Водночас почи
нається дивовижна метаморфоза із самим письменником. На зміну на
строю гармонійному, яким був сповнений М. Гоголь, працюючи над 
творами на українську тему, приходить час дисгармонії, зневіри, гли
бокої кризи, де лунає відчайдушний зойк не героїв, а самого автора: 
«страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предсльїшании 
загробного величия и тех духовних вьісших творений Бога, перед кото- 
рьіми пьгль все величне его творений, здесь нами зримьіх и нас изумляю- 
щих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания 
и плодьг, которнх семена мн сеяли в жизни, не прозревая и не слнша, 
какие страшилища от них поднмутся...» — «Заповіт» (VI, с. 207).

Загалом всі процеси державної та культурної переорієнтації українців
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і до М. Гоголя супроводжувалися страхом. М. Грушевський чітко виділив 
два фактори, які сприяли посиленню проросійської орієнтації — користь 
і страх. Кожен із цих мотивів учений уважно аналізує. Щодо страху, то 
М. Грушевський прокреслює струнку концептуальну лінію: «Від перших 
своїх стріч з українською людністю московське правительство терори
зувало її незвичайно... З покоління в покоління виховуючися в панічнім 
страху перед сим терором... українська людність тратила кінець кінцем 
усяку психічну відпорність перед ним... І от поставлене перед вибором 
між московським катуванням і московським жалуванням, українське 
громадянство виробляє у себе сей ганебний тип «самовідреченого» слу- 
жальця...» 9.

М. Гоголь знаходиться уже поза зоною цього страху (точніше — вона 
мала вже характер більш прихований, витонченіший, а тому створюва
лося враження вітсутності її) . Але, як бачимо, хвиля страху накриває 
і його. Діють ще якісь фактори. Які?

До з’ясування причин духовної кризи М. Гоголя зверталося чимало 
мислителів. В українській культурі дві найпомітніші спроби зроблені 
С. Єфремовим та Є. Маланюком.

Від С. Єфремова йде теорія двох душ, зрештою, двоєдушшя, яке вреш
ті-решт і розруйнувало цілісність духовного світу митця. Відштовхнув
шись від відомого свідчення письменника про те, що він сам не знає, 
яка в нього душа — українська чи російська, С. Єфремов малює карти
ну духовної деградації, а потім і фізичної смерті: «в Гоголя, безперечно, 
було дві душі: українська і російська... кожна тягла його виключно в свій 
бік... Між його душами кипіла повсякчасна й безупинна боротьба... І на 
цьо.му огні внутрішньої боротьби між двома душами своїми швидко і без 
останку згорів Гоголь» 10.

Не згоджуючись із цим, Є. Маланюк висунув і обгрунтував власну 
версію. На його думку, гоголівська душа — національна. Мова його ду
ші — українська. А те, що ми маємо у текстах — це спроба самопере- 
кладу. Страх був первісно закладений у ньому — це «підсвідомий страх 
перед Північчю, перед «Московщиною» 11. Цей іномовний, інонаціональ
ний вир поступово затягував М. Гоголя. Письменник потягнувся до ін
шого культурного простору, до «легенди Петербурга». Це був експери
мент над самим собою, над своєю сутністю — особливість даного акту 
полягала в тому, що митець або робив це несвідомо, або у підсвідомості 
плекав надію перехитрити нечисту силу, яка керувала цим самовбивчим 
актом: бо «ворожа цивілізація вимагала... м о р а л ь н о ї  с м е р т і » .  
М. Гоголь таки «продав душу чортові», результатом чого стала «справжня 
смерть духовна» ,2.

Чи можливе якесь інше пояснення? Напевне. Один із шляхів пролягає 
через з’ясування типу людської особистості — саме української — репре
зентантом якої був М. Гоголь.

М. Шлемкевич, характеризуючи «українську людину», яка постала 
на руїнах української державності і жила в кінці XVIII — на початку 
XIX ст. вже в умовах імперії, що набирала політичного розгону, виділяє 
три головні її  типи: «старосвітські поміщики», «гоголівська людина» та 
«сковородинська людина». Чи сам М. Гоголь відповідає типу «гоголів- 
ської людини», а за М. Шлемкевичем вона така: «Інша частина тієї ко
зацької провідної верстви не могла заспокоїтися таким животінням. Вона 
виходила на биті шляхи історії, а що на них не було вже українських 
поїздів, вона присідала до нових, російських імперських возів» ,3.

Стверджувати однозначно навряд чи правомірно, хоч чисто позірно 
модель поведінки М. Гоголя один до одного відповідає тій, яку культивує 
саме «гоголівська людина»: відмова від участі у творенні власної куль
тури, яка після певного «антракту» важко, в дуже складних політичних 
і духовних умовах шукала новий шлях розвитку, і свідоме входження 
в світ іншої, на той час уже розвиненішої, до того ж «державної» куль
тури.
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Та підсідання до імперського воза для більшості представників україн
ської провідної верстви Оуло обмежене прагненням «вмонтуватись» у си
стему, ввійти «коліщатком» чп «гвинтиком» в дуже імпозантну імперську 
«машину» з тим, щоб регулярно одержувати нову, ще вищу посаду, орде
ни, грошові винагороди, а потім і солідну пенсію. Словом — це була 
група людей, яка дуже розраховано йшла «на ловлю счастья н чинов». 
Тому варто означити таку людину не гоголівською, а прагматичною.

На відміну від досить прозоро і однозначно сформованого комплексу 
установок і ціннісних орієнтацій «прагматичної людини» духовний ком
плекс «гоголівської лю дини» — це щось інше, значно складніше: «гого- 
лівська людина» шукає не матеріальної вигоди, а суспільного обширу, 
на якому можна було б реалізувати свої духовні потенції з тим, щоб 
оновити людину і суспільне життя в цілому.

Шлях частини української інтелектуальної еліти пролягав саме у та
кому напрямку: величезний простір новонароджуваного політичного мон
стра треба було морально та інтелектуально впорядкувати, дати йому не 
лише виразний територіально-динамічний вектор, а й глибинне духовне 
дихання. Це було справді величне завдання, яке могло б стати смислом 
життя. І тому воно спонукало свідомо виходити на цей шлях українську 
інтелігенцію від другої половини XVII до перших десятиліть XIX ст.

М. Гоголь по-своєму завершував цей шлях. Але від рангу, умовно 
кажучи, української «просвітницької» людини він рухався до української 
месіанської людини, для якої важливіш усього виконати величезну ду
ховну місію на всьому обширі внутрішнього життя — від релігійного до 
естетичного. Тож не кар’єри передусім шукав митець, а «поприща», де 
треба було реалізувати себе — сама думка, що він не встигне себе реалі
зувати, викликала страх: «Я работаю. Я всеми силами стараюсь; но на 
меня находит страх: может бить, я не успею» (VII, с. 105).

Письменник у ролі месії потерпів жахливу поразку. Цілком можливо, 
тому, що шляхи політичного та духовного розвитку не співпадають. Не 
врахував М. Гоголь й іншого — етнічного фактора. Власне, утверджуючи 
свій проект етнічного розвитку, митець сформував таке хистке підгрунтя, 
на якому не могла стояти духовна будівля, споруджувана ним.

За Гоголем, українці та росіяни — це два різні народи, щедро обда
ровані природою. Причому кожен з них має такі якості, яких не мав 
інший. Логіка подальших дій дуже проста — математична: а якщо поєд
нати, «схрестити» два народи, взявши від кожного з них краще? Пись
менник і пішов саме цим сумнівним шляхом / сумнівним, бо як жартував 
Б. Шоу у відповідь на пропозицію красивої жінки одружитися з нею, 
мовляв, «народяться діти такі ж розумні, як письменник і красиві, як 
вона.— А якщо навпаки?» / Природа й не такі «фокуси» викидає, коли 
йдеться про генетичний рівень. Але позиція М. Гоголя однозначна, ма
буть, бачив він у цьому Боже провидіння: «Обе природи слишком щедро 
одаренн Богом, и, как нарочно, каждая из них порозиь заключает в себе 
то, чего нет в другой — явний знак, что они должпи дополнить одна 
другую. Для зтого самне истории их прошедшего бита цанн им непо- 
хожие одна на другую, даби порознь воспитались разлпчние сили их 
характеров, чтоби потом, слившись воєдино, составить собою печто совер- 
шеннейшее в человечестве» (VII, с. 273).

Поглянемо тепер на вихідний етнічний матеріал без спроб оціночної 
ієрархізації його, бо нема народу гіршого чи кращого, є просто інший 
народ. Що ж мало б поєднатися? Як стверджують соціоніки, етико- 
інтуїтивний інтроверт («Доктор Ватсон») — український етнос, інтуїтив
но-етичний інтроверт («Єсенін») — російський. Як же вони взаємодіють 
між собою? «Відносини між «Єсеніним» і «Ватсоном» мають назву «ква- 
зітотожних», тобто несправжня, суто зовнішня, удавана тотожність при 
внутрішніх протиріччях» 14.

Тож все-таки, що б мало народитися при такому насильницькому 
злитті? Швидше всього, етнос з потужним домінуванням російського на
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чала, практично той же російський з певними деформаціями (інший ва
ріант при нерівному політичному партнерстві неможливий).

Та це мало бути в майбутньому. М. Гоголь з свовю месіанською 
ідеєю — ідеєю духовного проводиря прийшов на уже готовий етнічний 
(російський) грунт. Це був шлях наперед приречений на поразку, бо 
сам письменник міг діяти (і діяв — про це переконливо писали М. Дра- 
гоманов у роботі «Література російська, великоруська, українська і га
лицька» та Д. Чижевський у книзі «Нариси з історії філософії на Украї
ні») лише в рамках тієї «програми», яка закодована у його етнічному 
типі.

Який він — відомо (неодноразово говорилося про тяжіння україн
ського етносу до краси, гармонії, до гармонізації того простору, який він 
обіймає). Чимало спроб було визначити внутрішні орієнтації етносу 
російського. М. Лосський міг уже підбивати певні підсумки. Тому, спи
раючись на думки та висловлювання Бердяєва, Ерна, Трубецького, він ро
бить своєрідний «колаж» — процитуємо в оригіналі, щоб не виникало 
додаткових смислових відтінків: «Русская душа оставалась неосвобожден- 
ной; она не сознавала каких-либо пределов и простиралась беспредельно. 
Она требует всего или ничего, ее настроение бнвает либо апокалипсиче- 
ским, либо нигилпстическим... В соответствии с зтими национальннми 
характерними чертами русская мисль также направлена главннм обра
зом на «зсхатологическую проблему конца, апокалипсически окрашена 
и проникнута чувством надвпгающейся катастрофи» Іб.

На М. Гоголі закінчився катастрофічний за наслідками духовний 
експеримент, який проводила українська інтелектуальна еліта, прагнучи 
прищепити свій спосіб бачення і реорганізації світу іншому етносу. На 
новому витку історичного розвитку акценти зміщуються. Тепер уже 
месіанська місія покладається на український народ, який мав дати 
поштовх духовному оновленню слов’янства. Показові в цьому плані про
грамні документи Кирило-Мефодіївського товариства, що по-своєму сти
мулювало роботу над вивченням етнічних особливостей двох народів, 
виявленням їхнього специфічного духовного профілю.

Історія виходила на нове коло. Велика частина української інтелек
туальної еліти продовжувала працювати у звичному режимі, сприймаючи 
роботу на чужому державному і культурному полі, як норму (тож 
М. Гоголь, не сумніваючись, пророкував таку ж долю П. Кулішу).

У цих людей уже не помітно ніяких ознак духовної кризи. Навпаки — 
М. Грушевський описує їхній душевний стан у формі ідилії: «Він 
(М. Гоголь — О. К.) і вмирає жертвою свого психологічного надлому. 

Але менш тонкі духовні організми живуть, процвітають, плодяться і мно
жаться, заповняють українську землю і володіють нею» 16. 1 11
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Ю рій Бсірабаиі

КИБИНЦІ Й НЕДАЛЕКО 
КИБИНЦІВ

Причинки до Гоголевої духовної біографії

«Українські Афіни?»
«Що робиться у Кибинцях?» — цікавиться Нікоша-гімназист у листі 

до матері від 17 квітня 1827 р. з Ніжина. Це одна з числеппих тодішніх 
Гоголевих згадок про відомий на всю Полтавщину та за її  межами має
ток Дмитра Прокоповича Трощинського, благодійника і родича (Марія 
Іванівна Гоголь-Яповська дівчинкою виховувалася в Яреськах, у тітки 
Ганни Матвіївни Трощинської, народженої Косяровської, чий чоловік 
доводився рідним братом Дмитрові Прокоповичу). Про тісні контакти 
Василівни — Яновщини з Кибинцями, про їх значення в житті родини Го- 
голів-Яновських, у духовному, естетичному формуванні майбутнього 
письменника дізнаємося з листування Василя Опанасовича Гоголя-стар- 
шого, спогадів і листів Марії Іванівни, із свідчень мемуаристів. Кибин- 
цям і Трощинському приділено чималу увагу у гоголезпавстві, та одно
стайності у характеристиках і висновках немає.

Спогади про Кибинці суперечливі, неоднозначною є й постать са
мого Д. II. Трощинського. Чи то високоосвічений державний муж, «бла
годійник Малоросії», тонкий поцінувач і знавець мистецтв, меценат 
(П. Куліш, В. Шенрок) чи набундючений вельможа, примхливий са
модур і деспот (В. Авенаріус, С. Дурилін, Д. Іофанов, І. Золотуський). 
А що це таке Кибинці: «Афіни часів Гоголевого батька» чи пересічна, 
типова кріпосницька дідизна, володар якої розважає себе блазнями, фе- 
йєрверками, «живими картинами»?.. Звідси полярні оцінки взаємин Го
голів — Яновських, зокрема Василя Опанасовича, із сановним родичем — 
або як ідилічних, приятельських, або принизливих. Не подолавши цього 
«або-або», не зможемо зрозуміти, чим були Кибинці для Гоголя-сина.

Доля Дмитра Трощинського є і типовою, й унікальною для XVIII ст., 
надто для Катеринннської доби, коли, як відомо, злітали до небес нікче
ми і нездари, але разом чимало важили і талант, знання, розум. Т. Шев
ченко у повісті «Близнецн» називає Трощинського «казаком-вельмо- 
жей». І справді, козацький рід Трощипських відомий з XVI ст. Згідно 
з родинною хронікою, прадід Дмитра Прокоповича, Матвій, козакував на 
Запорожжі, був близьким родичем гетьмана Івана Мазепи, за що запла
тив волею і помер в ув’язненні. Подальші покоління Трощипських, аж 
до старшого правнука, Андрія, ретельно відбували козацьку службу у 
різних, щоправда, не дуже високих, чинах. І лише молодшому Андріє- 
вому братові, Дмитрові, простелився вже зовсім інший життєвий шлях. 
Після Київської академії, яку він закінчив блискуче, молодий Тро- 
щинський починає запаморочливу службову кар’єру: управитель канце
лярії князя Миколи Васильовича Рєпніна, потім — однієї з найвпливові- 
пгах при дворі осіб, графа Олександра Андрійовича Безбородька (так 
само, до речі, вихідця з української козацької старшини і вихованця 
Київської академії), нарешті, статс-секретар самої Катерини II. Чини, 
титули, ордени, дорогоцінні подарунки, грунти — усе як з неба падало.
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Так було і за імператора Павла, принаймні спершу, до смерті канцле
ра Безбородька, після чого графів протеже впав у неласку. Втім, три
вала вона не так і довго. Трощинський став одним з помічників і рад
ників молодого Олександра І, пройнятого реформаторськими прожекта
ми; то було «дней Алексаидровнх прекрасное начало», і Трощинський 
стояв зовсім близько до самих витоків цього обнадійливого, але непев
ного руху. Кар’єра кривуляла відповідно до хитань маятника держав
ного життя та ліберальних захоплень імпульсивного імператора. Се
натор; дійснпй таємний радник; член Державної ради; головний дирек
тор пошт; міністр уділів... Демісія... Знову призначення міністром, цього 
разу юстиції... І знову демісія, тепер уже остаточна. До смерті своєї, яка 
сталася року 1829-го, Трощинський живе у Кибиицях — хворий, стомле
ний, вже літній, душевно підупалий, він тяжко і мовчки страждає від 
самотпості, незвичної провінційної тиші, а головне — відчуття своєї не
потрібності... Щоправда, зовні він зберігає великосвітський лиск, вель
можну величність та гонор, владність, спосіб життя і поведінку, гідні 
його станові. Сучасники розповідали, що до столу, до гостей він щоразу 
з ’являвся у повному параді — завитий, у шитому золотом мундирі, з усі
ма зірками, з олександрівською биндою через плече...

А гості у Кибинцях не переводилися, двоповерховий будинок завж
ди був повнісінький, за стіл і в будень сідав, як правило, не один деся
ток людей, а вже про свята (особливо господареві іменини) нема чого й 
казати — збиралася не лпше половина Полтавщини, приїздили з інших 
губерній. Трощинський хотів і міг дозволити собі бути паном на всю 
губу: багатий дідич, він мав майже 70 тис. десятин грунтів, понад 6 тис. 
кріпаків, кілька маєтків, будинки у Петербурзі й Києві, його рухоме 
майно оцінювалося у мільйон срібних карбованців. Останнє, що важливо 
підкреслити, складалося головним чином з величезної, ретельно підібра
ної бібліотеки, старовинних меблів (зокрема, приміром, бюрко та інші 
речі Марії Аптуанетти), неоціненпої колекції зброї, медалей, дорого
цінних тавлинок, картин, порцеляни, бронзи. Не просто собі статок, маєт
ність — живе зібрання художніх цінностей, яке несе на собі відбиток 
багаторічних зусиль, ерудиції, вибагливого смаку колекціонера.

Спитаймо себе: як оце все поєднувалося з потворними рисами пансь
кого побуту, з брутальними забавками, що мали розважати знудженого 
вельможу та його гостей? Як? Вишукане естетське середовище, інтелек
туальне багатство бібліотеки, театральні вистави (драматургом і режи
сером впступав якраз Василь Опанасович Гоголь-Яновський), концер
ти класичної музики — і тут-таки жалюгідне кривляння марноплясів, 
вульгарні кунштюки блазнів, жорстокий глум, з напівпричинного колиш
нього панотця Варфоломія... Отак, уявімо собі, поєднувалося. Нам таке 
збагнути важко. А от Гаврила Романовича Державша, який зустрічав
ся з Трощпнським у свояків Капністів в Обухівці, якщо він і відвідував 
Кпбинці (є такі відомості), подібні дисонанси навряд чи могли б здиву
вати. Софія Василівна Скалон, народжена Капніст, яка у дитинстві зна
ла обох, розповідає: «Для нас особливо цікавою була зустріч Трощинсь- 
кого і Державіна, двох сановників царювання Катерини II, втім, не 
дуже приязних один до одного за тих часів. З якою взаємною повагою во
ни розкланювалися! Як величали одне одного вашим превосходитель- 
ством і не хотіли сісти один попереду другого!.. Спочатку у їхніх взає
минах було видно певну холодність, але, проживши кілька днів разом, 
вони, нарешті, зійшлися і подовгу невимушено розмовляли одне з од
ним» ].

Ніщо, судячи з цього, пе шокувало у Кибинцях і батька мемуарист
ки, предоброго і ліберального Василя Васильовича Капніста, автора «Ябе
ди» та крамольної «Оди на рабство». Як згадує Софія Василівна, він 
часто «по кілька тижнів» гостював у Трощинського з усією родиною. Бу
вав тут і вихованець брата Василя Васильовича, Петро Васильович, син 
його друга Микола Лорер, майбутній декабрист 2. Між іншим, він дово-
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дався дядьком «чорноокій Россет» — Олександрі Йосипівні Смирновій, у 
майбутньому близькому другові Гоголя,— яким дивним і знаменним чи
ном переплітаються часом людські долі!.. Тягнулися до Трощинського 
Іван Матвійович Муравйов-Апостол, онук гетьмана Данила Апостола, 
батька трьох декабристів3, російський дипломат, ппсьменнпк-просвіти- 
тель, відомий своєю книжкою «Подорож по Тавриді»; генерал-губернатор 
Малоросії князь Микола Григорович Рєпнін, чиє ім’я невідривне від 
біографій Котляревського і Шевченка; господар сусіднього хутора «Парк 
Трудолюб» Василь Якович Ломиковський, український історик,^ етног
раф, літератор; славетний скульптор Іван Петрович Мартос, який нама
гався, щоправда, без найменшого успіху, зацікавити Трощинського мі
стичними книжками, до яких він, як і Ломиковський, мав хіть вели
ку 4; лікар і громадський діяч Михайло Якович Трохимовський, у чиєму 
сорочинському домі, до речі, народився Нікоша Гоголь; директор Ні
жинської гімназії вищих наук Іван Семенович Орлай, закарпатський ру
син; професор тієї ж гімназії Казимир Варфоломійовпч Шапалинський, 
який невдовзі потрапив за вільнодумство на заслання до Вятки...

Мовиться про всі ці подробиці ось до чого. Не судімо про людей і 
події минулого лише з висоти нашого історичного досвіду і сучасних етич
них уявлень, тим більше, що ця висота далеко не безсумнівна... Спро
буймо подивитися на той давній час і його очима. Може, і справді «не 
було ні кибинецьких Афін, ні Трощинського — ГІерпкла, ані В. Гого
л я — Аристофана» 5; либонь, маємо тут перебільшення, метафорпчпий 
надмір. Та чи варто квапитися з категоричними висновками? Що ж, не
хай не було Афін — було місце, котре вабило до себе інтелектуальну 
(дарма що доволі строкату щодо поглядів) еліту краю, одне з культур
них «гнізд» тогочасної Лівобережної Україпи. Нехай не Перикл, нехай 
вельможа, який всотав усі пересуди, усі моральні хиби доби й придвор
ного оточення, та водночас і людина, що завдяки власному розумові та 
обдаруванню сягнула найвищого ступеня сучасної їй освіти, особистість 
з усіх поглядів неабияка, щедра, сильна.

Нехай, нарешті, не Аристофаном почував себе поруч з Трощинським 
Василь Опанасович, проте аж піяк і не бідним родичем. Йому відводили 
у Кибішцях окремий флігель, куди приїздили і подовгу жили його дру- 
жипа і син; ставлення господаря до них відзначалося, порівнюючи з ін
шими гостями, хіба що більшою доброзичливістю і родичівською довір
ливістю. «...Вінчався кухар Василь,— згадує Марія Іванівна у листі до 
приятельки,— у домі був бал: Дм. Прокоп, відкрив опий з молодою, а 
я з молодим... Дм. Прокоп, дуже багато сміявся і, озирнувшися до ме
не, сказав: «хіба можна на наших балах мати стільки втіх, як ми нині 
маємо?» 6. Погодьмося, що так не поводяться і так не розмовляють з 
бідними родичами... Коли полтавське дворянство обрало Трощинського 
(ще під час його першої демісії) своїм губернським маршалком, Васи
леві Опанасовичу було довірено секретарські, а згодом управительські 
обов’язки. Д. Іофанова обурює нібито зарозумілий тон, у якому Тро- 
щинський говорить про свого секретаря у листі до небожа. Перечитаймо 
ті рядки: «Василеві Опанасовичу я вдячний за його справність. Од нього 
отримав я вже потрібну відомість і посилкуюся і з мого боку виконати, 
що обіцяв йому... Якщо пе взято з кабінету мого папери, що стосуються 
до діяльності губернського маршала, Ви вельми добре зробите, віддав
ши Василеві Опанасовичу ключ од тієї половини шафи, де покладено 
ці папери, і запечатавши другу половину оної, як наповненої речами і 
паперами, котрі власне мені належать... Василь Опанасович довершить 
старання своє до мене порядною здачею громадських справ»7. Звичай- 
по, тут немає відгомону «приятельських» стосунків, та їх і не могло бу- 
ти, надто велика дистанція, проте я не бачу й натяку па пиху; навпа
ки» У діловито-куртуазному стилі листа вловлюємо радше інтонацію по
ваги та щирої прихильності. Чіплятися до слів «справність» або «ста
рання» смішно так само, як до слова «благодійник», що його часто-густо
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Село Кнбішці. Маєток Трошинських.
Середина XIX ст. Акварель Купавіно.

вживає Гоголь у відгуках про Трощипського,— це мова часу. До того 
ж Дмитрові Прокоповичу родина насправді була багато чим зобов’язана, 
у тому числі казеннокоштним навчанням Нікоші у гімназії, а для не 
дуже заможних Гоголів-Яновських це по суті означало єдину можливість 
дати синові гідну освіту.

Якщо Василь Опаиасович та Марія Іванівна, як і всі земляки Тро- 
щинського, ставилися до нього з благоговінням, то в очах Нікоші він і 
поготів був мало не небожителем, найвищим авторитетом, чиє кожне 
слово, судження, думка є неоціненними. В одному з ніжинських листів 
(10 вересня 1826 р.) він просить матір, щоб розповіла йому про відвіди
ни Трощпнським Василівни: «...Що він там знайде доброго, що йому спо
добається, мені з нетерпінням хочеться знати думки великої людини, 
навіть про найменші маловажності; зробіть ласку, мамуню, не пропустіть 
нічого». На пропозицію матері надіслати «Його Висок, якийсь твір», він 
відповідає: «...Гадав був і я  спершу те зробити, та потім посудив, що 
піднісши яку-небудь ефемерну дрібницю я мало зроблю собі користі й 
мало доброї дам про себе думки, вирішив, що краще приготувати себе 
до занять значно важливіших і зробити що-небудь гідне уваги просвіче
ного вельможі, благодійника Малоросії». Тут явно вчувається мотив, що 
його трохи пізніше буде розвинуто у листі до дядька Петра Косяровсь- 
кого,— намір їхати до Петербурга, аби присвятити своє життя держав
ній службі, а саме — юстиції, боротьбі з «неправосуддям». Важко сказа
ти, наскільки мав рацію ГІ. Куліш, який вважав, що Трощинський «чи
тав його (Гоголеві.— Ю. Б.) листи, робив щодо них свої зауваження», 
подібних фактів ми не знаємо, та цілком ймовірно, що він таки «мав 
вплив на його поняття і почуття» 8. Вельми важливу (якщо не вирі
шальну) роль у виникненні в Нікоші думок про службу відіграв саме 
приклад Дмитра Прокоповича.

Помітно, однак, що пієтет і душевний трепет живуть у Гоголевій сві
домості поруч з буденним, суто родичівським, сказати б, неформальним 
ставленням до Кпбинців (пізніше, у листах до дядьків Петра і Павла 
Косяровських, з’являються вже трохи зневажливі, ба навіть фривольні 
нотки). Кибинці є немов часткою його «родинної простороні», де він не 
відчуває себе чужим. «Ах! зробіть ласку, пришліть за мною,— благає він 
батьків напередодні різдвяних канікул.— Дарма що живете у Кибин- 
цях...» Іншим разом хазяйновито клопочеться, щоб Марія Іванівна не 
забула прислати екіпаж за «професором фізики і хімії» (йдеться про 
К. Шапалинського.— Ю. Б .) , який, «на прохання Дмитра Прокоповича, 
обіцяв приїхати до нього па Різдво». Вільно, без обмежень користував
ся Нікоша багатющою кпбипецькою бібліотекою, брав участь у виста
вах, автором та режисером яких був Василь Опанасович.
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Остання обставина істотна ось чому. Справа у тому, що батькові ви
стави були «малоросійські», за тематикою своєю, за жанровими ознака
ми, мовою, стилем вони належали до традицій староукраїнської барокко- 
вої комедії, так добре знайомої і такої близької серцю кожного вихо
ванця Київської академії. З давніх-давен зросійщений і офранцужений 
Дмитро ІІрокопович, який майже все свідоме життя провів у високих 
державних сферах і петербурзьких великосвітських вітальнях, не забував, 
однак, хто він є і звідки вийшов, не був байдужим до рідного краю і 
земляків, всіляко їм допомагав, користуючись столичними зв’язками 
і впливовістю. З часом властива зрілому вікові туга за далекою 
молодістю набула, очевидно, національно-ностальгічного забарвлення. 
Як зазначав П. Куліш, «старий Трощинський... любив слухати українські 
народні пісні й навіть іноді, прослухавши відому Чайку, заходився від 
гірких старечих сліз» 9. Те саме підтверджує і С. Скалон, підкреслюючи 
(либонь, без прихованої думки), що Трощинського зворушували «чудо
ва музика цієї пісні, а ще більше значення слів її» 10. Нагадую, що авто
ром пісні про чайку-небогу, цього квилення про нещасну долю України, 
вважається Іван Мазепа, і важко припустити, щоб Дмитро Прокопович 
цього не знав, а бунтівного гетьмана проклинали тоді з кожного амвону... 
З тими ж настроями кореспондує і залучення до співробітництва Гого- 
ля-батька як автора традиційних «малоросійських» комедій та їхнього 
постановника на сцені театру у Кибинцях, які (Кибинці) О. Пипін на
зиває «своєрідним центром аматорів малоросійської старовини» ". Гра
лися там і сценічні твори інших українських авторів, зокрема «Наталка 
Полтавка». І то — за рівнем народності, національної самобутності, осяг
нення «мужицького» побуту, за естетичним своїм рівнем ці вистави не 
те щоб не поступалися перед багатьма столичними, а часто-густо пере
вершували їх. «...У той час,— пише об’єктивний російський дослідник,— 
як у столицях — і в Москві, й у Петербурзі йшли іще п’єси Княжніна та 
інших російських «класичних» коміків,— на кону українського театру 
в селі Кибинцях... ці потворні формою і досить неоковирні й бідні змістом 
княжнінські та інші «комедії» тенденційної вигаданості поступилися міс
цем перед правдивими і, порівнюючи із сучасними їм великоруськими, 
художніми комедіями життя, оригінальними творами українських пись
менників...» У будь-якому разі, підкреслює автор розвідки, художня 
правда творів Котляревського і Гоголя-батька «вигідно відрізняла їх від 
п’єс великоруських авторів» 12 (винятком були — додамо від себе — ко
медії О. Грибоєдова та Д. Фонвізіна, які теж ставилися у Кибинцях); 
найперше це стосується «малоросійських» п’єс російських авторів на 
штиб «Казака-стихотворца» О. Шаховського.

Усе це — важлива складова того національно-культурного контексту, 
в якому відбувалося духовне визрівання юного Гоголя. Загалом значен
ня Кибинців для цього визрівання аж ніяк не слід применшувати. Ве
ликою мірою під впливом самого життя і долі видатного родича, пе
ребування поблизу нього та його освіченого оточення, найкращих рис 
кибинецького побуту і творчої атмосфери формувалися честолюбні пла
ни і поривання юнака, його віра у своє високе життєве призначення (на 
державному, театральному чи літературному терені — то питання інше; 
мабуть, у мріях сусідили, змагалися між собою всі три). Саме тоді, пе
ред від’їздом до Петербурга, він сказав Капністовій дочці: «Прощавайте, 
Софіє Василівно! Ви, звичайно, або нічого про мене не почуєте, або по
чуєте щось вельми гарне» ,3.

А втім, може, Кибинці, з отим блискучим зібранням розумних і ос
вічених людей, з театральними виставами, балетними та музичними ве
чорами,— може, то лише оаза у пустелі безкультур’я, випадковий про
блиск у «темному царстві», у тьмяному існуванні Іванів Івановичів да 
Іванів никпфоровичів? Так би мовити, малесенький острівець у необ- 
мірпій миргородській калюжі?..
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У слобожанській простороні
Звідки воно взагалі взялося, оце «темне царство»?
На думку деяких критиків, надто російських, Нікоша Гоголь вихову

вався саме у такому царстві, у провінційному закуті, за глухим старо
світським парканом, куди не пробивалися пі досягнення людської мис
лі, ані животворні ідеї часу. «Він був виходець із країни,— писав О. Ска- 
бичевський,— відокремленої від центрів московсько-петербурзького 
розумового руху, яка ще не скінчила своє самобутнє життя, дико-войов
ниче, цілком середньовічне... Ідеали цього (тобто Гоголева.— Ю. Б.) се
редовища були ще цілком середньовічні. З одного боку, це був ідеал 
хвацького козака Запорозької Січі, з другого — похмурого, святобливо
го аскета, самітника Києво-Печерської лаври» |4. Безапеляційність по
дібних суджепь петербурзького критика адекватна вельми і вельми при
близному — щоб не сказати різкіше — знайомству з предметом: риса, на 
я^аль, характерна для багатьох тлумачів «малоросійських» проблем... 
Більше дивує, коли подібним грішать і ті автори, котрі не з чуток знайо
мі з українською історією та культурою. Ось що твердив, наприклад, 
М. Коробка у розвідці про дитинство і юнацькі роки Гоголя: «Європеїзм 
не зачепив це середовище, воно не чувало про Вольтера, який був во
лодарем думок передових російських людей другої половини 18-го сто
ліття. Тут не було ні Радищевих, ні Новикових. Можна сказати, що дру
га половина 18-го століття минула пепомітною для цього середовища...- 
Світогляд тут був середньовічний». В исновок Коробка суворий: «...Се
редовище це було темним царством» 15. Слово сказане!.. Такий погляд 
поділяв навіть В. Перетц, який так само вважав, що Гоголі — Яновські 
та їхнє оточення «скніли» у глухому закуті, «пе відаючи ні вольтер’янсь- 
кого вільнодумства, ані масонського шукання правди, не виводячи у 
світ громадських діячів на зразок Иовикова та Радищева» І6.

Тобто середньовічною глушиною, що її  нібито «не зачепив європеїзм» 
і де ніколи «не чували про Вольтера», пропонується вважати маєток 
учорашнього міністра юстиції, вихованця Києво-Могилянської академії, 
яка за науковим рівнем та ерудицією викладачів (адже недаремно їх 
переманювали до Москви і Петербурга) вважалася одним з найкращих 
європейських учбових закладів свого часу. А заразом — і всіх сусідів, 
постійних відвідувачів та співрозмовників Трощинського. Приміром, бра
тів Василя та Петра Васильовичів Капністів, другий з яких молодість 
свою провів у Англії й, за свідченням його племінниці, «багато читав у 
ті часи Вольтера, Руссо та інших письменників, вважався атеїстом» 17. 
Або Івана Матвійовича Муравйова-Апостола, поліглота-европейця, бага
торічного дипломата, його синів Сергія і Матвія, які виховувалися у Па
рижі й володіли французькою мовою вільніше, ніж російською. Ради
щева і Новикова, гідних, певна річ, всілякої поваги, ставлять за взірець 
декабристові, який за свої переконання заплатив не благополуччям та 
спокоєм, навіть пе свободою, а життям і був двічі повішений на кронвер
ку Петропавлівської фортеці... Маю на увазі Сергія Муравйова-Апостола.

Насправді ж таких культурних гнізд, як Кибинці, за Гоголевих ча
сів (а загалом протягом щонайменше століття — всієї другої половини 
XVIII і першої половини XIX) на обох1 берегах Дніпра можна нараху
вати десятки. Докладпо па цій темі не спиняюся, допитливий читач знай
де силу спеціальних публікаційІ8, наведу лише кілька прикладів, що 
стосуються безпосередньо гоголівського «ареалу», тобто місцевостей «неда
леко Кибинців». Галаганівські Сокиринці, Озеряни, Дегтярі на тодішній 
Полтавщині (у Дегтярах, згадаймо, розгортається дія ПІевченкової по
вісті «Музьшант»); на тій-таки Полтавщині — Срібне М. Будлянського, 
Грпньки П. Булюбаша, Решетилівка В. Попова; на Чернігівщині — Ба- 
турин і Почеп А. Розумовського, сина останнього українського гетьма
на, Вишеньки та Кочурівка П. Румянцева, Івайтеньки І. Гудовича, Ко-
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чубеєва Ярославка; на Харківщині — Попівка О. Паліцина, Хотин 
М. Комбурлея, Мерчик Г. Шидловського, Основа родини Квіток, Костян
тинівна Донець-Захаржевськпх... Пізніше, ближче до середини XIX ст., 
видатну роль у культурному житті України судилося відіграти Качанів- 
ці Г. Тарновського, з нею пов’язані імена Гоголя, Шевченка, Марка Вовч
ка, Максимовича, Костомарова, М. Глинки (тут уперше пролунали щой
но написані уривки з «Руслана і Людмили»). В усіх цих і багатьох ін
ших маєтках існували постійні театральні та балетні трупи, хорові ка
пели, що мали у своєму складі близько 100, а то й більше чоловік, орке
стри, керувати якими запрошували славетних європейських музик. За 
вельми неповними даними, лише одного 1804 р. і лише у Полтавській 
губернії було 14 кріпацьких хорових капел, насправді ж їх, поза вся
ким сумнівом, було значно більше 19. І це «темне царство»?

О. Скабичевський та інші прибічники цієї концепції вирішальним 
вважали той факт, що «середньовічне» середовище, у якому, мовляв, ви
ховувався Нікоша Гоголь, знаходилося на відстані від «центрів московсь
ко-петербурзького розумового руху». Що й казати, знайомий імперський 
синдром... Тут зігноровано принаймні дві обставини. Перша та, що сам 
по собі отой розумовий рух неможливо уявити без таких вихідців із 
«закуття», як Гоголь і Капніст, Нарєжний і Гнєдич, Максимович, Бо- 
дянський, Костомаров... Друга обставина полягала у тому, що з вікон 
петербурзьких редакцій та московських панських особняків Україна 
видавалася диким степом, насправді ж була просто зовсім іншим, ба
гатьом столичним мудріям невідомим, культурним материком — слобід
сько-українським, з двома центрами — Полтавою і Харковом.

Тут не обійтися без уточнення. Власне, Полтаву і Харків об’єднуємо 
в один «материк» досить умовно. Адже Полтавщина, з якою корінням 
зв’язаний Гоголь, тобто і Василівна, і Кибинці, а також Чернігівщина 
(Ніжин) в адміністративному відношенні не належали до Слобідської 
України. То була Гетьманщина, або, офіційно, Малоросія. До Слобо
жанщини ж (з центром у Харкові) входили теперішня Харківська 
область, частково Сумська, Донецька, Луганська, Білгородська, Воро
незька, Курська. Влада військового губернатора Слобідсько-Української 
губернії поширювалася також і на українське населепня Землі Війська 
Донського, Казанської. Саратовської, Астраханської губерній, тоді як 
Полтавська та Чернігівська губернії належали до Малоросійського ге
нерал-губернаторства.

Ось такий адміністративно-територіальний аспект. Але в аспекті суто 
культурному діяли зовсім інші критерії розмежування і зближення. Що
до цього Полтава і Харків тяжіли одне до одного, либонь, більше, аніж, 
скажімо, до Києва, взагалі до Подніпров’я, не кажучи вже про Право
бережжя як таке. Пожвавлення господарського й культурного життя на 
Слобожанщині, яке М. Піксанов слушно пов’язує з російською колоні
зацією південноруських степів та чорноморського узбережжя у XVIII ст., 
поширювалося і на Полтавщину. Саме тому в цілому (беручи до уваги 
висловлені щойно застереження) виправданою видається думка вченого 
про те, що Гоголя «висунула Слобідська Україна», «слобідське дворян
ство», яке переживало в Олексапдрівську добу значне духовне підне- 
сенпя 20.

Про Полтаву, містечко донедавна не дуже примітне, у першій чвер
ті XIX ст. дедалі частіше почали говорити як про «малий Петербург». 
Зіставлення, загалом кажучи, з числа поширених кліше масової свідо
мості: Варшава — другий Париж, Москва — третій Рим, Петербург — 
Північна Пальмира і т. ін. Проте архітектурне обличчя центральної ча
стини Полтави і справді являло собою немовби «куточок» столиці — тут 
здіймалися витримані у класицистичному стилі казенні будівлі, губер
наторський і віце-губернаторський будинки, дворянське зібрання, інсти
тут шляхетних дівчат. Впорядкованості «малого Петербурга» сприяли 
відвідання місця Полтавської битви високими, у тому числі найясніши-
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ми, особами. У таких випадках місто 
бувало щедро ілюміноване, відбу
валися бали, на які, ніде правди 
діти, губернським дамам доводилося 
часом, аби не захряснути у багнюці, 
добиратися волами... А на околицях 
у зелені левад і садків біліли хатки 
під солом’яними стріхами, панував 
патріархальний затишок — тут меш
кали герої Котляревського... Такою 
була Полтава за Гоголевих часів.

Багато є міст в Україні, які пи
шаються своїми земляками, та, дале
бі, з Полтавою і Полтавщиною не
легко змагатися. Яка тут причина — 
чи винятковість бурхливої історич
ної долі, вигідне географічне поло
ження на шляхах між Північчю та 
Степом, чи щедра природа, яка 
сприяє найповнішому розвиткові й 
виявленню людської вдачі, а чи щас
ливий збіг цих та інших чинників,— 
не візьму на себе сміливості каза
ти. 6 факти. З «Короткого біогра
фічного словника вчених і письмен
ників Полтавської губернії з другої 
половини XVIII століття», укладе
ного І. Павловськпм, повибираймо 
бодай деякі імена Гоголевих земля
ків — його сучасників, друзів, знайо
мих: письменники В. Капніст, М. Гнє- 
дич, В. Нарєжний, 6. Гребінка,
О. Стороженко, П. Білецький-Носен- 
ко, А. Метлппський, Л. Боровиков-
ський, етнографи та історики М. Цертелєв, М. Максимович, О. Бодян- 
ський, всесвітньо відомий математик М. Остроградський, художник В. Бо- 
ровиковський (який, до речі, написав портрет Трощинського)...21.

Окремо слід назвати імена двох людей, бе8 яких немає гоголівської 
Полтави. Маю на увазі князя Миколу Григоровича Рєпніна та Івана 
Петровича Котляревського.

Про першого вже згадувалося, як про частого гостя Кибинців. Люди
на видатної вдачі, високої освіченості, князь за час вісімнадцятирічного 
свого генерал-губернаторства полишив в історії Полтави, ширше —Укра
їни глибокий і шляхетний слід. Доброчинець і меценат, театрал, мело
ман, покровитель науки й освіти, Рєпнін, окрім того, вважався, і не без 
підстав, українофілом, аматором усього «малоросійського». Саме цей ро
сійський аристократ не лише підштовхнув чиновника своєї канцелярії 
Дмитра Бантиша-Каменського на створення «Історії Малоросії» (що 
її, як відомо, добре знав автор «Тараса Бульби»), а й передав історико
ві матеріали власного архіву, навіть, кажуть, брав безпосередню участь 
у  роботі, написавши нарис про битву під Берестечком. Він призначає 
директором місцевого театру Котляревського, запрошує з Харкова, із 
трупи І. Штейна, талановитих акторів, серед них — М. Щепкіна, у  звіль
ненні якого з кріпацтва він відіграв вирішальну роль. У подальші роки 
Рєпнін опікується Шевченком, який певний час живе в його маєтку в 
Яготині. Адміністратор енергійний і гуманний, людина великої особистої 
привабливості, князь Микола Григорович здобув собі щиру повагу в 
Україні, і Гоголь щодо цього не був винятком — риси Рєпніна вга
дуємо і у постаті князя з другого тому «Мертвих душ», і в узагальнено-

Пам’ятник письменнику 
в селі Гоголів.
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му образі управителя губернії з «Виораних місць із листування з дру
зями». . .. ^

Та все ж провідною постаттю на культурному терені тогочасної П о л 
тави був, безперечно, І. Котляревський. Ні титулів, ані високих чинів він 
не мав, значних державних посад не обіймав, та був автором «Енеїди» і 
«Наталки Полтавки» — решта не мала значення...

У рік появи на світ Нікоші Гоголя-Яновського «Епеїда» вийшла 
друком утрете — випадок для тих часів винятковий; за читацькою по
пулярністю поміж «аматорами малоросійського письменства» мало зга
даємо творів, які могли б змагатися з цією поемою, варто сказати, що іща 
до першого видання (1798 р.) вона поширювалася у списках. Щоправда, 
перелицьовані О. Лобисевичем в українському дусі, або, за виразом ав
тора, «у малоросійський кобеняк перевдягнені», еклогп з Берилієвих 
«Буколік» створено було років за двадцять, якщо не більше, до «Енеїди»- 
Котляревського, та присвячені вони особисто графові К. Розумовському 
і широкого розголосу не набули. А «Енеїду» Гоголь знав, чув, читав з 
дитинства, до того ж славетний автор, земляк-полтавець, був однокашни
ком Василя Опанасовича по семінарії, жив не десь там, за тридев’ять 
земель, а у  близькій, сусідній Полтаві. Тож цілком природно було взяти 
епіграфами до трьох розділів «Сорочинського ярмарку» рядки саме в 
«Енеїди» Котляревського і то, звісно, мовою оригіналу.

Навряд чи маємо підстави твердити, як те робиться часом 22, ніби у  
дитячі полтавські роки у Гоголя вже сформувалося «грунтовне уявлен
ня про місто, про механізм його внутрішніх взаємин, про нитки, що тяг
нуться від однієї частини механізму до другої», і він тим самим уже 
осягнув «загальноросійську державну модель». Тут видиме зміщення ча
сів і психологічних станів. Але що зустріч з Полтавою була для вразли
вого провінційного хлопчика першою зустріччю з Містом як значним 
«культурним гніздом» і що вона відклалася у пам’яті, у творчій уяві на 
все життя, час від часу «випливаючи» на поверхню то в одному, то в ін
шому творі окремими рисами, деталями, образами, сюжетами — це поза 
сумнівом. Так само — зазначу принагідно — як, скажімо, й миргородські, 
сорочинські, диканські, ніжинські враження дитячих та юнацьких літ. 
Існує, приміром, версія, за якою задум історії про пригоди Чичикова ви
ник у Гоголя під впливом розповіді про такого собі Півінського, який 
жив у Федунках, недалеко Василівни; Лівійський мав гуральню, а як 
пішли чутки, що на це мають право лише власники не менш як п’ятде
сяти душ, то він і надумав записувати своїх кріпаків, котрі померли, 
нібито живими, та ще й «за горілку» зараховував сюди ж таки і сусідсь
ких небіжчиків. Цю історію, посилаючись на свідчення племінниці Пі
вінського, переказує В. Гіляровський 23.

Іншим центром слобожанського культурного материка, на якому роз
ташувався світ Гоголевого дитинства та юності, був, поряд з Полтавою, 
Харків. Іншим, проте аж ніяк не другим за своїм значенням. Навпаки, 
він дедалі помітніше стверджував своє лідерство у регіоні. На відміну 
від Полтави, яка згадується у літописі вже в другій половині XII ст., 
Харків — місто в історичному відношенні молоде. Як відомо, не раніше 
середини XVII ст. його заснували як фортецю козаки-переселенці з Пра
вобережжя. Вже наприкінці наступного, XVIII ст. Харків втрачає свою 
військову функцію, перестає бути полковим містом, натомість перетво
рюється у важливий торгово-економічний, ремісницький, а згодом і куль
турний центр Слобідської України.

Які передумови і чинники бурхливого культурного розвитку Харкова? 
Передусім це традиція «латинської» вченості, що її  принесли з собою 
переселенці із Задніпров’я, де вона розвинулася і зміцніла у процесі 
спротиву інонаціональній та конфесійній експансії, у полемічних зма
ганнях з католицькою теологією. Далі — освітня діяльність церковних 
братств, що опікувалися народними школами; мережа останніх вже у  
першій половині XVIII ст. була на Слобожанщині вельми широка. Д. Ба-
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галій, спираючись на так знаний перепис Хрущова, вважає, що у чоти
рьох слобідських полках (Харківському, Охтирському, Ізюмському та 
Сумському) таких шкіл нараховувалося тоді не менше, як 129 24. Та го
ловним осередком освіти на Слобідській Україні протягом майже століт
тя лишався Харківський колегіум, у навчальних програмах якого, поряд 
з традиційною греко-латинською класикою та богослів’ям, значне місце 
посідали сучасні мови (німецька та французька), а також математика, 
економіка, географія, історія, природознавство, медицина. Це дало під
стави авторові розвідки про Харківський колегіум висловити думку, що 
цей заклад «підготував грунт для університету, і його історія з повним 
правом може вважатися вступом або першою сторінкою до історії уні
верситету» 25.

У тому ж річищі йшло проникнення на Слобожанщину, насамперед, 
ясна річ, у старшинське, дворянське середовище, просвітительських 
впливів з Європи. У багатьох значних і заможних слобожанських роди
нах (Шидловські, Квітки, Донець-Захаржевські, Земборські, Надар- 
жинські, Сошальські, Ковалівські та ін.) риси патріархального життєво
го побуту, старосвітські звичаї поєднувалися — часом химерно — із су
часною освіченістю, інтересом до найновіших європейських ідей, до лі
тературних і філософських занять. Характерною є діяльпість Олександ
ра Паліціша, письменника й архітектора, знавця французької літерату
ри, перекладача «Слова о полку Ігоревім». У своєму маєтку Попівці Па- 
ліцин організував перший на Слобожанщині літературно-художній гур
ток («Попівська академія») виразно європейської орієнтації, до якого 
входив, між іншим, і майбутній фундатор Харківського університету 
Б. Каразін 26.

І нарешті — Сковорода. Він прибув до Харкова року 1759-го на за
прошення єпископа Іоасафа Миткевича і протягом кількох років викладав 
у  колегіумі піїтику, згодом катехізис. У Харкові й на Харківщині Ско
ворода прожив до кінця життя, найбільш зрілі й плідні чверть століття, 
пішки сходив усю Слобожанщину, здобув собі ворогів з-поміж сильних 
евіту цього (єпископи ГІорфірій Крайський та однокашник по академії 
Самуїл Миславський), проте незмірно більше щирих друзів і шануваль
ників. Вплив ученого «старчика» на слобожан — від генерал-губернато
ра й міського голови до звичайного козака, від архімандрита до сільсь
кого панотця — неможливо перебільшити. Сковорода десятиліття не до
жив до відкриття Харківського університету, власне, і задум виник у 
надрах слобожанської опінії вже після його смерті, але визрів він, оцей 
задум, поза всяким сумнівом, на підготованому мислителем духовному, 
моральному грунті, завдяки його життєвому прикладові, подвижницькій 
просвітительській діяльності. З цієї точки зору, Сковорода став наче без
посереднім попередником Каразіна; не випадково останній на схилі ві
ку, підбиваючи підсумки життя, теплим словом згадує «нашого мудре
ця», називає його Піфагором, Оригеном, Лейбніцем «в українській свит
ці» і гірко жалкує, що пе написав біографії філософа, «недостатньо у 
наших журналах вміщену» 27.

Василь Назарович Каразін, цей маркіз Поза олександрійської доби 28, 
походженням був чи то з греків, а чи з болгар (його автобіографічні ві
домості щодо цього суперечливі), але при тому безумовно людиною ро
сійської культури. І дітище його, університет, народжувалося не десь 
інде, а на Слобожанщині, у краї, що відчував на собі особливо сильне 
обрусительське «опромінення». Та все ж факт виникнення цього універ
ситету — першого в Україні — опосередковано відбивав те піднесення 
національної свідомості, котре пов’язане було з другим українським 
культурним відродженпям. А університет заразом і стимулював пробуд
ження національних почуттів та прагнень, тут формувалися ті сили 
української інтелігенції, яким випало найближчим часом так багато зро
бити для розвою національної літератури, мови, історіографії, етногра
фії. Професором, згодом ректором Харківського університету був П. Гу-
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лак-Артемовський, чиї поезії та байки, як і «Енеїда», дали зпачні інспі
рації Гоголеві — авторові «Вечорів на хуторі біля Диканьки». З Хар
ківського університету вийшли І. Срезневський, О. Сомов, А. Метлинсь- 
ИИЙ — згадую лише тих, хто якось був причетний до Гоголевої творчої 
долі, до формування його національних інтересів і уподобань.^

Тісно пов’язана з історією Харківського університету слобожанська 
родина Квіток, вони були серед ініціаторів збору коштів на його фунда
цію. Молодший з Квіток, Григорій, зажив гучної письменницької сла
ви під псевдонімом Основ’яненка, і навряд чи творчість його пройшла 
повз увагу Гоголя. У кожному разі, Квітчиного «Приезжего из столицн» 
є всі підстави вважати — принаймні з типологічного боку — попередни
ком «Ревізора»: обидві комедії зросли на грунті спільної літературної 
традиції та багато в чому схожого життєво-побутового досвіду.

Роль Харківського університету як освітнього центру, чий вплив до
мінував на величезному терені, включаючи не лише власне Слобожанщи
ну у тодішніх її  адміністративних межах, не лише сусідню Полтавщину, 
яка і входила до Харківського учбового округу (за діяльністю Полтавсь
кої гімназії безпосередньо наглядав училищний комітет Харківського 
університету), а й фактично геть усе Лівобережжя і так звану Новоро- 
сію 29,— ця роль надзвичайно позитивно позначалася на всіх сферах 
культурного життя, приміром, на розвиткові театрального і музичного 
мистецтва30; надто ж наочно виявилася вона у видавничій справі та 
журналістиці. Річ у тім, що університет у Харкові виник на хвилі гро
мадського ентузіазму, ліберального піднесення, у «медовому місяці» 
олександрівських реформ. У числі тих реформ було й те, що в універси
тетських містах цензурними функціями наділялися виключно комітети, 
які складалися з професорів і магістрів. Тож не дивно, що Харківська 
університетська друкарня лише за один 1815 р. випустила 27 видань най
різноманітнішого змісту; «взагалі,— повідомляє дослідник питання,— за 
все перше десятиліття існування Харківського університету його друкар
ня випустила 210 видань, що складає половину всієї кількості книжок, 
які вийшли за цей час по всій Росії» ЗІ. Безпосередньо під егідою універ
ситету народжується професійна журналістика — газета «Харьковские 
известия», перший в Україні часопис «Украинский вестник» Є. Філома- 
фітського та Р. Гонорського, гумористичний журнал «Харьковский Де- 
мокрит» В. Масловича, «Украинский журнал» О. Склабовського. Про
грама цих видань не завжди відзначалася чіткістю й послідовністю, а 
естетичний рівень публікацій — бездоганністю, та все ж не забуваймо, 
що на їхніх шпальтах друкувалися твори Квітки-Основ’яненка і Гула- 
ка-Артемовського, матеріали з української історії, етнографії, фолькло
ру, краєзнавства (документи гетьманів Ю. Хмельницького, І. Мазепи, 
І. Скоропадського та ін., розвідки І. Квітки, письменникового дядька, 
М. Маркова, О. Льовшина, І. Вернета, Г. Гесс де Кальве), які сприяли 
пожвавленню цікавості й любові до рідного краю, пробудженню націо
нальної свідомості. Хоч би які були недоліки цих видань, саме вони 
зробили Харків гоголівських часів справжнім центром літературного 
життя в Україні, підготували грунт для появи наступних збірників і аль
манахів («Украинский альманах», «Утренняя звезда», «Молодик», «Ла
стівка», «Южньїй русский сборник»), для творчості романтиків харківсь
кої школи 30-х — початку 40-х років — А. Метлинського, М. Костомаро
ва, Л. Боровиковського, В. Забіли, М. Петренка, С. Писаревського, 
О. Афанасьєва-Чужбинського.

Отаким було Гоголеве «темне царство», провінційна «глушина», ста
росвітський «закутень»...

Харків не прийнято включати у таке поняття, як «гоголівські місця», 
і з суто формального боку воно так — адже письменник тут ніколи й не 
бував. А якщо подивитися на проблему ширше? Напевно, юний Гоголь 
був знайомий з «Украинским вестником», який передплачував Василь 
Опанасович, напевно, у гімназії читав «Украинский журнал» (про це
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маємо опосередковані свідчення), та н загалом важко уявнти, щоб він 
так чп інакше не відчув значного впливу харківського «гравітаційного 
поля». Тож, гадаю, не помилимося, якщо Харків — поряд з Полтавою, 
Ніжином, Кнбинцями — розглядатимемо як невід’ємну частину широ
кого і водночас цілісного слобожанського контексту, гоголівської куль
турної простороні.
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М. Гулак, М. Драгоманов, письменники, філологи, етнографи П. Чубннський, П. Жн- 
тецькнн, О. Потебня, М. Старицькнй, К. Думитрашко, Олена Пчілка, композитор 
М. Лнсенко (не виходжу за межі «Словника» І. Павловського).

22 Золотусский И. Гоголь.— М., 1979.— С. 44.
5 Гиляровский В. А. В Гоголевщнне (Из последней поездки) // Русская стари

на.— 1902.— Кн. 1.— С. 85—86.
24 Багалей Д. И. Опьіт историн Харьковского универснтета (по неизданнкм ма- 

териалам).— Харьков, 1893—1898.— Т. 1 (1802—1815 гг.) — С. 28.
2: Лебедев А. С. Харьковский Коллегиум как просветнтельний центр Слобод- 

ской Украйни до учреждения в ней универснтета // Чтення в Императорском Об- 
шестве историн н древностей росснйских при Московском уннверситете.— 1885.— 
Кн. 4,— С. 31.

:с Сумцов Н. Ф. Просветительская деятельность А. А. Палицина // Из украннской 
старини.— Харьков, 1905; Ніженець А. На зламі двох світів. Розвідка про Г. С. Ско
вороду і Харківський колегіум.— Харків, 1970.— С. 179—199.

27' Каразин В. Письмо к издателю. Молодик на 1844 год.— Харьков, 1843.— 
С. 229—230.

28 Герцен, А. И. Император Александр І и В. Н. Каразин. Соч. в 9-ти томах.— М., 
1958.— Т. 7.

29 Не забудьмо при цьому і про Острогозьк. Головне місто Острогозького сло
бідського полку, він і згодом, уже формально перейшовши із Слобідської України 
до Воронезької губернії, щодо духовного, культурного життя тяжів до Слобожанщини, 
по суті лишався його часткою. Тут 1772 р. гостем С. Тевяшова провів весняні та літ
ні місяці, написав кілька найважливіших своїх філософських творів Сковорода. Піз
ніше, вже за гоголівських часів з Тевяшовими породичався К. Рилєєв, який проходив 
в Острогозькому повіті військову службу; 1820 р. він одружився з Наталією Михай
лівною Тевяшовою. Тривале перебування в Острогозьку, переважно в українському 
(дарма, що значно зросійщеному) середовищі, збудили інтерес Рилєєва до історії 
України, наслідком чого стали його твори українського циклу — «Войнаровський», 
«Наливайко», «Мазепа», «Богдан Хмельницький», «Петро Великий в Острогозьку».

30 Квитка-Основьяненко Г. Ф. История театра в Харькове.— Литературная газе
та.— 1841.— № 114, 115; Черняев Н. И. Харьковский нллюстрированньїй театральний 
альманах. Матернальї для истории Харьковской сцени.— Харьков, 1900; Из историн 
театра в Юго-Западном крає. Харьковский театр 20-х годов XIX века.— Русскнй архив, 
1901.— Кн. 2; Миклашевський Я. М. Музична і театральна культура Харкова кінця 
XVIII — першої половини XIX ст.— К., 1967.

31 С. Р. Харьковская журналнетнка начала иастоящего столетия // Киевская ста
рина.— 1892.— № 8.— С. 169; Чириков Г. С. Указатель книг и брошюр. напечатаипьіх 
в Харькове с 1805 по 1879 год // Харьковский сборник.— Харьков, 1890.— Вип. 4. 
Першою книжкою, яку видав університет, була студія його ректора Івана Ряжського 
«Опит риторики».
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ОДНОГО РОДОВОДУ
Першу згадку про рід Гоголів знаходимо в «Історії Русів» *. Серед 

представників українського духовенства, хто поставив свої підписи під 
Берестейською церковною унією 1596 р., є прізвище єпископа пінського 
та туровського Іоана Гоголя. Служіння церковному культу було сімей
ною традицією Гоголів. Однак протягом майже 100 років після Бере
стейської унії в історичних джерелах це прізвище більше не згадуєть
ся — не всім дано увійти в історію. І тільки у літописах Григорія Гра
блики та Самійла Величка 2 знову знаходимо дані про Гоголів. Зі сто
рінок цих літописів постає яскрава фігура одного зі сподвижників Бог
дана Хмельницького, кальницького полковника Остапа Гоголя. Як муж
ній і винахідливий ватажок козаків, він уславив себе під Жовтими Во
дами і Корсунем, Уманню і Ладижиним (де були розгромлені значні 
польські загони), під Торговицею і Криловим.

Особливо відзначився О. Гоголь у період Руїни (1663—1668 рр.). Це 
був один з найтрагічніших періодів в історії нашої держави: розділена 
між Польщею і Росією, Україна задихалася у внутрішніх суперечностях 
між прихильниками російської, польської та турецької орієнтацій. 
У країні панувала анархія, вперше зв’явилося два гетьмани — Лівобе
режний та Правобережний. У цей час О. Гоголь (як Сірко і Богун)* під
тримував гетьмана Петра Дорошенка, який відстоював незалежність 
України. П. Дорошенко призначив О. Гоголя наказним гетьманом, цю 
посаду він обіймав з 1674 по 1679 р ік 3. За свою службу у 1694 р. О. Го
голь одержав дарчу грамоту на володіння селом Вільховець 4.

Продовжив рід Гоголів Прокіп Остапович. Про нього відомо лиш те, 
що він мріяв стати польським шляхтичем, але так і не досяг мети. Син 
його Іван лишив помітпий слід. Підтримуючи батька, намагався будь- 
що «пробитися» в шляхту, бо польські магнати, які захопили на той час 
Правобережну Україну, жорстоко гнітили український народ, не визна
чаючи за ним жодних політичних та національних прав. Іван вважав за 
краще бути паном, аніж холопом. Однак навіть саме ім’я «Іван» пере
креслювало його надії на шляхетство: Іван — значить православний, 
бидло. Тому невдовзі Іван Гоголь став Яном. Але прізвище Гоголь «ви
давало» українське коріння. Тоді новоспечений Ян став Яновським5. 
Скільки подібних «поляків» вийшло з гущі українського народу: Бара- 
новські, Лисовські, Вишневські. Не будемо їх суворо засуджувати: 
і в наші часи Куліш ставав Кулешовим, Білик — Бєликом, Піскун — 
Піскуновим.

Від сина Ява Дем’яна родовід Яновських пішов двома паралельними 
лініями. Одну з них започаткував син Дем’яна Панас — секунд-майор 
Миргородського полку. Він згадав свого предка (військового) і відно
вив у своїй гілці прізвище Гоголів. Щоправда, з приставкою: Гоголь- 
Яновський. Подвійне прізвище зберегли ще кілька поколінь роду, у 
тому числі й Микола Гоголь. У Ніжинській гімназії, де вчився Микола, 
його прізвище було Яновський. Лише в атестаті, виданому по закінченні 
гімназії у червні 1828 р., написано Гоголь-Яновський ®.

А в генеалогічній лінії, започаткованій Кирилом, подвійного прізви
ща вже не було. Всі подальші покоління аж до Юрія включно були тіль
ки Яновські.

На початку 60-х років XIX ст. майор Панас Гоголь-Яновський по
шлюбив Тетяну Лизогуб — представницю давнього українського козаць
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ко-старшинського роду. У придане Панас одержав від заможного тестя 
дорогий дарунок — хутір, заснований Семеном Лизогубом на землях Бу- 
гогардівської палапки Запорозької Січі (сучасна Кіровоградська область). 
З  Лівобережної України кошовим отамапом Петром Калнишем сюди бу
ло переселено тисячі людей, зосібно з Полтавщини.

Одержавши хутір, Панас Гоголь-Яновський за іменем коханої дружи
ни пазвав його Тетянівкою. А щоб і себе на цій землі увічнити, утворив 
на зразок свого прізвища подвійну назву: Тетяно-Майорівка. Так нази
вався цей хутір аж до наших днів. Згодом першу частину назви відки
нули і лишили тільки другу — Майорівка, включивши село до складу 
Нечаївки, де, як вважається, і народився Юрій Яновський.

Розвиток другої сімейної гілки, з якої походить Юрій Яновський, 
відомий завдяки священику Миргородського повіту Володимиру Янов- 
ському. Він лишив свій щоденник, який у 1902 р. опублікував у «Пол
тавських губернських Ведомостях» священик Олексій Петровський 7.

Із цього документа дізнаємося, що отець Володимир був троюрідним 
братом письменника Миколи Гоголя, тобто він походив із сім’ї Кирила 
Дем’яновича Яповського — молодшого брата Панаса Яновського. У Ки
рила було ще два сини — Меркурій і Сава (обидва також священики). 
Меркурій замінив батька на посаді священика у церкві с. Кононівки, 
а Сава виїхав до іншого села, яке належало дядькові Панасу. Сава був 
також і хрещеником Панаса Дем’яновича. Отже, хрещений батько пода
рував Саві хутір Тетяно-Майорівку. Сам він ніколи не виявляв бажан
ня переїздити на Правобережжя, та й сина свого Василя, однолітка Са- 
ви, не збирався туди відпускати. Не бажав жити у приінгульських сте
пах і сам Сава. Туди поїхав його син Максим. Юнака не задовольняла 
церковна діяльність, так само, як і подвійне прізвище батька. Він ви
рішив назавжди стати Яновським і поселитися на хуторі Тетяно-Майо- 
рівці. Це сталося десь на початку 20-х років минулого століття. 1845 р. 
у сім’ї Максима Яновського народився син Микола. Офіційна версія 
стверджує, що Микола Максимович служив управителем Майорівки. 
Однак, за сімейними переказами, він був поміщиком, власником Неча
ївки та Майорівки.

Достовірність цього підтверджує то, що перед смертю Микола Мак
симович щедро обдарував синів Петра та Івана. Петру передав володін
ня у Майорівці, а Іванові його частку віддав грішми, на які той узяв 
в оренду землю у селі Бородьки (тепер Червоповершка Компаніївського 
району)8. Маєток його залишився у Майорівці. Тут у родині Івана Ми
колайовича та Марії Мусіївни Яновських 27 серпня 1902 р. народився 
Юрій — майбутній класик української літератури.

Чому ж Ю. Яновський твердив, ніби народився у Єлисаветграді, що 
батько його — міщанин, а мати — селянка? Цурався свого роду, похо
дження? Чому не залишив писемного свідчення про родинні зв’язки з 
Гоголем? На те, мабуть, були свої причини. Не треба забувати атмосфе
ру, що складалася в країні після більшовицького перевороту. В суспіль
стві насаджувалася ненависть до «експлуататорів», панів, розпалювалася 
соціальна ворожнеча під виглядом класової боротьби. Ярлики «контра», 
«куркуль», «буржуй» ставали вироком для чесних людей, а надто — 
творчих. Особливо «старалися» бездарні «пролетарські» письменники, 
апологетизуючи лише одне соціальне походження — пролетарське або 
селянське. Юрій Яновський усвідомлював, що означало для партійних 
ідеологів його козацько-поміщицьке коріння, а також зв’язки з Гого
лем — біографію письменника знали добре. Звідси легенди про батька- 
городянина і матір-селянку, замовчування справжнього місця народження 
та фактів біографії. Чи не тому, переживаючи все це, нащадок козаць
кого полковника Остапа Гоголя письменник Юрій Яновський у романі 
«Вершники» вкладає в уста одному зі своїх головних героїв такі слова: 
«роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» 9.
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РОДОВІДгоголів-яновських

Остап Гоголь — полковник Кальницький.
Іоап Гоголь — єпископ пінський і туровськиіі. 

Прокіп Гоголь — польський шляхтич.
Іван (Ян) Яновський — польський шляхтич.

Дем’ян Яновський — священик с. Кононівки.

Панас Гоголь-Яновськиий — се
кунд-майор. Дружина — Тетяна 
Семенівна Лизогуб. Василь Го- 
голь-Яновський — колезький асе
сор. Дружина — Марія Іванівна 
Косяровська. Микола Васильович 
Гоголь — письменник

Кирило Яновський — священик. 
Меркурій і Сава Яновські — свя
щеники.
Максим Савич Яновський — по
міщик с. Майорівки, троюрідний 
брат Миколи Гоголя. Микола 
Максимович Яновський — помі
щик.
Іван Миколайович Яновський, 
офіційна версія — селянин, піз
ніше — міщанин; сімейний пере
каз — поміщик.
Юрій Іванович Яновський — 
письменник.

1 Див.: Історія Русів // Українська література XVIII ст.— К., 1983.— С. 585.
3 Літопис Гадяцького полковника Григорія Грабянки.— К., 1992.— С. 151; Ве

лично Самійло. Літопис.— К., 1991.— Т. 1, 2.
3 Велично Самійло. Літопис.— К., 1991.— Т. 1.— С. 266.
4 Вересове В. Сочинения: В 4-х т.— М., 1990.— Т. 3.— С. 325.
5 Кирпичников Н. А. Н. В. Гоголь. Биографический очерк.— Одесса, 1894.— С. 2.
6 Там же.— С. 409.
7 Див.: Священник Ал. Петровский. К вопросу о предках Гоголя // Полтавскив' 

губернские ведомости.— 1902.— № 36.
8 «Кіровоградська правда».— 1989 р.— 1 квітня.
9 Бібліотека української літератури. Юрій Яновський. Вершники.— К., 1984.—

С. 211.
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М икола Кучинський

@

ТВОРЧІСТЬ ГОГОЛЯ 
В ОЦІНЦІ «КИЕВСКОЙ СТАРИНЬІ»

За двадцятип’ятирічне існування «Киевской старинн» на її сторін
ках було надруковано чимало наукових праць, документів, критичних 
рецензій та оглядових статей, перекладів і оригінальних творів, які 
так чи інакше висвітлювали сторінки історії України, її  культуру та лі
тературу. . . _ т,

Зацікавленість журналу письменницькою діяльністю М. В. Іоголя 
пояснюється тим, що він народився в Україні, теми своїх творів брав з 
нетлінних скарбниць української народної творчості, яка в усі часи і 
епохи дивувала своїми наснаженими образами світову культуру та лі
тературу.

«Киевская старина» пишалася тим, що М. В. Гоголь був цілою епо
хою в російській літературі XIX ст. В. Данилов у статті «Земляк п пред
теча Гоголя» підкреслював: «В XIX веке влияние русской литературьі на 
украинскую било значительїшм (...) русская литература иногда прямо- 
таки поглощала проявление литературной жизни Украиньї, и украинское 
содержанпе воплощалось в чужой для него стихни русской речи. Явле- 
ние зто отразилось на сочинениях Квитки-Основьяпенко, Гоголя, Гребин- 
ки н даже Шевченко» (Т. 92.— С. 285).

Проводячи паралелі в творчості В. Т. Наріжного та М. В. Гоголя, 
дослідник звертає увагу на подібність авторської манери земляків «не 
только по пропсхождению, по п по духу» (Там же.— С. 298) і доходить 
висновку, що обидва вони сатирики-реалісти, бо діють «на почве рус
ской лптературьі, хотя и родиой для них в силу исторических условий их 
жи8ни и образования, но родной не стихийно. Однако ни в том, ни в дру
гом национальная стихия пе исчезает... И зта нацпональиая стихия при
давала особую силу деятельностп обоих писателей» (Т. 92.— С. 298).

Уже першими своїми оповіданнями та повістями М. В. Гоголь зпайо- 
мив широку російську суспільність з минулим і сучасним життям укра
їнського народу, його побутом, звичаями. Дослідник творчості письмен
ника В. Шенрок у статті «Гоголь как художник слова» розкриває ета
пи становлення письменника, починаючи з першого маленького вірша 
«Непогода», написаного під враженням смерті батька, та наступного за 
ним твору — поеми «Ганц Кюхельгартен». В. Шенрок досить тонко по
мітив всі порухи душі Гоголя-художника слова. Так, характеризуючи 
«Вечера па хуторе близ Диканькп», він відносить їх до «вешнего цветка 
гоголевского творчества» (Т. 77.— С. 436), про «Миргород» говорить, 
що вій «окрашен каким-то траурним колоритом» (Там же.— С. 437), 
в «Мертвих душах», на ного думку, «во всем блеске раскрился талант 
автора» (Там же.— С. 446), в «Ревизоре» ж Гоголь «решил собрать в 
одну кучу все дурное, что єсть в Россип, чтобьі разом посмеяться пад 
всем» (Там же.— С. 446).

Визнаючи М. Гоголя кращим виразником національних інтересів в 
українській літературі, ми не вважаємо його єдиним представником цьо
го напряму в літературі. При всій своїй геніальності М. В. Гоголь не 
з’явився в нашій літературі раптово, як пебеспе світило. Він мав попе- 
редппків, з якими були певні зв’язки. Так, між першими повістями 
О. Сомова (Порфпрія Байського), як здавалося деяким сучасникам його
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таланту, була виявлена схожість з українськими повістями М. Гоголя. 
Цим і зумовлено те, що М. Полевой, на перших порах появи творів ав
тора «Мертвьіх душ», приписував їх О. Сомову.

Особливе значенпя для розвитку поетичного таланту М. Гоголя 
мав М. О. Максимович, який заполонив уяву і пам’ять майбутнього, пись
менника своєю збіркою малоросійських народних пісень. Саме з неї 
черпав М. Гоголь образи своїх героїв, а ще більше від особистих контак
тів з Михайлом Олександровичем, який був залюблений в український 
народ, його своєрідну і неповторну культуру.

З іншого боку, таке велике світило, як Гоголь, не могло пройти оди
ноким і безслідним на горизонті української літератури, не захопивши 
з собою однодумців і послідовників. Що стосується наслідувачів М. Го
голя в російській літературі, то вони визначені досить повно і аргумен
товано, тому ми не торкаємось цих проблем, проте майже зовсім не 
визначена гоголівська школа в українській літературі, а між тим і тут 
у М. Гоголя чимало своїх прихильників і послідовників. Значний вплив 
на українську літературу М. Гоголь мав своїми оповіданнями та пові
стями із сучасного та минулого життя Малоросії. Всі вони були перекла
дені в різні періоди українською мовою М. Лободою, Д. Мордовцевимг 
Оленою Пчілкою, М. Старицьким і, безперечно, мали успіх. До гегелівсь
кої школи в українській літературі ми, по праву, зараховуємо Є. Гребін
ку і О. Стороженка, Г. Данилевського і А. Свпдницького.

Журнал дає глибокий літературно-естетичний аналіз й інших пові
стей М. Гоголя. Так, в статтях В. Милорадовича «Зтнографический зле- 
мепт в повести «Заколдованное место» (Т. 58.— С. 57—60), В. Шенрока 
«К истории текста «Мертвих душ» (Т. 78) дана реалістична оцінка ха
рактеру цих творів, вказано на сильні і слабкі сторони письменника.

М. В. Гоголь був справжнім виразпиком національного духу, а ціліс
ність сприйняття світу відрізняє його творчість від надбань його сучас
ників і ставить автора «Миргорода» в ряд великих художників слова,, 
таких, як Гомер і Шекспір.

Звернемо увагу на дослідження джерел повісті «Вій». Першим, хте 
поставив «Вій» в контекст світової літератури, був М. Ф. Сумцов, профе
сор Харківського університету. Проте ці здобутки, на жаль, не знайшли 
свого відображення в монографії провідного гоголезнавця С. І. Машпнсь- 
кого2. Своєю публікацією «Параллели к повести Н. В. Гоголя «Вий» 
(Т. 36.— С. 472—477) М. Сумцов доводить схожість «Вія» з народними 
казками, легендами і т. д. Усього названо 14 джерел. Серед них праці 
Іванова «Народнне сказки о ведьмах и упнрях» (1891), Чубинського 
«Труди зтнографическо-статистической зкспедиции в Западно-Русский 
край» (1872), Драгоманова «Малорусские народнне предания и расска- 
зн» (1876), Манжури «Сказки, пословицн и др.» (1880), польська казка 
«Наречена-відьма», збірники Карловича, Хельховського, Козловського, 
Кольберга та ін. Більше того, автор дослідження знаходить аналогічні 
твори в збірнику давніх кельтів — легенда «Казка про Балора», в англій
ській легенді «.Іш іеїтиз’оу» і «Берклейська відьма». Підсумок зроблено 
такий: «Вій» виник із народної легенди. Разом 8 тим, М. Сумцов вказує 
і на різницю між казками і гоголівським «Вієм», «во-первнх, нет основ
ного мотива — чтение в церкви над ведьмой псалтиря — и нет также ез- 
дн на ведьме» (Т. 36.— С. 477), а найголовніше, що у М. Гоголя «демон 
помогает ведьме, тогда как в «Берклейской ведьме» — уносит в ад на му
чення, а без зтих мотивов трудно поставить даннне сказання и легенди 
в параллель и тем более сомнительпнм представляются предложения их 
по происхождению» (Т. 36.— С. 477).

Думка про зв’язок «Вія» з народною казкою про смерть відьми 
(Т. 54.— С. 45—48) наскрізно проходить через публікацію В. Милорадо
вича, де він підкреслює: «В самом деле сходство произведений Гоголя 
с народними рассказами открнвается с первого же столкновения панноч
ки с Хомою Брутом» (Т. 54.— С. 45). Серед нових джерел автор статті
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називає «Зтнографические материальї Гринченко» (1895, Чернигов), а 
також додає дві казки, які записані ним у селі Литвяков від О. Батенко 
та в хуторі Яновщина від Ф. Байченкової. Оцінка повісті дана пози
тивна.

У рецензії останнього редактора «Киевской старини» В. П. Наумен- 
ка на книгу В. М. Мочульського «Малороссийские и петербургские по
вести Н. В. Гоголя. (К истории художественного творчества)» (Одесса, 
1902) підкреслено поспішність і неправильність висновків, які робить 
автор монографії. Редактор журналу був прикро здивований, що В. Мо- 
чульськпй досить дивно трактує зміст «Вія»: «... не спроста Гоголь ведь- 
мой сделал дочь богатейшего малороссийского сотника: зтим хотел ви
разить народную мисль, что если старшини и оплот малорусского на
роде свяжутся с нечистой силой, то никакая мудрость и хитрость не мо- 
жет спасти человека (на Украине) от гибели» (Т. 78.— С.153). Ця теза 
глибоко помилкова. Отже, В. М. Мочульський, як пише С. І. Машинсь- 
кий: «...все смешал, спутал, замутил» (3.— С. 497). Тенденційність і 
ваданість концепції не дає можливості автору (Мочульському.— М. К.) 
спокійно і тверезо оцінювати загальновідомі факти, «которне он открнто 
фальспфицирует и приспосабливает к своей умозрительной схеме» (Там 
ж е .-  С. 497).

С. І. Машинський, сучасний літературознавець, у книзі «Художест- 
венпьш мир Гоголя» наголошує, що «лишь отдельнне мотиви «Вия» со- 
поставпмн с некоторьтми народними сказаннями и преданиями» (3.— 
С. 101), відголоски повісті він бачить у романі В. Т. Наріжного «Бурсак» 
(1824). Уважний читач не може проминути слова самого М. Гоголя в 
примітці: «...вся ата повесть єсть пародное предание. Я не хотел ни в 
чем изменить его и рассказнваю почти в такой же простоте, как слн- 
шал» (Т. 6.— С. 196). Тому думку С. І. Машинського можна цілком за
перечити самим же М. Гоголем.

«Вій» — це повість про трагічну невлаштованість життя. Вона по
будована на основі контрасту добра і зла, фантастичного і реально-побу
тового елементу, трагічного і комічного відображення дійсності. І в 
цьому різнобарв’ї художніх прийомів, які так щедро використовуються 
в повісті М. Гоголем, виразно звучить пристрасний голос письменника, 
надзвичайно чутливого до радості і смутку простої людини, до живої 
душі народу.

Журнал «Киевская старина», аналізуючи повісті М. Гоголя, показав 
нам багатопланову, широку панораму життя народного, відображеного 
в комічному та сатиричному аспектах. Публікації в журналі свідчили, 
що М. Гоголь у своєму розумінні життя і його суперечності стояв знач
но вище відтвореного ним світу. В цьому сила і глибина правдивості 
М. Гоголя. «Киевская старина» зробила все можливе, щоб прочитання 
творів автора «Ревизора» стало справді мистецьким набутком українсь
кого читача.

Тенденція до українського національного відродження, започаткова
на Миколою Гоголем, знайшла свій вияв у творчості цілої плеяди укра
їнських письменників. Першим, хто зазнав благотворного впливу, був 
6. Гребінка, який у своїй прозі «Расскази пирятинца», «Полтавские ве- 
чера», «Верное лекарство», «Чайковский» показав правдиве життя укра
їнців з їхніми радощами, болями, жартами і т. д. У Г. Квітки-Основ’я- 
ненка це є у «Малороссийских повестях», «Походженнях Столбикова», 
«Приезжему из СТОЛИЦЬ!».

Творчість М. Гоголя окрилювала і Т. Шевченка, і хоч він не був 
особисто знайомий з Миколою Васильовичем, проте щиросердно ним за
хоплювався: «Перед Гоголем должнн благоговеть, как перед человеком, 
одаренннм самим глубоким умом і самою иежпою любовьто к людям... Го
голь пстинннй ведатель сердца человеческого» 3, а у вірші «Гоголю» 
Кобзар, підкреслюючи спільність справи, вказував на різні засоби її  
реалізації:
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Ти смієшся, а я плачу,
Великий мій друже4.

Гуманістичні ідеї М. Гоголя знаходимо і в ранніх оповіданнях Па
наса Мирного «П’яниця», «Лихий попууав», а пейзажні замальовки Го- 
голя-живописця в подорожніх нотатках — «Серед степів», романі «Хі
ба ревуть воли, як ясла повні?», повісті «Лихо давне і сьогочасне».

Творче зростання української драматургії другої половини XIX сто
ліття відбувалось теж під впливом М. Гоголя. Свідченням цьому б со
ціально-побутові п’єси М. Старицького і М. Кропивницького, драми і ко
медії І. Карпенка-Карого та І. Франка.

Мала українська проза розвивалась під знаком автора «Шинелі», 
зокрема новелістика В. Стефаника і М. Коцюбинського, І. Нечуя-Левиць- 
кого і С. Васильченка. Особливо помітний гоголівський струмінь у гли
боко зворушливому ліризмі оповідань С. Васильченка, де поєднання ре
ального і фантастичного переплетено зворушливим ліризмом і прекрас
ними малюнками природи, які подані майстром слова у найвищих есте
тичних зразках.

Присутність М. Гоголя відчутна і в творчості П. Панча, його авто
біографічних нотатках. Його творчістю надихався О. Довженко.

Мав рацію один з дослідників творчості М. Гоголя, який підкреслю
вав, що великий художник ще й тим великий, що постійно хочеться 
його перечитувати, запам’ятовувати, думати і переживати разом з ним. 
М. Гоголь вимагає зрілого читача. Саме до цього і готувала «Киев- 
ская старина» своїх читачів. Завдяки її  зусиллям і творчому генію 
письменник глибинним корінням проріс у нашу непросту дійсність, бо 
гоголівській «матерії» властиво проникати крізь просторові нашаруван
ня, а отже, бути сучасною і сьогодні. До цього визнання, безперечно, 
причетна і «Киевская старина», яка так детально і об’єктивно подала 
аналіз його творчості на своїх сторінках.

1 Горленко В. Юношеское письмо и портрет Гоголя // Киевская старина.— 1890.— 
Т. 31.— С. 331—332. (Далі, посилаючись на це видання, в дужках подаємо том і сто
рінку) .

2 Машипскин С. И. Художественньїй мир Гоголя.— М.— 1971. (Далі, посилаю
чись на цю книгу, подаємо номер по порядку і сторінку книги в дужках).

3 Шевченко Тарас. Повне зібр. творів: У 6-ти томах.— К.— 1964.— Т. 6.— С. 65.
4 Шевченко Тарас. Зібр. творів: У 5-ти томах.— К.— 1970.— Т. 1.— С. 258. 
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ОСТАП ГОГОЛЬ-ГЕТЬМАН

С еред діячів України, які брали участь у визвольній війні 
1648 р., чільне місце займав сподвижник Богдана Хмельниць
кого, полковник, а згодом і гетьман Остап (Євстафій) Го
голь.

Про дитячі, юнацькі роки та освіту О. Гоголя відомо дуже мало. 
Походив він зі старого шляхетного українського роду, що дав Речі 
Посполитій (до складу якої в XVI ст. разом з Литвою увійшла Україна) 
чимало високопосадових діячів. Найбільш відомий серед них Іона Го
голь, архімандрит Кобрипського монастиря, якого 1595 р. король своєю 
грамотою призначив Пінським і Туровським єпископом *.

Досягши повноліття, О. Гоголь, як і багато хто з української шляхти, 
вступив на службу до польського гетьмана Станіслава Калиновського як 
ротмістр панцерних козаків — легкої козацької кінноти.

З початком визвольної війни (в липні 1648 р.) вінницький полковник 
Остап Гоголь у складі загонів Б. Хмельницького виступив у похід проти 
польських військ. Про цей похід в першому томі «Сказаній о войне 
козацкой с поляками» згадує Самійло Величко. За його свідченням, 
Б. Хмельницький відрядив Остапа Гоголя на допомогу уманському пол
ковнику Ганжі, щоб взяти місто Нестервар 2.

Знову прізвище полковника Остапа Гоголя виринає 1654 р. 8 січня 
в Переяславі відбулася козацька рада, на якій, як засвідчують складені 
московськими чиновниками списки, на вірність російському царю при
сягнув і подільський полковник Остап Гоголь3.

У березні 1655 р. в Україну знову прийшли польські війська, а згодом 
і татари. Проти них виступили подільський полковник О. Гоголь, брац- 
лавськпй — М. Зеленський та вінницький І. Богун. Взимку того ж року 
вони захищали Умань від переважаючих польсько-татарських військ. На 
допомогу обложепим виступив з військом сам гетьман Б. Хмельниць
кий 4.

27 липня (6 серпня) 1657 р. Б. Хмельницький помер. На короткий 
час гетьманом став його син Юрій, після нього — Іван Виговський, у роки 
правління якого посилилася міжусобна боротьба серед козацької старши
ни, спричинена орієнтацією нового гетьмана на союз з Польщею. В цьому 
його підтримала більшість козацької старшини, в тому числі й О. Гоголь. 
Для боротьби з гетьманом цар прислав в Україну значні військові сили. 
І. Виговський звернувся по допомогу до польського короля і кримського 
хана.

В серпні 1658 р. Остап Гоголь з 20 тис. козаків подільського полку 
виступив у похід на Лівобережну Україну, 16 серпня підійшов до Києва 
і став табором над річкою Либідь у двох верстах від міста. Там уже 
знаходилися білоцерківський полк І. Кравченка та брацлавський І. Сер- 
бина5. Загальне керівництво військами гетьман І. Виговський поклав на 
свого брата Данила і наказав йому вигнати з Києва царського воєводу 
та російський гарнізон. Генеральний бій все відкладали, бо чекали татар
ські й польські війська, які повинні були їх підтримати, але так і не 
з’явилися. Бій між російськими і козацькими військами закінчився по
разкою козаків 6.

Зазнавши поразки, козацькі війська відступили до Білої Церкви. 
О. Гоголь повів свій полк на Овруч, а звідти до Білої Церкви, місця збо
ру всіх полків. Невдачі, що спіткали І. Виговського, змусили його від
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мовитися від гетьманської булави й шукати захисту у польського короля. 
Гетьманом України на козацькій раді під Хмельником у 1659 р. 8нов 
став 18-річний Юрій Хмельницький. В результаті поразки гетьманський 
уряд був примушений піти на відновлення союзу з Росією. У зв’язку 
з цим російські бояри наполягали на повторному обранні гетьмана, яке 
мало відбутися у заповненому російськими військами Переяславі.

На Переяславській раді 1659 р. козацька старшина і гетьман підпи
сали договірні статті, які визначали відносини між гетьманським і цар
ським урядами. Більшість положень цієї угоди значно обмежувала авто
номію України, російські війська одержували право постою не тільки 
в Києві, а й інших великих українських містах. Україні заборонялося 
проводити самостійну зовнішню політику, без угоди з царем її  уряд 
не міг вибирати гетьманів, генеральну старшину і полковників.

Проте цю угоду підписали не всі: семеро козацьких полковників, 
в тому числі й О. Гоголь, на Переяславській раді не були — вони зі 
своїми полками охороняли кордони України від нападу польських і та
тарських військ. Із статтями договору вони ознайомилися в Чигирині, 
куди гетьман і старшина прибули після виборів. Полковники були дуже 
незадоволені підписаною з Росією угодою. Найбільш досвідчені і шано
вані — М. Ханенко, О. Гоголь і І. Богун — відкрито висловлювали своє 
обурення7.

Відновлення союзу з Росією призвело до загострення відносин Украї
ни з Польщею і Кримським ханством, які активно готувалися до війни. 
Першими прийшли на Поділля поляки, боротьбу з якими очолив О. Го
голь. На допомогу йому виступив миргородський полк на чолі з полков
ником К. Андрієвпм. Восени 1659 р. поляки, очолювані коронним геть
маном Станіславом Потоцьким, спробували взяти штурмом одне з най
більших міст Поділля — Могилів, але оволодіти ним не змогли.

У лютому 1660 р. С. Потоцький спробував ще раз захопити місто. 
Могилів оточило 18-тисячне польське військо, яке мало на озброєнні 
артилерію. На допомогу йому прийшло військо колишнього гетьмана 
України, а на той час київського воєводи І. Виговського та численна 
татарська орда8. Могилів захищав О. Гоголь з п’ятьма тисячами козаків 
і відстояв місто.

Оскільки сплою збороти Україну не вдалося, за роботу взялися поль
ські дипломати. В Україну приїхав чернігівський воєвода С. К. Беньов- 
ський, довірена королівська особа9. Використовуючи невдоволення геть
мана і старшини Переяславською угодою, він почав намовляти їх визнати 
зверхність Польщі, і мав у цьому значний успіх.

У 1660 р. в Україну для військових дій проти поляків вступили ро
сійські війська під проводом боярина В. В. Шереметьєва. Разом з ліво
бережними козацькими полками вони рушили на Правобережну Україну. 
Похід був невдалий. В бою під Чудновом їх оточили польські, литовські, 
татарські війська та наймані німецькі солдати.

Однак ані Річ Посполита, апі Російська держава втримати за собою 
всю територію України були не в змозі. Тому Правобережна Україна все 
більше підпадала під вплив Польщі, а Лівобережна — Росії. У цей тяж
кий час козацька старшина не спромоглася подолати міжусобні чвари 
й об’єднатися в боротьбі за єдину державу. Навпаки, протиріччя в її  
середовищі поглиблювалися. У січні 1663 р. Ю. Хмельницький склав 
гетьманську булаву і постригся в ченці під імепем Гедеона. Після того 
Україну практично розділили на дві частини, в кожній з яких був ви
браний свій гетьман: на Лівобережжі — І. Брюховецький, на Правобе
режжі — П. Тетеря.

Подільський полк О. Гоголя увійшов до складу правобережного ко
зацтва і був підпорядкований гетьману П. Тетері, який мав чітку про- 
польську орієнтацію. Та на початку 1663 р. полковник О. Гоголь разом 
зі своїми козаками виступив проти польських військ і гетьмана П. Тете
рі як польського ставленика. Останній направив у Бар польські й ко-
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задькі війська, керовані наказним гетьманом М. Ханенком, і повстання 
було придушене. О. Гоголь був помилуваний і повернувся на службу до 
короля. Пізніше, в листі до коронного гетьмана С. ІІотоцького від 11 ве
ресня 1664 р., він пояснював свої дії тим, що хотів узяти керівництво 
над повстанцями, аби припинити повстання 10. У цьому ж листі О. Гоголь 
просив дозволити його синам, які знаходилися при С. Потоцькому, при
їхати додому. Сини, яких коронний гетьман захопив у Львові, і стали 
однією з причин каяття полковника п.

Після того повстання О. Гоголю доводилося скрутно, в польському 
стані за ним наглядали, не обходилося і без образ, яких полковник не 
прощав. Так, польський полковник С. Маховський 9 лютого 1664 р. по
відомляв у листі до гетьмана П. Тетері, що Гоголь говорив неприємні 
слова його товаришу пану БолестуІ2. Проте полковник лишався на 
своїй посаді: напевно, його, як досвідченого командира, король не хотів 
зміщати перед походом польських військ в Лівобережну Україну. В ньому 
повинні були брати участь і подільські та брацлавські козаки на чолі 
8 полковником О. Гоголем. 20 лютого 1664 р. Брацлавський полк разом 
з полковником перебував вже в м. Лисянці13.

Гетьман Лівобережної України І. Брюховецький, поінформований про 
цей похід, готувався до зустрічі з королівськими військами. На допомогу 
йому прийшли запорозькі козаки на чолі з кошовим отаманом І. Сірком 
і російська залога, яка знаходилася на Січі і яку очолював царський 
воєвода Г. Косагов. Недалеко від Корсуня вони зустрілися з татарськими 
загонами, що йшли на допомогу польському королю, і розбили їх.

Розгромлена татарська орда повернула до Криму, а кошовий отаман 
Сірко та воєвода Косагов мали рушати на Поділля для відпору королів
ському війську, але повернули до Умані, довідавшись, що полковник
0 . Гоголь «со всеми поднестровскими казаками перешли в подданство 
к русскому царю» ,4. Як оцінити такі дії полковника? Гадаємо, треба 
віддати йому належне, адже змінюючи підданство, він зберігав цілими 
міста і села свого краю і захищав жителів Поділля від завойовників.

Російське підданство О. Гоголя не було тривалим. Щойно гетьман
1. Брюховецький з військом повернувся на Лівобережжя. Поділля я  
Брацлавщину захопили польські війська з козацькими полками гетьмана 
П. Тетері. Полковник О. Гоголь із своїм полком здався гетьману15. 
6 вересня 1664 р. П. Тетеря повідомляв польського коронного канцлера 
М. Пражмовського: «Гоголь, полковник Брацлавский, оставил мятеж 
с Брацлавьем и Побужьем, дал присягу в верности королю, его милости, 
и получив повеление ускорить со своим полком поход против общего 
неприятеля, для того, чтобьі на деле показать своє усердие» ,6. Але вже 
в березні 1665 р., як відписував гетьман І. Брюховецький царю, О. Го
голь був в числі тих полковників, які знаходилися «при достоинстве 
вашего царского пресветлого величества» і воював з польськими й татар
ськими військами 17.

Цього ж року в козацькій верхівці Правобережної України сталися 
зміни: замість нетривалого гетьманства Степана Опари, який дістав бу
лаву при підтримці татарського хана після втечі П. Тетері до Польщі, 
гетьманом став чигиринський полковник Петро Дорошенко. О. Гоголь 
перейшов до нього на службу і на початку 1666 р. поставив свій підпис 
під інструкцією козацьким послам, що направлялися до Варшави на 
сейм ,8.

Відносини П. Дорошенка з Варшавою значно погіршилися 1667 р. 
після підписання Росією і Польщею у с. Андрусово перемир’я на 13,5 ро
ків. Представників України на переговори навіть не запросили. За 
Андрусівським договором Росія і Польща затвердили фактичний поділ 
України на дві частини: Правобережна відійшла до Польщі, а Лівобе
режна залишалася у складі Росії. Запорозька Січ була підпорядкована 
обом державам.

Уряд Польщі почав жорстоку колонізацію Правобережної України.
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Єдиною силою, яка могла цьому протистояти, були козаки гетьмана 
П. Дорошенка. До складу їх входили подільський і могилівський полки, 
керовані старим і досвідченим полковником О. Гоголем.

У січні 1668 р. П. Дорошенко розпочав воєнні дії проти гетьмана 
І. Брюховецького і послав під Канів, де знаходилися лівобережні козаки, 
двох полковників — Жерибайла і Гоголя. Та власних сил для ведення 
війни було замало, і на козацькій раді в Корсуні 1669 р. було прийнято 
рішення звернутися по допомогу до Туреччини. Як поставився до цього 
полковник О. Гоголь — невідомо, бо його на цій раді не було 19.

У 1671 р. польський уряд вирішив розправитися з Дорошенком і пов
ністю підкорити населення Правобережної України. Польське військо 
на чолі з гетьманами Яном Собеським та Дмитром Вишневецьким захо
пило Брацлавщину, правобережним гетьманом був призначений Ханен- 
ко, що тримався польської орієнтації. Польські залоги були розміщені 
в усіх великих містах Поділля.

1672 р. відвойовувати у поляків Поділля з великим військом прийшов 
союзник гетьмана П. Дорошенка турецький султан. Козацькі й турецькі 
війська захопили Кам’янець, Могплів та інші міста.

1674 р. П. Дорошенко відрядив під Корсунь сім полків, в тому числі 
подільський і могилівський О. Гоголя, для захисту міста від російських 
військ. Сам звернувся по допомогу до кримського хана 20.

17 березня 1674 р. в Переяславі відбулася козацька рада, яка обрала 
І. Самойловича гетьманом всієї України. До тих, хто підписав рішення 
цієї ради, приєднався і полковник О. Гоголь. Як і іншим полковникам, 
що прийняли російське підданство, йому була видана царська грамота 
«за створчатою печатью на красном воску» 21.

Подальші події розгорталися так: як тільки російські війська і ліво
бережні козацькі полки покинули Правобережжя під тиском турків, 
сюди прийшли польські війська на чолі 8 Яном Собеським. їм вдалося 
захопити ряд українських міст, в тому числі на території Брацлавщини. 
Не маючи сил боротися проти польських військ, які прийшли на зміну 
турецьким завойовникам, О. Гоголь здав їм міста, які ще були під його 
орудою і за це одержав від короля гетьманство і маєток — с. Ольхо- 
вець 22.

Про перехід О. Гоголя на службу до польського короля гетьман 
І. Самойлович повідомляв царя 18 травня 1674 р.: «...оставя к царскому 
величеству свои склонности и замучив на смерть мучительски невинно 
посланого нашого Самойла Завицкого, радича, за имя ваше государское 
против его стоящего, на тех днях вдался и ввел к себе в Могилев на 
заставу некоторого Александра Ловецкого, городничего киевского» 23.

Влітку 1675 р. разом з польськими військами О. Гоголь вступив у бо
ротьбу із турками за визволення Поділля й Брацлавщини24.

У грудні 1675 р. гетьман О. Гоголь перебував у Львові при королів
ській особі, що було пов’язане з підготовкою до коронації Яна Собеського. 
Вона відбулася 1 січня 1676 р. Ян Собеський став польським королем 
Яном III. О. Гоголь, який із своїм військом стояв на той час у Вінниці, 
залишив замість себе наказного гетьмана і поїхав на коронацію.

Коли в березні 1676 р. він повернувся додому, до нього з’їхалася ко
зацька старшина, якій О. Гоголь розповів про ганебне ставлення поль
ських урядовців, магнатів і шляхти до українців. Він радив старшині 
звернутися до лівобережного гетьмана І. Самойловича 8 проханням прий
няти їх на службу, простити і не мати на них гніву. Тоді ж, у березні 
1676 р., О. Гоголь звістив І. Самойловича, що в його полку 600 козаків, 
які служать польському королю, але хотіли б перейти у підданство росій
ського царя26.

Проте влада Польщі не була тривалою. Зруйнувавши багато міст 
і сіл Брацлавщини та Поділля, поляки 1676 р. залишили ці землі й 
уклали 8 Туреччиною мир. За угодою Брацлавщина і Поділля відходили 
Туреччині. Залишки подільського козацького полку в кількості 600 чоло-
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Церква Сімеона Стовпнина 1777 р. м. Нововолинськ.

вік з колишнім полковником, а нині гетьманом О. Гоголем змушені були 
покинути свої житла і тікати з Брацлавщини. Для їх розселення поль
ський король відвів димерське староство і зобов’язав уряд видавати їм 
грошову плату, провіант і сукно з королівської скарбниці. Козаки стояли 
в містечках Брагині, Димері, Чорногородці та інших 26.

О. Гоголь тяжко переживав розорення рідного краю. У листі до архі
мандрита Києво-Печерської лаври І. Гизеля від 24 листопада 1676 р. 
у відповідь на звернення останнього захищати лаврські маєтності у По
ліссі він обіцяв стримувати своє військо від пограбування православних 
монастирів та церков і не допускати знищення міст і сіл України, бо 
«не рад болши видети урону» 27.

Водночас українські козаки не хотіли служити й польському королю 
і почали масово переходити на Лівобережну Україну на службу до геть
мана І. Самойловича. У вересні 1676 р. гетьман наказав охочекомонному 
полковнику І. Новицькому прийняти козаків гетьмана О. Гоголя до сво
го полку й одночасно направив листа полковникам І. Новицькому та 
І. Павловському з розпорядженням охороняти жителів Корсуня та не 
чинити їм кривд, аби ті не піддалися Гоголю28.

В грудні 1676 р. гетьман І. Самойлович повідомляв царю, що О. Го
голь склав з себе гетьманство, віддав йому усі військові клейноди і при- 
сягся па Євангелії вірно і вічно служити царю29.

Проте О. Гоголь залишався гетьманом і в наступні 1677 і 1678 роки, 
хоч йому вже було важко виконувати свої обов’язки. Очевидно, 8 гетьма
ном І. Самойловичєм домовитися не вдалося. У березні до нього пере
йшов, ховаючись від царських військ і І. Самойловича, переяславський 
полковник Думитрашко-Райча 30. 1678 р. став останнім роком у житті 
гетьмана. Козацькі і польські війська готувалися до чергового турець
кого нападу. В Чигирині нагромаджувалися великі продовольчі запаси, 
спішно зводилися додаткові укріплення. Гетьман занедужав і керував 
підготовкою до оборони зі своєї резиденції — Димера, де 5 січня 1679 р. 
він і помер 31.

У заповіті О. Гоголь висловив побажання бути похованим у старовин
ному Межигірському монастирі, недалеко Дніпра, за 20 кілометрів від
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Києва. Перед смертю він передав монастирю дорогоцінне Євангеліє, на
друковане 1644 р. у Львові82.

7 січня 1679 р. його тіло було перевезено до Межигірської церкви 
і поховапе у спеціально зробленому склепі33.

Попри складну політичпу ситуацію, смерть одного з найстаріших 
і найдосвідченіших діячів України не пройшла непоміченою. Реент Гене
ральної військової канцелярії Лівобережної України (тобто тієї її  
частини, яка лишилася у складі Росії) майбутній генеральний писар, 
а згодом суддя В. Л. Кочубей у листі до полковника І. Новицького пові
домляв, що «Гоголь окончил живот свой» 34.

Зі смертю Остапа Гоголя, козацького полковника, а потім гетьмана, 
відходила в минуле героїчна сторінка історії України — епоха Визвольної 
війни українського народу за незалежність. Полковник був одним із тих 
політичних діячів козацької держави, які не бажали визнавати влади 
ані російського царя, ані польського короля, але досягти самостійності 
України не змогли. * 28

1 Акти западной России (далі: АЗР).— Спб., 1851.— Т. 4.— С. 118; Криті'яке- 
сич /. Богдан Хмельницький.— Львів, 1990.— С. 180.

2 Воссоединение Украйни с Россиєй: Документи и материали.— М., 1954.— Т. 2.— 
С. 18; Величко С. Сказаніє о войне козацкой з поляками.— К., 1926.— С. 52; Самійло 
Величко. Літопис (пер. В. Шевчука).— К., 1991.— Т. 1.— С. 83.

3 Модзалевский В. Малороссийский родословник.— К-, 1908.— Т. 1.— С. 295.
4 Летопись Самовидца по новооткритим спискам с прнложением...— К., 1878.—

£ 242_243
5 Акти Юго-Западной России (далі: ЮЗР).— Спб., 1872.— Т. 7.— С. 253.
6 Там же.— Спб., 1892.— Т. 15.— С. 249, 250; Соловьев С. Исторня России с древ- 

иейших времен.— М., 1961.— Кн. 6 (Т. 11—12).— С. 34.
7 Акти ЮЗР.— Т. 15.— С. 276.
8 Величко С. Сказаніє о войне...— С. 239.
9 Памятникн, изданние времениой комиссией для разбора древии.х актов.— Спб., 

1878.— Т. 4.— Отд. 3.— С. 31—47, 53.
10 Там же.— Т. 4,— Отд. 3.— С. 315, 317.
»' Там же.— Т. 4.— Отд. 3.— С. 461—463.
12 Там же.— С. 396.
13 Там же.— С. 402.
14 Архнв ЮЗР.— Спб., 1867.— Т. 5.— С. 202—203.
15 Акти ЮЗР.— Спб., 1867.— Т. 5.— С. 161—162.
16 Памятники...— Т. 4.— Отд. 3.— С. 458—459.
17 Акти ЮЗР.— Т. 5.— С. 263, 264.
18 Там же.— С. 201; Дорошенко Д. Початок гетьманування Петра Дорошенка 

(1665—1666) // Праці Українського історично-філологічного товариства в Празі.— 
Прага, 1942.— Т. 4.— С. 134.

19 Акти ЮЗР.— Спб., 1872.— Т. 7.— С. ЗО; Окиншевич Л. Генеральна рада на 
Гетьманщині XVII—XVIII ст.— К., 1929 — С. 172; Акти ЮЗР.— Т. 8.— С. 105, 263.

20 Летопнсь Самовидца...— С. 276; Летопись Г. Грабянки.— К., 1854.— С. 213.
2‘ Акти ЮЗР.— Т. 11.— С. 408—413, 420—421.
22 Архнв ЮЗР.— Т. 2.— Ч. 3.— С. 14; Акти ЮЗР.— Т. 9.— С. 469; Лазарев- 

ский А. Сведения о предках Гоголя // Чтения в историческом обществе Нестора-Ле- 
тописца.— К., 1902.— Вип. 1.— Кн. 16.— С. З—12.

23 Акти ЮЗР.— Т. 9.— С. 469.
24 Там же.— Спб., 1882.— Т. 12.— С. 175, 243, 244, 283.
28 Там же.— С. 533, 579.
28 Архнв ЮЗР. Т. 2.— Ч. 3.— С. 15; Акти ЮЗР.— Т. 12 — С. 788—793, 831.
27 АЗР.— Спб., 1853.— Т. 5.— С. 140-141.
28 Там же.— С. 819—820.
29 Акти ЮЗР.— Т. 12.— С. 824, 825, 838.
30 АЗР.— Т. 5.— С. 103; Акти ЮЗР.— Т. 13.— С. 91, 443; Летопнсь Самовид

ца.— С. 128.
31 Акти ЮЗР.— Спб. 1882.— Т. 12.— С. 175.
32 ЦДІА України.— Ф. 132.— Оп. 2,— Спр. 81.— Арк. 86, 86 зв.
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ПРО ВІРУ В УКРАЇНІ
(з документів 1917—1922 рр.)

№ 1

ВИТЯГ З ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ 
СОЦІАЛІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО ВІРИ.

(1917 р.)

[...] * 13. Державні закони повинні забезпечувати загальновідомі людські 
права, як то: [...] в) оселятися й жити скрізь, добірати собі яке охоче діло, 
без ніякого спеціяльного дозволу, г) вживати рідної мови в приватному і 
громадському житті, д) говорити, писати й друкувати, що хоче, відповідаючи 
тільки перед судом, коли зламає закон, е) належати до якої хоче віри або 
й ні до якої, ж) збиратися на збори, гуртоватися в спілки й товариства [...]

Громадські права мусять бути вірними для всіх, усі привілеї клясів, стану, 
полу, віри, націй мусять бути скасовані...

14. Православна віра в межах України повинна бути автокефальною, не 
залежною від всяких чужосторонніх політичних впливів і від держави в своїм 
внутрішнім ладу. Так само автономні повинні бути й инші церкви та обряди 
на Україні (...)

ЦДАВО України. Ф. 4659.— Оп. 1. — Спр. 2.— Арк. 1—3. Копія.

№ 2

З ПРОГРАМИ
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ. 

І. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ.

(1918 р.)

§ 6. Права і обов’язки президента, Ради Міністрів і Державної Ради по
винні бути зазначені в Основних Законах (конституції). Основні Закони 
установлює Національне Зібрання, скликане для цієї мети на підставі загаль
ного, рівного, прямого і таємного голосування без ріжниці полу, віри і націо
нальної приналежності (...)

II. Права громадян.

§ 10. Всі громадяни Української Народної Республіки без ріжниці полу, 
віри й національної приналежносте однаково рівні перед законом (...)

* Знято тексти, які не стосуються теми добраних документів. Ред.
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VII. Церква.

§ 36. Необмежена воля віри.
§ 37. Церква на Україні повинна бути автокефальною [...]

XI. Земельне питання.

§60. Існуючий запас державних земель (включаючи бувші удельньїя й 
кабінетскія) поповнюється землями монастирськими, церковними майоратни
ми, належними до селянського та дворянського банку і примусово відлучає- 
мими приватно власними.

ЦДАВО України. Ф. 1064.— Оп. 1.— Спр. 293. Копія.

№ З

ВИТЯГ З «ТИМЧАСОВИХ ЗАКОНІВ ПРО ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ 
НА УКРАЇНІ» ГЕТЬМАНА ВСІЄЇ УКРАЇНИ 

П. П. СКОРОПАДСЬКОГО.

29 квітня 1918 р . 1

[...] 9) Первенствуюча в Українській Державі є віра християнська, право
славна.

10) Всі належні до православної віри громадяне Української Держави, 
а також усі мешканці на території України користуються кожний повсемістно 
свобідним відправленням їх віри і богоуслуження по обряду оної...

(«Державний вістник», 16 травня 1918 р., ч. 1).
ЦДАВО України. Ф. 1064.— Оп. 2.— Спр. 1.— Арк. 20. Копія.

№ 4

ВИТЯГ З ПРОЕКТУ ОСНОВНИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ ЩОДО СТАВЛЕННЯ ДО ГРОМАДЯНСЬКИХ 

ПРАВ ЛЮДИНИ.
(1918 р.)

І. Основньїе права граждан и козаков.

1 Дату встановлено за: Д. Дорошенко. Історія України. 1917—1923. Т. 2. с. 44.

1) Все украинские граждане и козаки, не взирая на различие их нацио- 
нальности н верн, в отношении их политических и гражданских прав равнм 
перед законом [...]

2) Каждому гражданину и козаку обеспечивается свобода совести и веро- 
исповедания. Никакие преследования за перемену религии и убеждений или 
отказ от вероучения не допускаются. Православная вера является главенству- 
ющей релнгией в государстве.

3) Для лиц, не желающих заключать исповедннх браков или ими доволь- 
ствоваться, устанавливаются законньїе браки гражданские, с правом развода 
в случаях, установленньїх ваконом.

4) Каждому гражданину и козаку обеспечивается свобода слова устного, 
письменного или печатного. Кажднй волен вьісказивать изустно и письменно 
свои мисли, а равно обнародовать их путем печати или иним способом [...]

9) Никто не может бить судим иним судом, кроме тем, коему дело его 
по закону подсудно [...]

ЦДАВО України. Ф. 1064.— Оп. 2.— Спр. 1.— Арк. 163—165. Копія.
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ЗАКОН УНР ВІД 1919 р. «ПРО ВИЩИЙ УРЯД 
УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ СОБОРНОЇ ЦЕРКВИ».

Київ
1 січня 1919 р .1

П о с в і д ч и в :  В (виконуючий об (обов’язки) Державного Секретаря
М. Корчинський [...]

1) Вища церковно-законодавча, судова та адміністраційна влада на Вкраї
ні належить Всеукраїнському Церковному Соборові, постанови якого, коли 
мають церковно-державне значіння або вимагають видатку грошей з держав
них скарбів, підлягають розгляду і затвердження законодавчих державних 
органів.

2) Для керування справами Української Автокефальної Православної 
Церкви утворюється Український Церковний Синод в складі 2 єписко
пів, 1 протоієрея, 1 священика і діакона, 3 мирян і 1 священика від 
військового відомства. До скликання Собору, який обирає в члени Синоду 
і подає на затвердження Уряду, члени Церковного Синоду призначаються 
Вищим Республіканським Українським Урядом.

3) Відомству Синоду належать церковні справи: 1) релігійні, 2) адмініст
рацій^, 3) господарчі, 4) освітні, 5) контрольні і ревізійні.

4) В засіданнях Українського Церковного Синоду має присутність при
значений для цього Міністром представник Республіканського Уряду, який 
іменується Державним Представником і на обов’язках якого лежить пода
вать інформації, роз’ясняти закони, стежити за виконанням законів та поста
нов Синоду, які не порушують інтереси Республіки. Державний представник 
має право опротестування перед Радою Міністрів.

5) Церковна влада Автокефальної Української Церкви з її всім урядовим 
складом оплачується коштом з Державної Скарбниці відповідно штатам, 
установленим для цього додатково.

6) Українська Автокефальна Церква з її Синодом і духовною ієрархією ні 
в якій залежности од Всеросійського Патріарха не стоїть.

7) Український Церковний Синод для керування своєю діяльністю, а 
також для скликання Церковного Собору виробляє накази, які вступають в 
силу по затвердженні Українським Республіканським Урядом.

Голова Ради Народних Міністрів В. Чеховський 
Міністр культів (І.) Липа

ЦДАВО України. Ф. 1065.— Оп. 4.— Спр. 5.— Арк. 23—24.

№ 6

З ПРОЕКТУ УРЯДОВОЇ КОМІСІЇ ПО ВИРОБЛЕННЮ 
КОНСТИТУЦІЇ.

5 жовтня 1920 р.
II. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА.

Арт.12. Православна Церква в межах Української Держави є автокефаль
ною з патріярхом в Київі на чолі.

Окремий державний закон визначить загальні основи організації право

1 Затверджений В. Винннченком, Андрієвським, Ф. Швецем, М. Макарепком.
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славної церкви в межах Української Держави, застерігаючи їй внутрішню 
автономію та не порушуючи канонічних постанов, а також визначить її правне 
відношення до Держави [...]

Арт. 15. Всі громадяне Української Держави як чоловіки, так і жінки, без 
ріжниці віри, народности і походження рівні перед законом.

Жінка в Український Державі має всі права цивільні та політичні нарівно 
з чоловіком.

Арт. 16. Зносяться всі родові, станові, шляхоцькі привілеї та всі родові 
і особисті шляхоцькі титули.

Українському громадянинові не вільно приймати чужоземного шляхоць- 
кого титулу (...)

Арт. 24. Вільність сумління і віри забезпечується кожному.
Забезпечується день одпочинку у неділі та в свята, що їх визн-ачеко в 

законі.
Не можна нікого змушувати до участи в релігійних чинностях та обрядах, 

або належати до якого-небудь віросповідання.
Забезпечується кожному вільність зміни віросповідання.
Ніхто з громадян не може ухилитися од виконання публічних обов’язків, 

з причин своїх релігійних переконань.
Арт. 25. Всі визнані державою віросповідання перед державою рівнорядні 

і рівноправні, мають право урядувати публічні набожества, в межах законів 
вони мають внутрішню автономію.

Члени віросповідання, що його досі не визнала держава, не мають права 
до публічних набожеств, у місцях зачинених вони можуть виконувати свої 
набожества і релігійні обряди не суперечні закону та публічній моралі.

Арт. 26. Порядок визнання віросповідання, що його досі держава не 
визнала, становить окремий закон 1 (...)

Арт. 33. Вільність думки в слові, письмі, друку і в образовій формі нале
жить кожному...

Арт. 107. Головою Української Держави може бути кожний громадянин 
українського походження, православної віри, не молодше 35 років, що має 
всі права цивільні та політичні.

ЦЦАВО України. Ф. 1065.— Оп. 4.— Спр. 17.— Арк. 2 зв.— 5, 12. Копія.

№ 7

ВИТЯГ З ДОДАТКУ ДО СТ. 7 О(СНОВНИХ) Д(ЕРЖАВНИХ)
З(АКОНІВ).

1920 р.

[...] § 3. Каждьій гражданин [...] имеет неограниченное право свободно при- 
соединиться по его вибору к одному из существующих вероучений с подчи- 
нением духовной власти данного вероучения.

До нсполнения 17-летнего возраста каждьтй гражданин заявляет учрєжде- 
нию, которое будет назначено для зтой цели законом в каждой земле, к 
какому вероисповеданию он присоединится. Также о всякоб перемене веро
учения он обязан сделать заявление тому же учреждению. То же самое, что 
указано в предьідущем абзаце, обязанн исполнять лица, которне причисляют 
себя к атеистам. Образование нових вероучений не воспрещается.

§4. Никакие религиознне доводи в каком-либо из вероучений не могут 
изменять общего действия издаваемнх государственннх законов и законо- 
мерннх действий властей, а также судебньтх решений.

§ 5. Всем вероучениям предоставляется, с соблюдением означенних в § 4 
условий, свободно определять свои догмати и устройство церковной жизни, 
а равно управление делами и имуществом церкви. О всех своих постанов- 
лениях по зтим вопросам Правительство может потребовать заверенннх ко-

1 Текст закону не виявлено.
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пий. В случае, если министр, в ведений которого состоят исповедние дела, 
усмотрит противозаконие в означенннх постановлениях, он по соглашению 
с министром гостиции вправе предписать отмену такого постановленая. Зто 
предписание может бнть обжаловано в ф(едерально)-д(ержавннй) суд, реше- 
ние которого по вопросу окончательно.

§6. Всякая религиозная пропаганда которого-либо из вероучений воспре- 
щается под угрозой наказания, которое назначается не ниже тюремного за- 
ключения сроком на один год.

Равннм образом и с такими же последствиями воспрещается религиозная 
пропаганда, а равно хуление других вероучений в храмах при отправлении 
Богослужения пастирями.

§7. Дети до 17-летнего возраста воспитнваются вероучению их родителей. 
Если родители исповедуют разнне вероучения, то дети воспитнваются веро
учению по соглашению между родителями. Если таковое соглашение между 
родителями не состоится, то до окончания 5-летнего возраста снновья воспи
тнваются вероучению отца, а дочери — вероучению матери. В последнем слу
чае дети по исполнению 12-летнего возраста вправе вибрать себе вероучение, 
за исключением перехода христианских вероучений в не христианские и пере
ходи из не христианских вероучений в язичество.

Если один из родителей признается атеистом, то все дети воспитнваются 
вероучению другого родителя, которнй присоединен к какому-либо вероучению. 
Если оба родителя атеистн, то вероучение для детей определяется тем веро- 
учением, к которому принадлежали дед и бабушка, а в подлежащих случаях 
прадед и прабабушка и т. д. (в) восходящих линиях с соблюдением правил, 
изложенннх в предидущем параграфе.

§ 8. Всем вероучениям разрешается иметь свои храми, которне должнн 
удовлетворять общим строительннм условиям для соответствующих построек, 
в зтих храмах разрешается производить колокольннй звон и исполнять цер
ковную музику. Произнесение проповедей в храмах подлежит общим усло
виям о публичном произношении речей в собраниях.

§ 9. Каждое вероучение должно иметь свой статут, заявленннй в министер- 
стве, которое ведает делами исповеданий. Об образовании религиозннх общин 
каждого вероучения на местах делается заявление уездной (повитовой) и 
т. дал. власти.

§ 10. Каждому гражданину обеспечивается право свободно и открнто перед 
другими внсказивать свои мисли на словах, в печати всех видов и посред- 
ством рукописних зкземпляров, если содержание зтих мислей не противоречит 
тем запрещениям, которне определяются в законах.

П р и м е ч а н и е .  Предварительная цензура для произведений печати отме- 
няется. Она может бить законами установлена для картин и для исполнения 
на сцене. Модели, технические чертежи, промншленнне рисунки и зображ е
ння из естественной истории свободнн от предварительной цензури *.

Для произведений печати, привозимнх из-за границн, предварительная 
цензура может бить установлена законодательним порядком [...]

§ 13. Граждане УНР пользуются разннми правами перед законом, неза- 
висимо (от) их национальной и вероисповедной принадлежностп. Православ
ная религия считается государственной. По ее религиозним обрядам совер- 
шается в подлежащих случаях государственних торжеств установленнне рели- 
гиозние действия и государство продолжает производит(ь) на содержание 
православной церкви все расходи, которне производились и раньте.

Православная церковь на Украине автокефальна.
§ 14. Религиозние организации вправе поддерживать сношения с находя- 

щимися за границей духовними главами данного вероучения лишь при по- 
средстве министерства ф(едерально)-д(ержавной) организации УНР. Нару- 
шение зтого предписания карается заключением виновного в тюрьму сроком 
не менее одного года. Жалоби религиозннх организаций на действия ми
нистерства приносятся Раде Министров, которая заслушивает дело при отзнве

* Примітку виділено з суцільного тексту.
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по вопросу министерств юстиции и внутренних дел и постановляет оконча- 
тельное решение по обжалованному делу.

§ 15. Регистрация рождающихся и умерших, принадлежащих (к) право
славному, римско-католическому, евангелически-лютеранскому и евангели- 
чески-реформатскому вероисповеданиям, подвергшихся соответственно рели- 
гиозному образу крещения и погребения, производится подлежащими ду
ховними лицами на украинском язьіке. В отношении прочих лиц зта регистра
ция производится особнми чиновниками по веденню книг состояния граж- 
дан. Зтим чиновникам также названние духовние лица не позже трех суток 
после записей церковной книги * посилают составленние нми сведения о ро
дившихся и умерших.

§ 16. Обряд браков между лицами православного, римско-католического, 
евангелически-лютеранского и евангелически-реформатского вероисповеданий в 
случае, если вступающие в брак лица одного и того же вероисповедания, совер- 
шается по религиозному обряду их вероучения. Разрешается также церковная 
форма при совершении бракосочетания между лицами разньїх вероисповеда
ний в кругу зтих четирех вероучений, если сторони на зто изтіявляют согла- 
сие. Во всех прочих случаях акт бракосочетания исполняется в форме граждан- 
ской и особого чиновника назначается для ведення списков гражданского 
состояния **. О всех случаях совершения религиозного обряда бракосочетания 
духовное лицо сообщает соответствующие сведения атому вишеозначенному 
чиновнику не позже, как через троє суток.

§ 17. В подлежащих случаях, указанних в §§15 и 16, духовние лица нмеют 
право видавать по желанию заинтересованннх лиц виписи из метрических 
книг, в которих регистрируются сведения о родившихся, умерших и брачу- 
ющихся. Порядок ведення зтих книг и форма видаваемнх из них виписей 
определяется законом.

§ 18. Развод между супругами производится судебньїм порядком на общих 
основаниях гражданского судопроизводства. Но при согласии сторон, при
надлежащих вероисповеданий, которьіе перечисленьї в §10, подчинить своє 
бракоразводное дело духовному суду, дело производится зтим порядком, ду
ховним судом того вероисповедания, на которий *** сторони согласятся. Такое 
производство бракоразводного дела в духовном суде исключается уже при- 
мечание **** по тому же делу светского судоговорения, раз дело принято в 
производство в духовном суде.

О совершенних духовним судом актах бракоразвода на оснований насто- 
ящего параграфа духовний суд сообщает в недельний срок по вступлению 
решения в законную силу особому чиновнику по веденню актов гражданского 
состояния (...)

§21. О Богослужении не на украинском язике в храмах разних вероуче
ния варта (милиция) предупреждается за троє суток. Расписание таких Бого- 
служений может бить заявлено также на целий период времени, на период 
до 1-го января следующего года.

§22. Если на собраниях всех указанних видов имеется в виду допустить 
произнесение речей и публичних разговоров не на украинском язике, то об 
зтом должно бить сделано ***** ответственними работниками распорядитель- 
ние заявления за пятеро суток до дня собрания. В случае, если варта не 
имеет лица, знающий ****** Тот не украинский язьік, которий имеется в виду 
допустить к произнесению речей и к публичньїм разговорам, заявленном соб- 
ранием, то варта (милиция) вправе не допустить зтого собрания...

ЦДАВО України. Ф. 1065.— Оп. 2.— Спр. 293.— Арк. 37—43. Копія.

* Ймовірно, «...после записей в церковной книге...»
** Слід читати: «...и особьій чиновник назначается...»
*** Так у документі.
**** Слід читати: «нсключает уже привлечение...»
***** Читати: «должнн бить сделани...»
****** ...знающего...

Київська старовина 89



№8

З ДЕКЛАРАЦІЇ УРЯДУ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ *.

25 березня 1921 р.

(...) Констатуючи факт перетворення етнографічної маси в свідому націю, 
що являється найціннішим результатом дотеперішньої тяжкої і багатої на 
жертви,— на жертви, перед якими я в даний момент іменем Правительства 
схиляю чоло,— багатої на жертви боротьби за нашу державність, Правитель- 
ство великої ваги надає самій основі її, тієї державности,— Українській куль
турі. Тут Міністерство освіти, продовжуючи далі свою роботу, предложнть 
Раді Республіки, які мають зміцнити на принципах демократичних самі під
валини духовні Республіки, витворюючи певні норми виховання й освіти поко
лінь свідомих громадян У.Н.Р., сприяючи одночасно на грунті нашої держав
ности вільному культурному розвитку всіх національних меншостей України...

[...] В сфері життя церковного, яке дедалі більше набуває все більше й 
більше значіння, ставлячи на перше місце церкву живу, в цій сфері прави- 
тельство непохитно стоїть на принципі автокефалії церкви української і йтиме 
далі до її осягнення...

ЦДАВО України. Ф. 1065.— Ол. 4.— Спр. 31.— Арк. 1 зв. Друк, примірник.

* * *

Запропоновані нами документи, безумовно, не дають повного уявлення про 
сповнений глибокого драматизму процес становлення української державності 
у 1917—1921 рр., як і не можуть показати весь спектр церковно-державних 
відносин на той період. У силу політичних обставин, що склалися, довгий 
час доступ до цих документів був закритий для дослідників. Крім того, у 
вирі революційних подій, можливо, не знаходилося часу для збереження та 
вивчення цікавих історичних та юридичних матеріалів періоду національного 
відродження. Саме тому запропоновані закони, їх проекти, програми та пояс
нювальна записка мають фрагментарний характер. На превеликий жаль, ми 
не маємо навіть уявлення про історію створення цих документів.

Проте варто повернутися в ті віддалені від нас часи, щоб принаймні 
побіжно окреслити складну суспільно-політичну ситуацію, на тлі якої розви
валися події.

За умов існування політичних партій і угруповань різного напрямку між 
ними точилася гостра політична боротьба. Вони шукали свого місця під сон
цем, викристалізовуючи своє відношення до найбільш актуальних тоді про
блем, серед яких слід назвати національно-культурну автономію України, її 
державний устрій, питання про свободу, власність, землю тощо. Політичні 
партії' в своїх статутах та програмах лише зауважували на цьому, не вдаючись 
до більш глибоких пояснень. Ще одним питанням, на яке слід звернути увагу 
дослідникам новітньої історії, було церковне життя. На жаль, у програмних 
документах воно обмежене лише констатацією провідної віри в державі та 
статусом церкви.

Проте вирішення цих проблем має неабияке значення і для теперішньої 
української влади.

Від самого початку революції значний прошарок київського духовенства 
досить прихильно поставився до українського національного руху. Вже в 
перші дні існування Центральної Ради до її складу були обрані представники 
духовенства.

Однак православне духовенство було неоднорідним. Більшість єпархіаль
них з’їздів байдуже, а почасти й вороже поставилися до відродження націо

* Виголошена Головою Ради Народних Міністрів УНР В. Прокоповичем на 
XVIII пленумі Ради Республіки.
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нальної церкви. Значна кількість єпископів не зайняла виразної позиції 
щодо національного руху.

З проголошенням УНР духовенство лояльно поставилося до української 
влади. Воно брало незмінну участь в усіх урочистостях і святах. Але рево
люційний рух під соціалістичними гаслами не сприяв інтересу мас до релігії 
та церкви. Дуже невеликі кола української інтелігенції цікавилися церков
ними справами, а серед газет лише «Нова Рада» виявляла певне їх розуміння 
і вміщувала на своїх шпальтах не тільки відомості з церковного життя, але 
й статті на церковні теми.

Центральна Рада та її уряд не визнавали потреби в державному органі 
управління церковними справами. їх вони просто не брали до уваги. Інтерес 
до церкви кваліфікувався як ідейна вузькість і був небезпечний для репута
ції революціонерів.

Соціалістичний уряд не розумів і не підтримував український церковний рух. 
У складі Генерального Секретаріату лише Генеральний писар Ол. Лотоцький 
спробував ввести церковне життя в рамки нового державного ладу в Україні. 
27 листопада 1917 року на засіданні Малої Ради він вніс законопроект про 
створення окремого органу управління церковними справами. Таку пропози
цію було складено на основі звернень наради духовенства та мирян, що 
бачила небезпеку для церковного життя в Україні з боку російського право
славного Собору, який збирався відновити патріаршество в Росії, що загро
жувало демократизації церковного життя.

Після внесення законопроекту розгорнулися дебати, в ході яких була 
висловлена думка на користь відокремлення церкви від держави і невтру
чання уряду в її справи. Інші обстоювали необхідність створення такого орга
ну. Ще одна група підтримувала позицію про створення органу, який би керу
вав суто адміністративно-церковними справами. Була висловлена й пропози
ція про організацію духовенства, яке завжди було і залишалося реакційним 
без створення органу, який би міг зміцнити церковну ієрархію при відокрем
ленні від держави.

Після дебатів ухвалили резолюцію, за якою ідеалом держави проголошу
вався такий устрій, при якому релігія стає виключно приватною сферою 
життя, і тому створення для неї будь-яких адміністративних установ озна
чало б відхилення від цього ідеалу.

Така політика вела до руйнівних наслідків. Революційна демократія знех
тувала прихильністю значної частини українського духовенства і нічим не 
підтримала його прагнення включитися у контекст національного руху. Спра
ва національного відродження української церкви та церковного життя в 
Україні опинилась в руках невеликої групи людей, головним чином свяще
ників. Наприкінці 1917 року вони утворили Українську Православну Раду, 
що взяла на себе керівництво церковним рухом. Український уряд нічим її 
не підтримував і ставився до неї зовсім сторонньо.

Уже навесні 1918 року уряд Центральної Ради змушений був взяти участь 
в церковних справах, заснувавши при Міністерстві внутрішніх справ департа
мент духовних справ. Але це було не найкраще рішення, адже директором 
департаменту призначили М. М. Безсонова, колишнього єпископа Красно
ярського Никона, який самочинно зняв із себе священний сан. Це ображало 
і турбувало не тільки духовенство, а й віруючих.

Провідники українського церковного руху вже наприкінці 1917 р. вислов
лювали думку, що українська церква має бути автокефальною, тобто само
стійною церквою, незалежно від московського патріарха. В такому дусі 
висловився ряд церковних організацій. Проте прихильники цієї ідеї виявилися 
в меншості на скликаному за ініціативою Української Церковної Ради Все
українському церковному соборі. Прибічники московського патріарха та 
єдності з російською церквою, маючи за собою більшість ієрархів в Україні, 
впливових священиків і громадських діячів, зуміли провести своїх канди
датів у керівництво Собором, який під головуванням єпископа Пимена роз
почав роботу в Києві 31 січня 1918 р. На нього прибули майже всі правлячі 
в Україні єпископи й делегати звідусіль. Але роботу Собору довелося пере
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рвати, зважаючи на військові зіткнення Росії з Україною. Засідання віднови
лися лише влітку за зовсім інших політичних обставин.

29 квітня 1918 року був проголошений Маніфест гетьмана всієї України 
«До українського народу» та «Тимчасові закони про державний устрій Украї
ни». Змінилася політична влада, змінилися й умови церковного життя в 
Україні.

До церковної справи гетьман поставився зовсім інакше, ніж Центральна 
Рада. При Кабінеті Міністрів було сформоване Міністерство ісповідань, в 
закон вноситься розділ про віру. Пост міністра було запропоновано при
бічникові автокефалії О. Г. Лотоцькому. Але через його відмову з політич
них міркувань пост цей обійняв професор Університету Св. Володимира Вас. 
Вас. Зіньківський, дуже відомий широким колам як церковно-громадський 
діяч, який обстоював позиції оновлення церковного життя на строго євангель
ських засадах.

На жаль, подальша робота Міністерства продовжувалась за межами Украї
ни, в Польщі.

Публікуючи низку документів, ми сподівалися показати різні погляди на 
релігію та церкву в Україні. Думається, що вони прислужаться дослідникам. 
Особливо з точки зору існування незалежної, автокефальної, національної 
церкви в незалежній Україні.

Публікація документів і коментар Сергія Солов’я

Готується до друку
«Український історичний календар» на 1995 рік.

Головна тематика випуску — історія козаччини та 
400-річчя від дня народження славного сина українського 
народу Богдана Хмельницького. Зі сторінок календаря ви 
дізнаєтеся про знаменні дати року, відомих політичних та 
державних діячів, ювілеї яких випали на 1995 рік. Багато 
уваги приділено в календарі видатним діячам культури, 
відомим й маловідомим історикам. Вміщено також розпо
віді про церковні та народні свята, повір’я.

Обсяг календаря-альманаху — 20 друкованих аркушів.
Календар стане в нагоді учителям історії, літератури, 

учням та студентам, всім, хто цікавиться минулим нашої 
Батьківщини.

З питаннями про придбання 
«Українського історичного календаря» 

звертайтеся по контактному телефону в Києві:
(044) 224-75-32.
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КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ 
ОЧИМА НІМЕЦЬКОГО ПАСТОРА

(1739 р.)

Німецька література XVIII ст.— публіцистична, географічна, істо
рична давала своєму читачеві досить повне уявлення про природні 
умови українських земель, історію козацтва та його визвольних змагань, 
політико-адміністративний устрій Гетьманщини, деякі особливості зви
чаїв і побуту. Менше описано стан шкільництва та науки.

Однією з перших праць, де характеризується Києво-Могилянська 
академія, є брошура німецького пастора Христофа-Вільгельма Хегель- 
маєра, яка вийшла друком у м. Еслінгені 1739 р .1 Не виключено, що 
пастор був духовником головнокомандуючого російською армією під 
час російсько-турецької війни (1735—1739 рр.) графа Мініха. Разом з 
російськими полками, розквартированими у Києві, він мав можливість 
побувати у місті і познайомитися з вченими Києво-Могилянської ака
демії.

Пастор назвав свою працю «Безпристрасні повідомлення про різно
манітні визначні пам’ятки Російської імперії» й вважав її географіч
ним описом. У зверненні до читача він пише, що навіть у нових геогра
фічних працях можна помітити багато помилок, хибних тверджень, 
зокрема про таку віддалену землю, як Україна. На його думку, це є 
наслідком нерозвинутості у козацького народу географічної науки, від
сутності власних географічних праць. Тут з пастором можна погодитися, 
оскільки Києво-Могилянська академія зі своєю гуманітарною програ
мою навряд чи могла підготувати вчених-географів. А не прищеплена 
цікавість до географії у стінах академії не могла розвинутись і серед 
тієї значної частини вихованців Києво-Могилянської академії, котрі 
продовжували навчання у німецьких університетах, де відбувалося ста
новлення нової географічної науки. Вони, як правило, тяжіли до вив
чення гуманітарних наук, за винятком медицини.

З іншого боку, Хегельмаєр зазначав, що при написанні географічних 
праць інколи використовувалися вірогідні джерела. Свідчення очевид
ців він вважав найдостовірнішими. Але, як відомо, інший тип культури 
викликає неадекватні оцінки і характеристики у людини, для якої 
власна культура є певним еталоном. Цього не уникнув і німецький 
пастор. У його праці є чимало суб’єктивного й неправильно зрозумі
лого, що цілком природно. Та треба віддати йому належне — він нама
гався бути об’єктивним, толерантним; це видно як в оцінці природної 
схильності українців до науки, так і творчих можливостей київських 
учених.

Свою працю він розпочинає з короткого опису Києва, щоб ввести 
свого читача в коло тих проблем, які його найбільше цікавлять. А це 
стан ученості у Києві, осередком якої була Києво-Могилянська акаде
мія. Пастор застерігає, що вченість він розуміє у значно ширшому зна
ченні цього слова, включаючи у це поняття філологію, філософію та 
теологію. Приступаючи до опису Києво-Могилянської академії, Хегель
маєр несвідомо змістив у часі імена засновника академії Петра Могили 
та її розбудовника у XVIII ст. київського митрополита Рафаїла Забо-
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ровського. Він пише, що вони були засновниками академії, побудували 
для неї камінний будинок, за їхніми іменами академія називається 
Могиляно-Заборовська. Далі пастор пише про науки, які викладаються 
в академії, називає професорів і які вони читають курси.

Як протестант і представник раннього німецького просвітництва, так 
званого пієтизму, про що свідчить його захоплення філософськими пра
цями ідеолога цієї течії й . Будде, Хегельмаєр вважав, що київські 
вчені ще міцно тримаються «темного світу старої схоластики». Збагнути 
справжнє християнське вчення, на думку пастора, їм перешкоджає 
забобонна віра в істинність православ’я, хоча деякі вчені, серед них 
він називає префекта Сильвестра Кулябку та професора Симона То- 
дорського, цікавляться новими ідеями й здатні захопити ними акаде
мічну молодь.

Перебуваючи у Києві, пастор не тільки познайомився з вченими 
Києво-Могилянської академії, а й неодноразово брав участь в акаде
мічних диспутах. Він описує один з таких диспутів у своїй книзі. Йому 
не імпонувала досить різка, на його думку, манера ведення дискусій, 
тривалі суперечки навколо дефініцій, а не самої суті мовленого. Він 
порівнював і зіставляв рівень філософії в академії з німецькими уні
верситетами й це порівняння не давало переваги київським ученим. 
Пастор зазначив й об’єктивні причини, які перешкоджали розвитку 
науки, зокрема філософії. Це і відсутність книжок, обмежені можли
вості контактів із європейськими вченими, зокрема німецькими. Він 
надав читачеві можливість самому переконатися у рівні філософської 
науки в академії й опублікував філософські тези професора Стефана 
Калиновського з присвятою Рафаїлу Заборовсько*му. Ці тези були 
видані латинською мовою друкарнею Києво-Печерського монастиря 
1732 р. Пастор не без гордості та деякої зверхності писав, що читач на 
його батьківщині, може, й не збагатить свої знання, читаючи ці тези, 
але одержить уявлення про стан ученості у Києві та й взагалі про 
Україну.

Чимало місця у книжці займає опис побуту київських учених, їхньо
го одягу, звичок. Очевидно, не без підстав професори академії, хоча 
й ченці, не здалися пастору такими вже аскетами. З його опису видно, 
що вони мали добрі смаки, зналися на різних речах. Для протестант
ського пастора тривалі православні пости здавалися дивними і безкі
нечними, тому він так багато й незвично пише про велику спокусу в 
київських учених до вживання м’яса. Проте він вважає правом кож
ного мати ті чи інші смаки та уподобання, якими б незвичними й не
сприйнятливими вони не були. Пастор Хегельмаєр має намір продовжити 
свій опис академії — розповісти про бібліотеку, ректора, декана, інспек
торів, почесні ступені та їн.

Друга частина книжки присвячена характеристиці російської армії 
та опису походу і взяття Очакова. Пастор з великим захопленням 
писав про графа Мініха «німця за походженням, лютеранина за вірою, 
який завдяки своїй мужності й талантам воєначальника досяг у Росії 
найвищих чинів». Хегельмаєр перераховує кількість армій та їхніх 
головнокомандуючих (серед яких було чимало німців). Пієтет пастора 
до Мініха виявляється в опублікуванні панегирика на його честь у 
зв’язку з взяттям Очакова. Він описує похід російської армії через степи, 
«де не побачиш нічого іншого, тільки небо і сонце». На солдатів у сте
пу чатувало безліч небезпек — спека, відсутність чистої води, трави 
для коней. Цей похід закінчився щасливо для російської армії, про 
що пастор писав з великим задоволенням й віддавав належне «проли
тій козацькій крові», зазначаючи, що «бідних козаків з російської 
України брали у рабство щороку».

Пастор написав свої замітки у серпні 1739 р. у Штутгарті й обіцяв 
своїм читачам продовжити їх, «як буду живий й при силі». Але, оче
видно, з якихось причин йому не вдалося продовжити працю, оскільки
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у доступній для нас бібліографії відсутні інші його видання. Треба 
зазначити, що опис Києво-Могилянської академії пастора Хегельмаера 
використовували згодом німецькі вчені, зокрема А. Ф. Бюшінг у своїй 
праці «Нові землеописи».

Христоф-Вільгельм Х егельм аєр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТАН УЧЕНОСТІ У КИЄВІ 
В РОСІЙСЬКІЙ УКРАЇНІ

Шановний читачу!
Нема жодного, хто не мусив би визнати необхідність і потребу ви

вчати географію.
Між іншим відомо, що географія в першу чергу поділяється на 

загальну і спеціальну. Одна розповідає переважно про якості землі, 
інша — про стан окремих земель, міст, монастирів, річок, замків, сіл і 
тому подібне. Хто хоче поширювати справжню географію, мусить добре 
знати як одну, так й іншу.

Коли ми прочитаємо старі й нові письмена, то побачимо, що багато 
й великих змін відбулося переважно з нашою планетою, ніж з окре
мими її частинами. Тому необхідно цю науку розчленувати вдруге на 
давнішу й нову, причому одна описуватиме минулий, друга — сучасний 
стан землі.

Оскільки для пізнання як загальної, так і спеціальної, як давнішої, 
так і нової географії потрібно багато грошей, часу і праці, то немає 
ніякої надії, що вдасться коли-небудь у вивченні її досягти бажаної 
досконалості. У випадку, коли матимемо достатньо таких людей, які 
охоче взяли б на себе всю працю і старання для вдосконалення цього 
мистецтва, то все ж у першу чергу це буде проявом неминучості й 
необхідності.

Між тим все ж маємо право увінчати славою сучасних учених, 
котрі протягом свого життя так багато займалися як загальною, так і 
спеціальною географією, що ми могли б у наші дні добрими географіч
ними працями легко заповнити велику кімнату, на противагу античності 
та Давньому Риму, коли їх було небагато. Це не моя воля так послі
довно розповідати, багато вже зробили інші й заслужили, щоб їхні 
твори прочитали. Це особливо стосується пана Християна Хибнера та 
його «Студії з загальної географії», яку він реферативно виклав у 
Галле 1710 р., далі пана професора Лібкнехта та його «Елементів 
загальної географії» і пана Погана Христофона Бекмана, його праця 
«Географічна та цивільна історія світу». Нарешті пана Еберхарда 
Давида Хаубера з його працею про стан географії.

Однак, незважаючи на те, що нова географія у більшості випадків 
має перевагу перед давнішою, в ній також є чимало помилок. Серед 
інших я знайшов їх також у наявних описах ландшафту та міста Києва. 
Це або ж недостатні й недосконалі зображення, або ж необгрунтовані 
чи помилкові твердження.

Але таке добрими людьми не вважається поганим, тому що подібні 
речі не висмоктуються із пальця, а мусять бути побачені на власні очі 
або ж взяті з достовірних джерел, яких ми про вищеназвану землю і 
місто до цього часу мали зовсім небагато. Козацький народ частково 
занадто лінивий та інертний, частково занадто невмілий, щоб підготу
вати географічні праці. А іноземці, котрі приїздять на українські землі, 
переважно солдати, які не мають для цього ні часу, ні умов, а можли
во, також нахилу та бажання.

Працюючи тривалий час проповідником у російській армії, я зму
шений був досить часто зупинятися у Києві, де поряд з виконанням
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своїх звичайних обов’язків доклав багато зусиль для того, щоб у цих 
умовах зібрати повніші відомості про це місто. А оскільки це місто так 
часто згадується в офіційних газетах, то я зважився для цікавості всьо
го світу видати його повний опис, поклавши початок цими листками. 
Я маю намір про все розповісти у чотирьох частинах, з яких у першій 
буде зображено стан ученості, в другій — церкви та духовності, у тре
тій — політичний, у четвертій — військовий.

Київ — місто в російській Україні, розташоване близько Дніпра, 
який у латинян називається Борисфен. Він досить глибокий і з силь
ною течією, але не скрізь судноплавний, оскільки в багатьох місцях 
забитий великими скелями, як це чітко видно на виданих у Петер
бурзі картах. Незважаючи на це, Дніпро відіграє велику роль частково 
у забезпеченні продуктами, частково в укріпленні міста, що я детально 
покажу у третій та четвертій частинах.

Місто складається з чотирьох частин, які я тут опишу загалом. 
Перша — фортеця Київ, де руський архієпископ Рафаїл Заборовський 
у Свято-Софійському монастирі має свою резиденцію. Друга частина — 
Печерськ, там знаходиться російський правитель Київської провінції, 
а також живе архімандрит багатого і красивого монастиря Іларіон 
Неребецький. Третя — широко розкинуте передмістя при згаданому 
Печерську, де поруч живуть росіяни і козаки. Четверта — Поділ, де 
переважно живуть козаки, котрі займаються великою торгівлею з су
сідньою Польщею.

Як мені здається, цього може бути достатньо, щоб мати в цілому 
уявлення про місто. Але на цьому не будемо зупинятися, а я перейду 
зараз до описування особливих пам’ятних місць Києва. Так як за своїм 
поділом на перше місце я поставив стан ученості, то хочу нагадати 
тільки про те, що розумію слово вченість у широкому значенні, вклю
чаючи у це поняття філософію, філологію та теологію.

Ця небесна богиня навіть у цьому місті перебуває не в такому щас
ливому стані, як у більшості земель Німеччини. Тоді як досягти її 
незрівняної краси і зацікавленості тим багатьом тисячам її прихиль
ників і друзів? Отже, вона має у кожному боротися з його темнотою 
та забобонами, щоб її світло, яке до цього часу не повністю проли
лося, змогло стати очевидним. Все ж є надія, що, коли настане знову 
мир, ученість також пошириться й в Україні, оскільки в деяких козаць
ких душах завдяки вченим-іноземцям, з якими вони підтримують кон
такти, запалиться потреба у високих і кращих справах, мудрому 
знанні. На підставі правдивих свідчень я вважаю цю націю схильнішою 
і здібнішою до вченості, ніж власне росіян.

Відомим осередком ученості у цьому місті є навчальний монастир 
на Подолі, який за іменем своїх засновників названий Академія Києво- 
Могиляно-Заборовська. Архієпископ має великий вплив і владу над 
академією, якому допомагає префект Сильвестр Кулябка, їх особливо 
мають слухатися тамтешні студенти.

Усі науки читаються викладачами як публічно, так і приватно, для 
чого два архієпископи Могила та Заборовський побудували на власні 
кошти кілька років тому красиву і простору будівлю з каменю. Раніше, 
до початку останньої війни з турками і татарами, студентів брали до 
академії щоденно, їх нараховувалося 400, чию похвальну старанність 
<гак багато могло б наслідувати, якби не піднялися, внаслідок розквар
тирування не так вже й багатьох російських полків на Подолі, ціни 
на квартиру та продукти харчування. Зараз кількість студентів змен
шилася до 200 чоловік, причому у скрутному становищі опинилися про
фесори, оскільки вони не мають усталеної платні, а більша частина з 
них мусить жити на гроші за навчання та добровільні подарунки своїх 
учнів.

Для опанування наук в академії є достатньо можливостей — тут є 
9 професорів. Перший називається Ієроним Міткевич, він викладає тео-
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логію; другий — Сильвестр Кулябка — професор філософії; третій — 
Варлаам Новицький, викладає риторику; четвертий — Сильвестр Ляс- 
коронський, він навчає поетиці; п’ятий — Симон Тодорський, котрий 
1738 р. після повернення з Галле до Саксонії, де він переклав росій
ською мовою духовні книги Арндта, став професором грецької та єврей
ської мов; шостий — Амвросій Неребецький, який викладає у класі 
синтаксими; сьомий — вікарій Григорович, навчає граматики; восьмий — 
їнокентій Мигалевич, викладає в класі інфими; дев’ятий — Сильвестр 
Данилевич, є професором аналогії.

Ці панове-професори винятково ченці, вони не їдять протягом року 
м’яса, але натомість їм дозволяється пити горілку, а то риба, за їх 
власними словами, може завдати їм великої шкоди. Вони недобре 
говорили про творця цієї суворої заборони, оскільки самі визнають, 
що це було зроблено свавільно і поспіхом, менш усього дбаючи про 
природу людини. Тому, здається, буває так, що вони нерідко таємно 
переступають цю сувору заборону без докорів сумління. Для таких 
випадків у них знаходиться м’ясо, гуси, дичина, які у великій кількості 
коптяться і соляться у Печерськсму монастирі. Вони шукають для себе 
виправдання навіть у тому, що до їхнього монастиря прибувають знатні 
гості, серед яких є і його величність принц Гессен-Гамбурзький. Але на 
підставі інших очевидних випадків можна зробити висновок, що вони 
в утриманні не заходять так далеко, а часто маючи палку людську 
потребу у м’ясі, знають, як її задовольнити при наявних сприятливих 
обставинах.

Щодо одягу панів-професорів, то він являє собою таке довге до 
землі чорне плаття, через що одяг їхніх священиків дуже подібний до 
одягу духовних на наших землях. На голові носять особливий головний 
убір, який звисає на плечі. Особливо чистою і доглянутою має бути 
борода, тому що вони вважають її великою прикрасою чоловічої статі. 
Вони гладять її руками майже цілий день, тому вона у них ніколи не 
буває сплутана, а постійно має правильну форму. Коли вони виходять 
на прогулянку, то беруть чотки подібно до католиків, виготовлені з кості 
або бурштину, або ж  дорогоцінного дерева.

Мешкають вони у дерев’яному будинку, розташованому серед чудо
вого саду, у якому залюбки прогулюються. Кожен має свою власну 
кімнату чи келію, які прикрашені килимами і чудовими картинами. 
При цьому вони завжди мають запас цукерок, угорського вина і горіл
ки, так що у них добре можна було б жити, якби не жахливий сморід 
від часнику, який вони вживають у великій кількості і яким пропахнуті 
не тільки кімнати, а й все довкола. Наскільки я знаю, помірне вжи
вання цієї рослини не шкодить, а навпаки є корисним. Все ж необхідно 
визнати, що цей запах для мене, як і для всіх інших іноземців, завжди 
нестерпний.

Переважно панам-професорам бракує нічого іншого як добрих праць, 
для одержання яких, можливо, коли закінчиться ця теперішня неспо
кійна й руйнуюча війна, буде знайдено зручний шлях з Петербурзької 
академії наук. Книжки, які вони мають, це темний світ старої схоласти
ки, вони ледве чи можуть додати розумові ясності. Тому у їхніх лекціях 
і  диспутах, хай вони не ображаються, багато лукавого мудрування, але 
мало повчального і грунтовного. Вони до цього не мали ніякої можли
вості піднятися вище. Справді, мудрість проростає в мозку не однієї лю
дини, а як показує давня і нова історія вченості, є сукупність деяких 
менших істин. Через це, перебуваючи у Києві, я намагався передати їм 
добру систему філософії, що врешті мені й вдалося зробити. Коли ми 
одного разу з професором Кулябкою вели розмову про стан філософії у 
Німеччині, і я так пишномовно хвалив йому нашу систему філософії, що 
у нього з’явилося велике бажання що-небудь про це почитати. Я йому 
відразу послав філософські праці Клериці і Будде. Ясність і грунтов
ність їхня так глибоко заполонила його душу, що він наполегливо про
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сив залишити йому ці твори. Я це зробив від душі, бо переконаний, 
що благородний дух цього чоловіка, який не має такого рабського 
страху перед забобонною давниною, не тільки пізнає й перейметься 
істиною, а й також передасть її іншим. Він представник шляхетного 
роду останнього українського гетьмана, одержав добре й світське ви
ховання.

В академії відбувається багато подібних до наших публічних і уро
чистих актів, але є такі, яких у нас немає. Серед спільних — диспути, 
причому вони намагаються проводити їх за зразком німецьких універ
ситетів. Керівник сидить на підвищеній кафедрі, щоб його голос міг 
звучати в аудиторії голосніше. Він піклується про своїх вихованців так 
старанно і ревно, що після свята Вознесіння може бути вільним від 
всякої праці та турбот. Він часто приймає рішення на підставі власної 
думки, як це має місце також у інших академіях, коли пан головуючий 
не хоче погодитися з висунутими аргументами і висновками. У біль
шості випадків він ховається за валом різних схоластичних хитрощів, 
про що опонент навіть не підозрює, бо він рівною мірою звертається 
до душі і розуму.

Наступ з боку опонентів розпочинається з великим галасом, отже, 
можна подумати, що мова буде йти про справжню істину. Але у біль*-; 
шості випадків все залишається, як у відомій сентенції: мучаться у 
пологах гори, а народжується смішна миша. Кожен опонент також має 
свого керівника, котрий свої наявні аргументи пробує висловити і за
хистити. Коли покїнчено зі звичайними (ординарними) опонентами, яких 
буває три, тоді виступають запрошені екстраординарні, серед яких 
часто бував і я. Не було жодного диспуту, на який я, коли перебував 
у Києві, люб’язно не запрошувався деякими студентами. Це дозволяло 
мені як у філософських, так і теологічних матеріях висловлювати свою 
власну думку, хоча мене могли сприйняти за єретика.

Чим більше я з ними спілкувався, тим вільніше міг відкрити свої 
потаємні думки про події, які відбувалися. Я говорив також про різкий 
і незвичний спосіб вести дискусію, яким до цього вони користувалися, 
коли істина більше втрачається, ніж знаходиться. Отже, я закликав їх 
замість темної, необгрунтованої схоластичної термінології опиратись у 
своїх лекціях на чіткість, грунтовність, систематичність. Тоді вони могли 
б з часом покінчити з лайкою. Хоча це не подобається більшості з них, 
і їм важко зрозуміти, оскільки вони звикли більше сперечатися навколо 
слів, ніж грунтовних понять. Все ж гризтися так затято навколо голого 
поняття понад годину, як це мало місце раніше, вони вже не хочуть.

Оскільки я взявся описати стан ученості у Києві, то мушу також 
запропонувати переконливі зразки і свідчення. Я хочу започаткувати 
філософським диспутом, який передусім думаю опублікувати. Моїм 
попереднім наміром було дати шановному читачеві короткі витяги з 
нього, як це прийнято в деяких їхніх учених виданнях. Але оскільки у 
ньому не йдеться про детальне обговорення однієї єдиної матерії, а 
більшою мірою представлено зібрання різних учень, то робити це недо
цільно. І чим подібні твори і праці рідкісніші у Німеччині, тим менше 
я побоююсь викликати у шановного читача відразу до читання таких 
праць, таму що таким чином він одержить найкращу можливість мати- 
грунтовне й правильне судження. А це є кінцевою метою читання цієї 
книжки: запобігти злу, яке може статися, а одержане добро повернути 
на наше добро і задоволення.

Отже, це так, шановний читачу! Диспут, який кілька років тому був 
надрукований і захищався у Києві. Я нічого у ньому не змінив, а пере
дав його тобі тими ж його словами та абзацами, як це є у моєму дру
кованому примірнику, щоб ти міг одержати чітке уявлення про їхній 
спосіб писати 5 навчати.

Якщо я побачу, що цим виданням тобі зроблена послуга, тоді можуть- 
з’явитися ще й інші, у яких, можливо, дам начерки відповідей на тези.
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Це не ті поняття, котрі розширять чи поглиблять твої пізнання істини. 
Все ж  вони будуть служити тому, що ти, з одного боку, зрозумієш бла
женство Німеччини, де майже у всіх частинах її як знання світу, так 
і божественне вчення викладені чітко й грунтовно. З іншого — зможеш 
одержати деякі достовірні відомості про стан науки у козаків і росіян, 
про що ми так мало знаємо. І якщо обставини мені дозволять, то я 
бажав би постійно одержувати кореспонденції з цих віддалених місць, 
щоб тобі, принаймні кожен рік, прислужитися деякими вченими нови
нами з російської України.

Особливо мені радісно, коли я тим, які турбуються про царство 
Боже, дам добру і щасливу звістку про пана професора Тодорського. 
Посаду, яку він займає при академії, можна по праву назвати ключем, 
який відкриє багатьом душам двері до чистого Євангельського Ісуса 
Христа. Без сумніву, він спробує це зробити при підтримці старших, 
оскільки є відданим і старанним знавцем і сповідником свого Спаси- 
теля. Він привіз з собою із Галле різні книжки про наше божественне 
вчення, які, напевно, не залишаться без вжитку. Він розуміє латинську, 
грецьку, єврейську мови, за свідченням гальських теологів зарекомен
дував себе у свій час працелюбним і старанним студентом. Отже, він 
приверне в Україні до себе увагу багатьох тисяч, позаяк дві останні 
мови до цього часу залишаються маловідомими у козаків і росіян. 
Знання їх може дати засіб, що значно полегшить вхід до їхніх душ.

Нічого іншого йому не можна побажати, як того, щоб Бог дав йому 
■обережності у словах і діях. Диявол буде поширювати серед їхніх 
дітей забобони, гаситиме завезене сюди світло, бо воно може зашко
дити його владі. Він має також достатньо можливостей досягти такого 
клятого наміру, оскільки зміни у релігії у цих людей будуть вважатися 
невдалими і каратимуться. Деякі докази про це я хочу навести у іншо
му місці, коли буду описувати стан духовності та церкви у Києві. Вони 
дотримуються згубної думки, від якої відмовилося багато інших хри
стияни і не дурні. Але з цим смішним судженням скоро буде 
стиянами і не дурні. Але з цим смішним судженням скоро буде 
покінчено, коли пан Тодорський з Божою поміччю дасть своїм учням 
читати привезене Святе письмо. Це міг би читати професор теології 
університету, але його голова повна схоластичних химер, так що грун
товним і повчальним речам у ній не залишилося місця. Він дуже 
старанно читає латинською мовою навіть грецьких отців церкви, щоб 
врешті у них дещо знайти, чим він намагається аргументувати свої 
помилкові тези.

Коли я шановному читачеві знову запропоную уривок моїх пові
домлень про стан ученості у Києві, то детально доповім про їхню біб
ліотеку, ректора, декана, інспекторів, колегію публічну і приватну, 
почесні ступені та інші речі, які мають місце в академії. При цьому я 
свято запевняю, що ніщо не буде написане, у правдивості і правиль
ності чого я сам повністю не переконаний. До того ж я знаю, як важко 
читати повідомлення, які до цього надходили з цих віддалених місце
востей, бо вони грунтуються переважно на байках і брехні, а це викли
кає відразу.

Між іншим, я не обмежусь описом київської вченості, а буду нама
гатися повідомити про стан ученості у Москві, Харкові, Чернігові, Пе
тербурзі, особливо у Петербурзі, де вона переважно прокладає собі 
дорогу, що добре видно на прикладі Петербурзької академії наук і 
кадетського корпусу. Про неї поширилось уже багато вісток у світі, 
але, на мою думку, одні з них — достатні, інші — ні. Деякі вчені з 
відомих німецьких університетів дотримуються думки, що вчені акаде
мії втягуються у різні державні афери [...]
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ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ЕСЕ

Дмитро Головко

6

КУРГАН КОНЕВІ
Під Ярославкою є таке місце, 
що називають курганом.
А воно — просто вивершок, згірок, 
де синіє полин, відцвітають

козельці...
Але пам’ять жива: 
тут коневі люди

насипали пам’ятник.

Із самого Чернігова, 
поминувши Козелець, Бобровицю —

полем,
швидше за птицю, летів сюди

вершник.
Може, вчорашній джура Данила

Апостола
(кажуть, раптово параліч розбив) 
або внук Полуботка чи правнук... 
Мчав так настирливо, вміло, 
мов би тікав од закляття Батурина — 
у колишню залогу чернігівського

Ярослава,
у Ярославку.
Кінь аж хрипів од натуги.
Шпори до крові набили коневі боки. 
Тільки ж треба, ой треба!
Передали з канцелярії полку 
листа од самої цариці Анни, 
в нім — «помилування» усім

ярославцям,
яких тільки вчора 
повернули з таємної канцелярії 
самого Бірона, із Петербурга...
А тепер ось, можливо, в цю мить 
четвертують, саджають на палі...
— Коню, мій коню!

...Ось зачитали вирок Івану
Міиицькому,

ченцеві Печерської лаври і теслі: 
ішов на роботу за Десну, 
а почав бунтувати народ

православний...

Потім — священикові
Ярославської церква 

Іларіону — у мирі Степану Барбелі... 
Бач, закликали вернути козацькі

порядки.
А Міницький до того
себе видавав за царевича Олексія.
Мовляв, не убили мене, я живий

і здоровий.
Підсобіть — відвоюю престол, а тоді 
вічний мир укладу із Туреччиною, 
сукупно ударим — на ляха...

Чи було воно так, а чи ні, тільки
іскра

запалила завзяття у ярославців: 
жінки цілували хреста із Іванових

РУК,
біля амвону у церкві, 
чоловіки — брались за зброю.

— Скільки терпіти?!
І клялися під хоругвами йти на

Бірона.
Роздає, сучий син, їхні землі 
дукам вкраїнським за зраду 
звичаїв давніх і мови...

Шугнуло з дерев вороння.
Ойкнув майдан — пролунала

команда!
— На палю!
Потягли невдаху-царевича 
та Степана Барбелу до частоколу.
А на пласі уже четвертують

солдата.
Сам сотник Климович, який

арештовував їх, 
порядкує на лобному місці...
Раптом:

пересилюючи волання і стогін, 
крик вороння, що кружляло

навколо,
хтось гукнув божевільно —
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аж сокира, обагрена кров’ю, 
занесена у ката над головою,—

заклякла.
— Зачекайте — он вершник!
Із поля,

де тільки озимина пробудилась 
і парувала чорна рілля,— 

він летів білим вітрилом!
...Кат по-волячи глянув на сотника, 
а той — вже на суддів у сутанах.
— Ну, зачекайте...
Вершник — все ближче, все ближче. 
Та ось кінь спіткнувся —

ні його, ані вершника...
Ні, піднімається, ось він біжить. 
Над головою рука із папером,

ЙОГО

...Струснуло корабель, і капітан 
бігцем на палубу — дива, та й годі... 
— Покласти рель на борт під

вітер!—
він наказав, бо нині моряки 
зірвать судно могли таким лиш

чином.
Та не зірвали — сіло, бач, надійно. 
Тепер — кріпити, та міцніш, вітрила! 
А з палуби негайно скинуть треба 
віс розтори (важкі предмети) — 
гарматні коронади, стеньги, реї... 
Моряцька дружба закипіла в праці. 
І лиш тоді судно зійшло з мілкого. 
Та наставала ніч. Важкі супоні 
вечірніх хмар обперезали обрій, 
свинцевий дощ на палубі танцює, 
десь снасть тріщить, і кидає судно 
із боку в бік — куди в таку негоду? 
Чекати ранку — доброго чи злого... 
На кітву стали — треба й відпочити, 
бо моряків знесилила пригода.
Всю ніч терзався капітан в каюті: 
всі карти знав — і Кука,

й Ванкувера. 
Десь тут і «Астролябія», і «Бусоль» 
нещасного француза Лапаруза

* Острів у Тихому океані, повз 
ннка «Нева».

розмахує ним так заклично. 
Що це — рятунок? і
Уміли царі жартувати з народом: 
голову знявши, «милують щедро».
Так і на цей раз:
одних — до Сибіру, іншим —

струтцени,
а тим, котрих скарали,— 
вічная пам’ять, як і — коневі...

Під Ярославкою є таке місце, 
що називають курганом, 
а воно — просто вивершок, згірок, 
де сивіє полин, відцвітають козельці. 
А пам’ять — жива.

В 1803— 1805 роках відбува
лася перша навколосвітня 
подорож імперського флоту, 
очолювана Іваном Крузен- 
штерном та Юрієм Лисян- 
ським — українцем з Ніжи
на, де є йому пам’ятник.

проходили — й ні слова про мілини. 
От напоровсь — і докір за докором... 
А вранці — сонце, де й поділись

хмари.
Був капітан на палубі: високий, 
в незмінному дощовику лискучім, 
і моряків, ще сонних, як і сам, 
підгонив до роботи: швидше,

швидше!
...А що це там — по курсу корабля!? 
Здається, острів, що не міг тут бути. 
От диво ще. 1 скоро вся команда 
була розділена на дві частини: 
одні збирають скинуте приладдя, 
а інші, з капітаном,— у розвідку. 
Пісок, корали, тюленеве стадо, 
що байдуже дивилось на прибульців, 
глибокі ямки у траві високій, 
звідкіль шугали вилякані птахи...
До вечора той острів дослідили, 
коралів, губки скам’янілої набрали, 
знайшли шматочки дерева...

Напевно,
прибило їх сюди з країв далеких... 
Поставили на чолопку жердину, 
а біля неї закопали пляшку 
з листом до всіх: «Цей острів * —

ми відкрили...»

який Ю. Лисяиський вів свого вітрнль-

ОСТРІВ
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Й вернулися. На кораблі — порядок. 
Став на місток свій капітан. Додому 
взяв курс, але спочатку — до

Кантона...
Дивився мовчки в серпанкову далеч, 
й згадалися до щему рідні далі — 
остерські луки, де дитинство збігло, 
ошатні вишні ніжинські, подоли 
і куполи церков — автографи небесні, 
котрі в душі будили пісню давню. 
«То, може, й острів так назвати —

'Ніжин?»
Несміло підійшов Петро Павлишин, 
земляк, з Полтавщини — статурою

Вакула —
і ну казати про планиду щастя —

про капітана, дух його високий, 
який порятував усіх од смерті...
— Хай буде острів зватися

Лисянський,— 
сказав Петро.— А моряки всі згодні. 
Лисянський — це Вкраїна наша

славна,
чию звитягу не струїли роки...—

Стояв Юрко на палубі відкритий 
усім вітрам зустрічним:

— Ваша воля!
...Не згубиться на мапах світу

людської пам’яті...
А це таки багато!

острів

Іоан Швець

Молитва святих
Зруйнований Михайлівський стоїть, 
Руїна біллю, раною ятрить.
І Трапезний, мов свідок із століть, 
Іскринкою незгасною горить...

А як затихне марнотливий день,
І панство з міста вигуляє псів, 
Скриваючись озлоблених людей,
Тут оживає... братія віків.

Встають і поспішають на мольбу 
За нас, серед мерзот і запустінь,
За Київ, в цю загублену добу,
За бідний люд утрачених спасінь.

І воїнство небесне предстоїть.
А попереду сам Архістратиг,
Ось так і донині з глибини століть, 
За грішних нас, звучить мольба

святих.

Лиш ми не бачимо серед марнот, 
Не чуємо святу мольбу оту.
Святії! Не лишайте наш народ, 
Спасайте Україну-сироту.
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КНЯЗЬ ЯРЕМА ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
Богдан Хмельницький і князь Ярема Корибут-Вишневецький — поміт

ні постаті на терені української історії. Один — представник дрібної 
православної шляхти, другий з великого княжого роду Гедеминовпчів. 
Обидва закінчили Львівський колегіум, один залишився вірним предків
ській руській вірі, другий — став відступником, свідомо перейшов у ка
толицтво. Один — визначний полководець, гетьман, будівник нової ко
зацької Української держави, другий — теж визначний воєначальник, 
непримиренний ворог повсталих козаків і посполитих, до ганця своїх 
днів збройно виступав проти козацтва, Гетьманщини. Недарма автор 
«Исторіи Русов» називав князя Ярему — «самим злейшим врагом и го
нителем козацким...» 1

Що ж спричинило таку ворожнечу, безкомпромісну боротьбу між істо
ричними діячами? Князь Я. Вишневецький був типовим представником 
українських магнатів, власників величезних земельних володінь, репре
зентантів найконсервативнішої форми земельної власності — латифун- 
дійної. Цих панів — «королев’ят» цілком влаштовував державний лад 
Речі Посполитої з її  всевладністю магнатів.

Панам-можновладцям в Україні протистояла козацька старшина та 
православна шляхта — середня і дрібна. Виразником інтересів цих верств 
став згодом Богдан Хмельницький. Старшина й православна шляхта 
уособлювали зростання в Україні середньої і дрібної (козацької) земель
ної власності, на той час прогресивної форми землеволодіння. Б. Хмель
ницький, виражаючи їхні наміри, засуджуючи сваволю магнатів, прагнув 
до такого правового ладу, коли, за його словами, «король має бути коро
лем: щоб судити й карати шляхту, дуків, князів. Щоб був він вільний. 
Провиниться князь — відрубати йому голову, провиниться козак — так 
само з ним учинити...» 2

Суперечка між станами перетворилася на боротьбу збройну, безком
промісну, досягнувши небаченої до того гостроти й сили в ході Великого 
козацького повстання 1648—1657 рр.

Князь Ярема Михайлович Корибут-Вишневецький був нащадком 
славного роду українських князів-гедиминовичів *, які відзначалися в 
історії України як полководці й адміністратори, оборонці рідної землі 
від зазіхань Туреччини та Кримської орди — згадаймо хоча б Дмитра 
Корибута-Вишневецького (Байду)...

* Рід князів Корибутів-Вишневецьких походить від Корибута — сина великого кня
зя литовського Ольгерда Гедиминовича і другої дружини його — тверської княжни 
Уляни Олександрівни. Князь Корибут Ольгердович прийняв православ’я; володів 
Новгород-Сіверським князівством. Наприкінці XV ст. нащадки Корибута розділилися 
на дві гілки — Корибутів і Корибутів-Вишневецьких (останні володіли Вишневцем на 
Волині). Корибути-Вишневецькі стали підноситься з XVI ст., займаючи важливі по
сади, починаючи з Дмитра Івановича Вишневецького (Байди), старости черкаського і 
канівського, засновника Січі Запорозької.
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Батько Яреми — князь Михайло Михайлович Корибут-Впшневецький, 
староста овруцький, щиро відданий православній вірі та традиціям свого 
роду і Руси-України. Він одружився з дочкою молдавського господаря 
Яреми М огили — Раїні, двоюрідній сестрі Петра Могили, який згодом 
став архімандритом Києво-Печерської лаври, а відтак — митрополитом 
Київським і увійшов у вітчизняну історію як поборник просвіти й куль
тури, засновник київського колегіуму.

У другій половині XVI ст. князі Вишневецьісі — землевласники серед
ньої руки, володіли своїм родовим гніздом — містечком Вишневець із 
навколишніми селами. Стрімке зростання їхніх земельних володінь роз
почалося наприкінці XVI ст. поряд з експансією магнатерії в Наддні
прянщині, передусім із захопленням тоді ще не обжитих земель Ліво
бережної України.

Двоюрідний племінник Дмитра Байди-Вишневецького — черкаський 
староста Олександр Вишневецькпй став першим з Вишневецьішх власни
ком земель на Лівобережжі, купивши 1590 р. у Михайла Байбузи маєтки 
в Посуллі, котрому «река Сула, река Удай, река Солонеца и уход Лужок» 
були надані королем Стефаном Баторієм ще 1578 р.

У 1591 р. князь Олександр Вишневецький отримав привілей па «фун
дацію местечка на врочищу Лубне», у 1592 р. на «фундацію местечка 
на урочище Пирятин». Обом містам князь виклопотав Магдебурзьке 
право.

Брат Олександра — Михайло Вишневецький, староста овруцький, 
першим розпочав захоплення земель по Сулі й не тільки в межах Речі 
Посполитої, а й за московським рубежем. На землях, підвладних Росії, 
Михайло Вишневецький захопив міста Лохвицю, Сенчу, багато хуторів. 
Князь Михайло помер 1616 р., його поховали в православній церкві у 
родовому маєтку — Вишневці. Його троюрідний брат Костянтин Вшппе- 
вецькпй став опікуном дітей покійного князя Михайла. Одержавши ста
роство черкаське, князь Костянтин продовжував розширювати володіння 
Вишневецьких на Лівобережжі. Віп захопив Яблунів і Миргород й всі 
так звані «салетрьі» — по річках Пслі, Ворсклі, Орелі в «диких полях» 
під Путивлем, Білгородом, по Хоролу й Груні \

Княгині Раїні Вшпневецькій після смерті чоловіка ще тривалий час 
довелося вести боротьбу за право володіння лівобережною Вишневеччи- 
ною з рідним братом князя Михайла Юрієм Вишневецьким, київським 
каштеляном, який намагався заволодіти маєтпостями брата. Судова тяга
нина припинилася тільки внаслідок смерті князя Юрія 1618 р.

Раїна Вишневецька залишила по собі добру пам’ять. Вона стала за
сновницею трьох православних монастирів: Густинського під Прилуками, 
Мгарського під Лубнами й Ладиисько-Підгірського (на р. Удаї). Заснов
никами першого з цих монастирів були ченці Кпєво-Межигірського 
монастиря на чолі з Ісаєм Коппнським — визначним церковним і куль
турним діячем. Останній виклопотав у Михайла й Раїни Вишневецьких 
земельні «фундуші» для Густинського, а згодом й інших монастирів. 
Княгиня Раїна доручила І. Копинському, ігумену Мгарського монастиря, 
завідувати всіма парафіяльними православними церквами у володіннях 
Вишневецьких. При цьому княгиня Раїна наклала клятву на порушни
ків її  волі: «Л хто бн мел тую фундацію нашу нарушати і касовати в 
потомнме часи и одмймовати..., тодй нехай нем будет клятва свт. отець... 
и раз(с)удится тот со мною перед маєстатом Божіим!» 4

Та перший, хто «нарушив й касовав» заповіт княгині Раїни, був її 
син, «пожаданная ея утеха» — князь Ярема Вишневецький, який всупе
реч волі й заповіту матері, перейшов у католицтво та став ширити като
лицизм у Вишневеччині... Проте це станеться з часом.

По смерті князя Михайла Вишневецького залишилися син Ярема та 
дочка Ганна. Вродлива княжна Ганна мала багато залицяльників серед 
вельможних молодиків, за нею упадав сам королевич Владислав й зреш
тою висловив бажання одружитися з нею. Та це викликало спротив серед
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польської магнатерії, оскільки княжна Ганна була православною. Не 
зважаючи ня тят^ сттоюгсливу перспективу — стати королевою поль
ською, княжна Ганна відмовилася перейти в католицтво — така була 
умова шлюбу 8 королевичем. Проти переходу в католицтво Ганни ви
ступила і її  мати — княгиня Раїна, ревна православна. Отже, шлюб не 
відбувся.

Княжичу Яремі після смерті батька виповнилося тільки чотири роки. 
Мати тримала його при собі. Прагнучи виховати сина у православній 
вірі, княгиня Раїна доручила його виховання своєму духівнику — ігуме
ну Густинського монастиря Ісайї Копинському. Та невдовзі княгиня 
захворіла й померла 1619 р. Перед смертю хвора мати, знаючи характер 
сина, помічаючи в нього риси честолюбства, в присутності Ісайї Копин- 
ського зобов'язала Ярему твердо дотримуватися батьківської віри, не 
перейти — як уже зробило чимало українських панів — у католицтво під 
страхом материнського прокляття.

Залишившись сиротою, семилітній князь Ярема потрапив під опіку 
свого дядька князя Костянтина Вишневецького, воєводи чорноруського 
(у Білорусі), який був ревним католиком. Поставивши 8а мету перевихо
вати молодого князя у католицьку віру, Костянтин Вишневецький віддав 
його до Львівського єзуїтського колегіуму. Під керівництвом і впливом 
умілих отців-езуїтів Ярема став не тільки добрим спудеєм, а й щирим 
прихильником католицького вчення. Подорож до католицьких країн Євро
пи — Італії та Іспанії, де він вивчав військову справу, сприяла тому, що 
Ярема Вишневецький ще більше прихилився до римської віри. У  1631 р. 
він офіційно відступився від православ’я  й прийняв католицтво5. Че
столюбний, запальний князь Ярема зрештою став релігійним фана
тиком.

Володимир Антонович так характеризував молодого князя Ярему: 
«Із школи він виніс станові традиції й повну зневагу до нешляхетських 
станів. Разом з тим він засвоїв поняття про повну рівноправність усіх 
членів шляхетського стану й у своїй особі втілював тип шляхетського 
демократа. Незважаючи на своє князівське походження, умів триматися 
серед щонайбідніших шляхтичів як рівний з рівними. Внаслідок цього 
популярність його, особливо серед незначних шляхтичів, була дуже ве
ликою... Але, будучи людиною гуманною у ставленні до шляхтичів, він 
водночас був надзвичайно жорстокий і безсердечний, цілковитим тираном 
щодо непривілейованих станів; за найменший непослух, за найменшу 
провину він карав з нечуваною жорстокістю... На прикладі Яреми Вишне
вецького ясно бачимо, наскільки станове виховання, разом з розвинутим 
фанатизмом могли розбестити навіть натуру талановиту, не кажучи вже 
про людину із звичайними здібностями...» 8

Повернувшись 1632 р. в Україну, князь Ярема пройнявся турботами 
про розширення своїх володінь. Ставши 1630 р. повнолітнім, продовжу
вав традиційну політику захоплення суміжних земель на Лівобережжі, 
яка за масштабами перевищила дії його попередників. Так, 1643 р. за
хопив у городельського старости К. Харлезького Грайворон із сусідніми 
селами, у 1644 р. відібрав у надвірного маршалка А. Казановського місто 
«Ромен со всею волостью», а відтак — захопив землі понад річками Хо- 
ролом і Оржицею й на тих землях «внбудовал и осадил место Хорол и 
инших местечок и сел килькадесять». У 1645 р. князь Ярема забрав у 
вдови чернігівського каштеляна С. Козаковської села Дорогинку й Во- 
лодиславівку за річкою Удаєм; у 1646 р. послав у похід 7-тисячний загін 
жовнірів з гарматами і захопив міста: Гадяч, Полтаву, Кременчук, Доб- 
рик, Краснопілля, Глинськ, Лютеньку, Зіньків, Олесне, Зикгмунтов и 
«местечка иньїе». В сеймовому суді, через підкупи суддів, прямі погро
зи, справи про захоплення у сусідів князем Яремою Вишневецькпм цих 
земель (з селами й містами) здебільшого відкладалися на невизначені 
строки...
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Загалом на середину 40-х років XVII ст. князю Я. Вишневецькому 
•належала величезна суцільна територія по річках Сулі, Пслу, Удаю, 
Ворсклі. Окрім сіл і хуторів, тут нараховувалося 56 міст і містечок. 
Вйшиевеччина, в якій нараховувалося 288 тис. підданих князя, щороку 
давала 1 млн. 200 тис. злотих чиншу. Князю Яремі належали також 
-землі з містами, містечками, селами і на Правобережжі. За описом 1629 р. 
Яремі й Костянтину Вишневецьким належало на Волині 72 поселення, 
ЗО фільварків. Крім того, на Поліссі князь Ярема володів Брагпним з 
округою, на Поділлі — містами Немирів, Бершадь, Ладижин з навколиш
німи селами; у 1636 р. після смерті князя Юрія Збаразького, з припинен
ням роду Збаразьких, до Я. Випшевецького перейшов у володіння Зба
раж з округою... Можна з впевненістю зазначити, що князь Я. Вишне- 
нецький, поряд з князем Д. Заславським, був найбільшим магнатом в 
Україні та й в усій Речі Посполитій.

Господарська діяльність князя Яреми не обмежувалася розширен
ням власних земельних володінь. Неабияку увагу, як й інші магнати 
у  ті часи, він приділяв захопленню слобід, сприяв розвиткові міст на сво
їх  землях. Особливо князь піклувався про економічний стан своєї 
резиденції — міста Лубни. Ще батько Яреми — князь Михайло Вишне- 
вецький укріпив лубенський замок, на валах поставив гармати й гаків
ниці. Гарнізон замку складався із загону козаків під командою «отама
на Війська Запорозького лубенського». Самі Лубни 1623 р. одержали 
Магдебурзьке право, тут згадується «ратуша Лубенська» з війтом і бур- 
мистерами. Лист князя Яреми, наданий місту 1635 р., затвердив цеховий 
лад лубенських ремісників. У 1640 р. Я. Вишневецький остаточно пере
селився в Лубни, і місто почало інтенсивно зростати.

Як ревний католик, користуючись своїм правом «презенти» *, Я. Виш- 
певецький намагався насаджувати католицизм у своїх володіннях, зокре
ма на Лівобережній Україні. Він улаштував у Лубнах монастир отців- 
бернардинів, є згадки про будівництво ним католицького «кляштора» в 
Прилуках...7

Його колишній наставник Ісайя Копинський, на той час митрополит 
Київський, обурений такою діяльністю князя на рідній землі, звернувся 
до нього з палким листом, благаючи повернутись до віри батьків, нагаду
вав заповіт матері.

Знаменно, що митрополит облишив богословські суперечки про істин
ність тієї чи іншої віри й ставив питання, в силу яких обставин пред
ставники панства руського «от своей старожитной верн греческой от- 
ступают» й вважав, що визначальними є три причини: зраджують пред
ківську віру «для славн света сего» або «для великого богатства» й, на
решті, від зневаги до своєї віри: «же то грецькая — хлопская єсть вера». 
Митрополит засуджував усі ці мотивації й закінчив своє звертання: «не 
давайся, ваша княжая милость, уводити политицкими рацнями» 8.

Та князь Ярема не прислухався до цих благань митрополита й про
довжував всіляко утискувати православних підданих у своїх величезних 
маєтностях — на Поділлі, Волині й Лівобережній Україні.

Слід віддати належне князю Яремі — він був вельми здібним воє
начальником і полководцем, що визнавали й сучасники. До того ж — 
хоробрий, діяльний, невтомний, і, що було тоді рідкісним явищем серед 
польського панства,— вів простий і тверезий спосіб життя, не упадав 
біля жінок. Він завів суворий порядок у своєму надвірному війську, жов
ніри і надвірні козаки шанували його як воєначальника не менш за 
щедрість — князь витрачав на своїх вояків до 180 тнсяч злотих на рік 
із власних прибутків. Місцева дрібна шляхта вважала його своїм благо
дійником: кілька тисяч шляхтичів перебували на його утриманні.

Володіючи величезними маєтностями і багатствами, князь Ярема міг 
досягти найвищих посад і почестей у Речі Посполитій.

* «Право презенти» — право магната опікуватися церквами в своїх володіннях.
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Ще 1632 р. двадцятирічний Ярема Вишневецький одержав овруцьке 
староство, у 1646 р. став воєводою руським *, посів місце в сенаті, отже, 
увійшов до верхівки правлячої верстви Речі Посполитої. Йому були 
притаманні патріотизм, відданість аристократичній Польші — в листах 
до польських державців він постійно підкреслював свою самопожертву, 
готовність «віддати своє життя в жертву вітчизні». Своє становище князь 
Ярема ще більше зміцнив, одружившись у грудні 1637 р. з дочкою корон
ного канцлера X. Замойського Гризельді. Весілля відбулося у Львові й 
тривало 15 днів. Воно обійшлося Яремі Вишневецькому в 250 тис. 
злотих...

Та через свою гординю, через те, що тримався надто незалежно, князь 
не користувався симпатією серед великого панства, стримано ставилися 
до нього й обидва королі — Владислав IV та Ян-Казимир.

Уперше свою звитяжність князь виявив у битвах проти Росії 1634 р.— 
під Смоленськом і Бедою. Та попри свої військові здібності князь уже 
тоді виявив і свою нестримну вдачу — він з такою жорстокістю розоряв 
міста й села, що росіяни пррзвали його палієм. У 1643 р., коли татар
ський воєначальник Омер-ага з великим загоном удерся в Україну й по
вертав з ясирем до Криму, князь знищив його військо й визволив по
лонених. На другий рік Вишневецький розбив татарів під Охматовим. 
Й у цих боях князь виявив таку лють до супротивника, що самі татари 
прозвали його кучук-шайтаном.

Водночас князь Ярема жорстоко придушував козацькі виступи в 
Україні.

Так, 1638 р. Вишневецький брав активну участь у придушенні 
повстання Якова Остряниці, яке охопило значну частину Лівобережжя, 
його загін, равом з коронним військом, завдав поразки козацькому табо
рові під Жовнином, тримав облогу табору на Старці. Зрештою, козаки 
були змушені піти на капітуляцію. Згодом Вишневецький розгромив 
загін отамана Півторакожуха на річці Мерлі (на Слобожанщині), без
жально караючи повстанців-схизматів.

Та особливу енергію князь Ярема виявив з самого початку Великого 
пародного повстання під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. 
Одержавши звістку, що з початком повстання — навесні 1648 р.— поспо
литі селяни на Лівобережжі почали збиратися в загони, «купи», а деякі 
йшли до війська Б. Хмельницького, князь Ярема зібрав близько 8 тис. 
шляхтичів і надвірних козаків, які жили в його володіннях, і пішов при
боркувати повстання. Слід зазначити, що поляки напередодні Корсун- 
ської битви сподівалися на допомогу війська Яреми Вишневецького, який 
мав переправитися біля Переяслава на правий берег Дніпра. Та широ
кий повстанський рух на Лівобережжі перешкодив задумам князя. 
Шляхтич Чорний у травні 1648 р. з цього приводу писав до канцлера 
Ю. Оссолінського: «У князя Вишневецького 8000 війська, але він на це 
військо не покладається, тому що — Русь». І справді в ході повстання 
на Лівобережжі більшість козаків з надвірної хоругви Вишневецького 
перейшли на бік повстанців. У кожному місті й селі на Вишневеччині 
поплічники князя Яреми ставили на ринку шибениці, пійманих повстан
ців вішали, садовили на палі, карали «на горло». Князь Вишневецький 
не припускав і думки щодо угод з повстанцями, дорікав шляхтичам, що 
схилялися до миру з козацтвом. Волав, піднявши шаблю: «ось чим слід 
приборкати козаків!...», а присланих до нього шістьох козаків від геть
мана Хмельницького, котрий пропонував князеві Яремі укласти мирну 
угоду, велів негайно посадовити на палі...

У такий спосіб князь лютував під Лубнами, під Переяславом. Зазда
легідь відправивши сім’ю у Вишневець, князь Ярема наприкінці травня 
з своїм загоном переправився через Дніпро під Любечем й увійшов до 
Житомира. Там він разом з київським воєводою Я. Тишкевичем зібрав

* Руське воєводство охоплювало територію Львівщини.
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на сеймпк шляхтичів, які ще залишилися на півночі Київщини, закли
кав їх до нещадної війни з бунтівливим хлопством, водночас збільшив 
чисельність свого війська. Разом з київським воєводою він склав ухвалу 
про збір грошей на утримання шляхетського війська й сам дав на це 
кілька тисяч злотих з власних коштів.

Між тим гетьман Богдан Хмельницький послав полковника Максима 
Кривоноса на Правобережжя проти князя Яреми. Ще на початку червня 
1648 р. князь Вишневецький, одержавши звістку про виступ козацького 
війська, рушив углиб України й громив все на своєму шляху. Особливо 
катував повстанців князь Ярема в містечку Погребище, жителі якого, 
озброївшись, утворили загін й чинили опір наказам Вишневецького. 
Жовніри князя Яреми карали винних і невинних, садили на палі, рубали 
голови, знущалися над православними священиками. Жителі його маєт
ності — Немирова відмовилися коритися князеві, це особливо розлютило 
Вишневецького, який особисто був присутнім на стратах й кричав катам: 
«мордуйте їх так, щоб вони відчували, що вмирають!». Ііемирівцям ви
ривали очі, їх розпинали, розтесували навпіл, саджали на палі, обливали 
окропом. Сучасник писав: «застосовували такі кари, що й поганин не 
придумає...» 9 Коли Максим Кривоніс узяв Бар, резиденцію польських 
гетьманів, Ярема Вишневецький у гніві від такої звістки карав «на гор
ло» всіх козаків, що потрапляли йому до рук.

Наступ Вишневецького викликав гнів і обурення козацтва і поспіль
ства в Україні. Козацька старшина й сам гетьман Хмельницький вважа
ли цей виступ князя провокацією в момент, коли польський уряд офі
ційно звернувся до гетьмана з пропозицією почати мирні переговори. 
«...В нинішній час,— писав у серпні 1648 р. до польських комісарів 
гетьман Хмельницький,— причиною зла був... князь його милість Вишне
вецький, котрий нерозважно й необдумано кинувся на нас, не по-хри- 
стиянськи й не по-лицарськи здійснював тиранства й жорстокості над 
народом нашим християнським, над невинними душами...» 10 Розуміючи 
роль Яреми Вишневецького як воєначальника, знаючи його безкомпро
місну позицію щодо повсталого козацтва, враховуючи реакцію народу 
на жорстокість князя, Б. Хмельницький настійно вимагав усунення кня
зя Я. Вишневецького з керівних посад у Речі Посполитій, навіть по
карання його як безпосереднього винуватця дальшої війни. Та правлячі 
кола Речі Посполитої не наважилися на такі акції.

А Вишневецький й інші магнати продовжували каральні дії в Україні. 
У липні 1648 р. військо Вишневецького і Тишкевича під Махнівкою за
знало поразки від козацьких полків М. Кривоноса та І. Гирі й відійшло 
під П’ятку, там Кривоніс намагався оточити Вишневецького й оста
точно його розгромити, проте князь Ярема зумів таки переправитися 
через Случ. Згодом військо Вишневецького під Старокостянтиновим 
з’єдналося з загоном князя Д. Заславського. Зрештою, 16—18 липня тут 
відбулися запеклі бої між магнатськими й козацькими військами. Князь 
Вишневецький завзято відбивався від козаків Кривоноса в укріпленому 
таборі, та коли підійшли полки І. Ганжі й І. Гирі й козаки кинулися в 
навальний наступ на табір, князь Ярема з рештками свого загону вирвав
ся з оточення й відійшов за Горинь.

Після смерті короля Владислава IV в Польщі почалось «міжкоро- 
лів’я». Зрештою примас королівства М. Лубенський у серпні 1648 р. 
скликав надзвичайний сейм. На ньому обговорювалося становище в 
Україні, й вирішено відправити проти козацтва сильне військо. Частина 
шляхти на сеймі вимагала призначити князя Ярему Вишневецького 
командуючим польським військом, але більшість учинила спротив. Маг
нати недоброзичливо ставилися до князя Яреми — за його пиху й не
поступливість. Навіть значна частина православної шляхти боялася, що 
призначення коронним гетьманом Вишневецького, який «уславився» 
своєю жорстокістю, не принесе миру для Речі Посполитої, а ще більше 
розпалить народний гнів.
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Керівництво над шляхетським військом доручили трьом регімента- 
рям: князю Д. Заславському, О. Конецпольському, М. Остророгу. Напри
кінці серпня 1648 р. польське військо стало під Пилявою. Образившись 
на сейм, князь Ярема спочатку не втручався в хід подій, та коли дізнався 
про рух козацького війська під Пиляву, не втримався і, нашвидкуруч 
зібравши 12-тисячну хоругву, став табором неподалік від польського 
війська. Князь закликав шляхту негайпо вирушити на Наддніпрянщину 
і напасти на Хмельницького, поки він не з’єднався з татарською ордою. 
Проте регіментарі не прислухалися до порад князя.

А тим часом військо Хмельницького разом з татарами 11 вересня 
підійшло під Пиляву й розпочало бій. Після успішних козацьких атак 
шляхетське військо в паніці почало втікати. Князь Ярема в страшенному 
гніві намагався виправити становище, зупиняв шляхтичів, які з жаху 
покидали поле бою, одним погрожував, інших приваблював дарунками. 
Та все було даремпо. Власних сил у Вишиевецького було замало, щоб 
зупинити козаків, і вій услід за рештками війська Домініка Заславського 
поспіхом відступив до Львова.

У Львові князь Вишневецький разом з Остророгом і Заславським 
зайнялися укріпленням міста. Але коли козацьке військо на чолі з 
Хмельницьким підходило до Львова, Я. Вишневецький та інші польські 
воєначальники залишили місто й відступили до Замостя.

Знявши облогу Львова, Хмельницький з військом рушив до Замостя. 
Увесь жовтень 1648 р. гетьман стояв табором під Замостям, вів листу
вання з польськими сенаторами з приводу обрання нового короля і вимог 
козацтва. Гетьмап засуджував поведінку магнатів в Україні, яга «нас 
лагідними листами від їх мостей папів комісарів забезпечують, а тут, 
змовившись між собою, з військом виступають». І вкотре вже нарікав на 
князя Ярему і 0. Конецпольськсхго: «...ці пани є причиною всього лихого, 
своєю пожадливістю і запальністю мало в ніщо землю (українську — 
Л. М.) повернули...» 11

Ще перед підходом козацьких військ під Замостя князь Вишневецький 
поспішив до Варшави, де було скликано черговий сейм. На сеймі — на
прикінці жовтня 1648 р. князь Ярема нарешті був обраний регіментарем 
війська, що мало діяти в Україні. Та після коронування нового короля 
Яна-Казимира 7 листопада 1648 р. скликано новий сейм, на якому зано
во обговорювалися справи в Україні. Король Ян-Казимир не симпатизу
вав князеві Яремі, до того ж знав, що лід час виборів Вишневецький ви
ступив проти його кандидатури (оскільки Ян-Казимир мав намір укласти 
мирну угоду з козаками) і підтримував кандидатуру на польський пре
стол князя Трансільванії Юрія Ракочі. Ходили чутки, що й зараз князь 
Вишневецький має зв’язки з угорцями... Все це стало причиною для усу
нення князя Яреми з поста командуючого. Сам король взяв на себе 
командування військом, а безпосереднє військове керівництво в Україні 
надавав Фірлею, Лянкоронському й Остророгу.

Влітку 1649 р. з початком військових дій король Ян-Казимир напра
вив в Україну військо під командуванням названих регіментарів. Князь 
Ярема Вишневецький, ображений иа короля й сейм, знову мав намір 
відійти від справ, але вкотре вже його натура не втрималася. Він зібрав 
на свій кошт надвірну хоругву й підійшов до табору польських військ. 
Після сутичок під Старокостянтиновим і Меджибожем з переважаючим 
військом Данила Нечая, якому на поміч прийшов з ордою хан Іслам- 
Гірей, поляки за порадою князя Яреми зачинилися у фортеці Збаража, 
спорудивши навколо земляний вал, на флангах якого були форти й реду
ти. Загальне командування польським військом перебрав Я. Вишне
вецький.

13 липня 1649 р. почався перший наступ козаків. Цього дня, після 
тривалого бою, коли козаки й татари вже увірвалися в польські шанці, 
князь Ярема із своєю корогвою кинувся у відчайдушну контратаку. Пер
ший штурм козаків було відбито. Тоді Хмельницький наказав взяти в
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облогу польський табір. Козаки насипали другий вал, поставили на ньо
му ЗО гармат і почали обстрілювати польський табір. Становище поль
ського війська з кожним днем ставало скрутнішим: не вистачало пороху 
и провіанту. В таборі почали ремствувати, деякі з жовнірів перебігали 
до козаків. Щоб підняти військовий дух, князь Ярема твердив, що король 
з військом йде на поміч обложеним. У такому стані поляки протрима
лися майже сорок днів.

«Польські вагони, обложені в Збаражі й доведені... до крайньої скру
ти,— писав у своїх мемуарах П. Шевальє,— продовжували триматися 
більше завзяттям і розпачем, ніж будь-якою надією на порятунок». 
21 серпня козаки подали обложеним першу звістку про укладений між 
королем і гетьманом Б. Хмельницьким Зборівський мир. Невдовзі наді
йшов лист від Хмельницького і короля про мир. Обложених у Збаражі 
запевнено, що їх звільнять без жодних умов. Воєначальників, що керу
вали обороною Збаража, чекала королівська винагорода: Фірлея призна
чено сандомирським воєводою, Лянцкоронського — брацлавським, а Виш- 
невецького — перемишльським старостою... «Усі ці винагороди,— писав 
Шевальє, маючи на увазі передусім князя Ярему,— хоч які значні, були 
набагато менші, ніж та доблесть і героїчна стійкість, чудові докази яких 
дали ці шляхетні мужі, витримавши у Збаражі двомісячну облогу та не
впинні атаки» 12.

Зборівський мир князь Вишневецький сприйняв негативно. Що й зро
зуміло: більша частина його маєтностей залишилися на теренах Гетьман
щини. Величезні володіння на Вишневеччині перейшли до військово
го скарбу, землі, угіддя, млини були розділені в межах сотень Мирго
родського, Полтавського і Прилуцького полків. Російський резидент у 
Варшаві Г. Кунаков повідомляв московські власті: «а его княж Ереме- 
евьі маетности Богдан Хмельнпцкий роздал черкасам...» Маєтності Виш- 
невецьких на Волині й Поділлі були спустошені. Як свідчать «присяжні 
показання», проведені у 1650 р., наприклад, у Кременецькому повіті у 
володіннях князя — в с. Маневі були спалені всі хати, в містечку 
Новому Вишневці — було лише два будинки, але обидва не заселені. 
В Білій Криниці, Антонівцях, Яловиці, Стожку та інших селах, що на
лежали Вишневецьким, не залишилося жодного підданого. У місті Зба
ражі і його волості, що складалася з 35 сіл, були пе зруйнованими тільки 
19 будинків, причому у 22 селах не залишилося жодного «диму» ані по
рожніх хат. Велика волость Збаразька стала пусткою... Причини спусто
шення «присяжними показаннями» вказуються різні,— найпоширеніша: 
«вороги коронні — козаки з татарами, поєднавшись, усі вказані села... 
знесли вогнем». Є й такі записи: «жителі, що зосталися, всі померли від 
голоду» або — «піддані забрані в Орду»... Частина людей, що зосталися, 
втікали «в Україну» (в межі Гетьманщини), йшли в козаки.

Ось чому князь Вишневецький займав безкомпромісну позицію щодо 
Гетьманщини, стояв за продовження війни з козацтвом...

Підготовка до війни Речі Посполитої з Україною 1650 р. посилюється 
після повернення з татарського полону гетьманів М. Потоцького та 
М. Калиновського, які разом з князем Я. Вишневецьким і О. Конецполь- 
ським очолюють партію прихильників рішучих дій проти козацтва. Вплив 
цих магнатів на польську шляхту особливо посилюється після смерті 
(9 серпня 1650 р.) канцлера 6. Оссолінського, прибічника поміркованої 
політики щодо Гетьманщини. На власний кошт О. Конецпольський і 
Я. Вишневецький збирають військо і стягують його до козацької лінії. 
Починається ціла низка військових провокацій з їхпього боку.

Зрештою, мир був порушений й почалися військові дії 1651 р. Куль
мінацією їх стала Берестецька битва...

Перед походом в Україну польська армія на чолі з королем Яном- 
Казимиром у червні 1651 р. зосереджувалася під Сокалем. Сюди зібра
лися магнати з своїми хоругвами. Прибув з військом і воєвода руський 
князь Я. Вишневецький з племінниками. 15 червня польська армія ру
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шила під Берестечко. З-під Вишневця назустріч їй виступили козацькі 
війська під проводом Б. Хмельницького й татарська орда хана Іслам- 
Гіроя.

28 червня вороги зустрілися на берестецькому полі... 29 червня поча
лися збройні сутички. Настав день генерального бою — ЗО черевня. Поль
ська армія розташувалася вздовж річки Стпр. Навпроти, маючи в тилу 
річку Пляшеву, притоку Стиру, стояло козацьке військо, на лівому флан
зі — на пагорбах — розташувалися татари. Польське військо поділялося 
на три частини. Лівим крилом командували М. Калиновський і князь 
Я. Вншневецький. Тут була зосереджена коронна і шляхетська кіннота, 
полк німецької піхоти. Позаду стояли полки посполитого рушення. На 
правому крилі польської армії розташувалися полки шляхетської кінно
ти, частипа посполитого рушення. Командував правим крилом М. По- 
тоцький. Центром армії командував сам король Ян-Казимир. Тут зосе
редилась іноземна піхота, частина найманої кавалерії та вся артилерія. 
Зранку над берестецьким полем стояв густий туман. Обидві армії очіку
вали, не наважаючись першими розпочати бій... Удень король скликав 
військову раду,— записує в своєму щоденнику С. Освєнцім,— «і поставив 
питання, що належало чинити. Деякі небезпідставно висловлювали дум
ку, що слід відкласти бій до наступного дня, оскільки час уже набли
жався до вечора й вітер дув в обличчя нашому війську; але коли ця дум
ка була висловлена, князь Вишневецький... виявив бажання негайно 
починати бій і прислав Денгоффа, старосту бидгоського, до короля із 
заявою... про повну готовність до бою й з проханням подати знак до ата
ки» 20. Король наказав наступати. Заграли сурми й заторохтіли барабани, 
і князь Вишневецький рушив на чолі лівого флангу, ставши попереду 
його з і 8-ма хоругвами кварцяного війська. Йому на підмогу пішли заго
ни посполитого рушенпя. Назустріч полякам виступив козацький рухо
мий табір і татарські загони. Почався запеклий бій...

Берестецька битва завершилася поразкою козацького війська, але не 
повним розгромом і капітуляцією, як на це сподівалися польські магна
ти. Основні сили козацького війська під проводом І. Богуна вирвалися 
з оточення й відійшли в глиб України, під Білу Церкву. Невдовзі, на 
початку липня, туди повернувся з татарського полону і гетьман Б. Хмель
ницький й розпочав енергійну підготовку до нових військових дій.

Після битви під Берестечком у польському таборі почалися чвари між 
королем і шляхтою; більша частина шляхетського війська повернулася 
до Польщі, а невдовзі військо покинув король, обурений вчинком шлях
ти з посполитого рушення.

Князь Ярема разом з польським гетьманом М. Калиновським за на
казом короля переслідували окремі загони повстанців, що відступали з 
берестецького поля... Калиновський привів чимало полонених козаків до 
польського табору на розправу, але князь Ярема в полон не брав — він 
карав «на горло» всіх пійманих козаків і селян-повстанців без жалю. 
Від рук Вишневецького загинуло кілька тисяч козаків... У ході цих ка
ральних операцій в Україні Ярема Вишневецький раптово захворів і 
22 серппя 1651 р. помер у своєму таборі, у Паволочі.

Раптова смерть тридцятидев’ятирічного князя Яреми давала привід до 
різних чуток, які ще більше деморалізували польське військо. Говорили, 
що князя отруїли, що Хмельницький, дізнавшись про смерть Яреми 
Вишневецького, сказав: «От, княже Вишневецький, ти, хто ще донедавна 
прагнув панувати над усією Україною, нині задовольняєшся тільки чо
тирма ліктями землі!»

Труна з тілом Яреми Вишневецького з великими почестями, під звуки 
сурм у супроводі гарматного та рушничного салюту усього війська була 
перевезена до Вишневця. Дружина — кпягипя Гризельда проводжала 
труну. Хорунжий тримав спущеним польське знамено, коронні гетьмани 
ї регіментарі йшли з непокритими головами. Так Річ Посполита віддава
ла шану українському магнатові-католпкові, визначному полководцеві.

Київська старовина 111



Смерть лютого князя викликала радість поміж козацтвом і посполи
тими в Україні, в народі його ім’я згадували з ненавистю як відступника 
від прабатьківської православної віри і зрадника Вітчизни.
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ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ

Галина Корбич

БІЛЯ ВИТОКІВ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВИДАННЯ

(Діяльність редакторів часопису

«Літературно-науковий вістник» у Львові 
протягом 1898—1906 рр.)

Простежуючи шлях, який пройшли І. Франко, М. Грушевський, В. Гнатюк, 
О. Маковей та почасти О, Борковський, створюючи «Літературно-науковий 
вістник» (ЛНВ), ми не беремося аналізувати їх творчий доробок, вміщений 
на шпальтах часопису. Натомість ставимо собі за мету розглянути їх редак
торську діяльність та визначити особистий внесок кожного у спільну справу 
організації всеукраїнського видання.

До редакційного комітету вирішено було запросити осіб, що мали досвід 
редагування літературних видань1. Як останній редактор «Зорі»2 до його 
складу увійшов О. Борковський. Проте його діяльність була нетривалою і 
через це не піддається грунтовній оцінці. На засіданні відділу Наукового това
риства ім. Шевченка (НТШ) від 4 травня 1898 р. розглядалась заява О. Бор- 
ковського про вихід з редакційного комітету. І. Франко пояснює її знеохо
ченням О. Борковського, викликаним скрутною ситуацією, в якій спочатку 
опинився часопис (неприхильні виступи в пресі в зв'язку з його появою та 
брак публікаційного матеріалу)3. Відносно О. Борковського мав застереження 
О. Маковей і не вважав його кандидатуру відповідною для члена редакцій
ного комітету;. Про це він прямо пише у листі до М. Грушевського від 
29 жовтня 1897 р., де серед питань, пов’язаних з організацією нового видання, 
стоїть і таке: «Що до редакції, я в проспекті випустив ім’я д. Борковського, 
але єго, звісно, можете й додати. Бажав би я собі лише, аби в комітеті редак
ційнім він мав час брати участь; а то, кажуть, що у нього роботи дуже 
багато, і ледве чи буде мати час. А мав би він стояти у списі редакторів 
тільки для того, аби було «до пари», то з того користи не було б. Та й 
відстав старий від життя дуже! Впрочім, як гадаєте»4.

Відхід О. Борковського не загальмував справи, хоча й стався у період 
нелегких першопочатків, коли редакції бракувало не тільки матеріалу для 
ДРУКУ» а й рук до праці. Від травня 1898 р. комітет змушений був поклада
тися на сили лише трьох редакторів, що мобілізувало їх до активізації своє? 
діяльності.

Недовго працював у редакційному комітеті й сам О. Маковей. Отримавши 
від Міністерства освіти наукову стипендію, він у березні 1898 р. виїхав до 
Відня на студії. Проте його коротка діяльність була інтенсивною і плідною. 
Як стверджує Ф. Погребенник, О. Маковей був запрошений на посаду одного 
з редакторів ЛНВ за рекомендацією І. Франка5.
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О. Маковей взяв активну участь у створенні часопису, йому належить 
укладення плану-проспекту нового видання, який він пропонував зробити 
листового формату (для зручності пересилання) й прикрасити орнаментом. 
«Проспект нехай би пішов у світ з найближчим числом «Зорі» — чим скорше, 
тим ліпше»®,— радив О. Маковей М. Грушевському. Він також пропонував 
авторів у галузі перекладу й підготував зміст першої, репрезентативної книж
ки ЛНВ. Зрештою, і зміст наступних книжок позначений пропозиціями 
О. Маковея. В редакції він обіймав посаду відповідального редактора. Нале
жать йому й поради щодо формату часопису, вміщення у ньому портретів 
письменників, рубрикації, організації передплати тощо. О. Маковей мав 
досвід роботи в періодичних виданнях (в 1894—1895 рр. був помічником 
редактора «Зорі», а в 1895—1897 рр.— редактором чернівецької газети «Бу
ковина»). Набуті знання й уміння, тонка журналістська інтуїція О. Маковея 
виявилися під час праці у «Вістнику». Сторінки ЛНВ львівського періоду 
рясніють літературно-критичними, письменницькими, публіцистичними, пере
кладацькими виступами О. Маковея, а його редакторська діяльність протягом 
року й трьох місяців позначилася на виробленні літературного обличчя жур
налу. О. Маковей добре знав і тонко відчував культурні й духовні потреби 
своїх сучасників — читачів літературних видань — і прагнув, укладаючи зміст 
чергових книжок ЛНВ, задовольняти їх і водночас спрямовувати у відповідне 
естетичне русло, зважаючи на розвиток основних європейських літератур. У 
листі до М. Грушевського він викладає свої міркування щодо підбору перекла
дів до першої книжки: «Я розглянувся у творах Якобсена, прочитав, що 
про них пишуть критики, як Брандес, О. Дансон, прочитав ІМіИ ЬуЬпе і опо
відання і зміркував, що найліпше дати би Русинам в перекладі новелю «Пані 
Фене». «Ніля Ліне» чудова річ, але не для нашої грубої публіки, котра шукає 
передовсім фабули, а на тонкості (слово написане неясно — Г.К.) не зважає. 
Але що Якобсена треба нам дати, то я раджу Пані Фене, коротку новелю 
на яких 20 сторін, з неї дуже добре пізнати Якобсена. Тому, що вся сила 
Якобсена в стилю...» І далі: «Дальшу повість мусимо вибрати з якогось іншого 
автора, щоби була і добра, і інтересна. Помалу мусимо виробляти смак 
публіки»7. З листів видно, що О. Маковей надавав особливого значення пер
шій книжці, розуміючи, що вона є свого роду візитною карткою часопису. 
Для «ріжнорідності» він пропонує ввести до неї переклад «знаменитої гумо
рески» Марка Твена «Щоденник Адама» і питає М. Грушевського про згоду 
(цей твір з’явився в перекладі самого О. Маковея). Вміщення його викликало 
активну й суперечливу реакцію. І це засвідчило, що поява часопису привер
нула до себе увагу «читаючої публіки», котра, як відмічав і сам О. Маковей, 
не збайдужіла до літературних видань.

Маковей-редактор бере активну участь у доборі матеріалу для чергових 
випусків журналу, створює нові рубрики, де й сам виступає як автор (наприк
лад, цикл оглядів «З життя і письменства», «Літературні портрети», «Перші 
проби» тощо), перекладає твори зарубіжних письменників, з якими вважає 
за доцільне ознайомити українських читачів. Відповідальний редактор стежив 
і за своєчасним виходом у світ чергових випусків ЛНВ, а це нерідко вима
гало цілковитої віддачі, на яку свідомо йшов О. Маковей. Свідчать про це 
його листи до М. Грушевського. Один з них, без дати, містить свого роду 
звіт О. Маковея: «Сьогодні субота, свято, але склад «Вістника» майже по- 
кінчений; у вівторок (ЗО с. м.) вже можна буде починати експедицію. Коли 
зважити різні перепони, які були, то спізнення зовсім незначне. Сей тиждень 
я сидів «друкареві на карку» і через два дні мав до помочи третього складача, 
щоб тільки не спізнитися. Нині можна було б покінчити, але свято, а поне
ділок, звісно, для складачів тяжкий день.

Та вже про 8 і 9 книжку нічого журитися. Треба думати про 10-ту»8.
Працюючи у Відні над дисертацією, О. Маковей знаходить час для 

«Вістника» і, як може, допомагає колегам (робить переклади, пише огляди 
й рецензії, вичитує коректуру, виправляє відбитки). Та поступово, особливо 
після повернення з Відня, його активність відносно ЛНВ зменшується, ім’я 
О. Маковея з’являється на сторінках часопису вряди-годи. Сам він пояснює
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це зайнятістю в учительській семінарії та життям в провінції. Як людина 
самокритична і мудра, О. Маковей розуміє, що його письменницькі й критичні 
виступи можуть уже не відповідати літературному рівню часопису. В лютому 
1900 р., очевидно, у відповідь на якусь пропозицію, він пише до В. Гнатюка: 
«Гумореску пішлю, але аж тоді, як поправлю її і як вона буде мати голову 
і ноги. А то тепер годі — слаба робота. Коли не вдасться поправити, то і не 
пішлю». І далі, пригадуючи останні на той час книжки часопису, можливо, 
отримані від В. Гнатюка, констатує: «Обі книжки Вістннка дуже інтересні. 
Гуцульські образки (чи не Черемшини?) дуже гарні. Хлопці пишуть так, що 
мені соромно мірятись з ними. Не втне Панько тіста...» 9. Сумніви у власних 
силах не зникають. Двома роками пізніше О. Маковей знову відверто при
знається В. Гнатюкові: «Для Вістника ніякої сильветки не беруся писати, бо 
наймолодшої літератури не знаю добре. Але не зрікаюся післати що иньше»,0.

Вогник ентузіазму, який приніс із собою О. Маковей, коли часопис існу
вав лише в задумі і робив перші кроки, не згас. Новим полум’ям запалахко
тів він з появою в ЛНВ В. Гнатюка, котрий прийняв від свого попередника 
посаду відповідального редактора.

До складу редакційного комітету В. Гнатюка ввів М. Грушевський. Як 
стверджує В. Дорошенко, головний редактор запропонував молодому вченому 
працю в ЛНВ, «врятувавши» від службового переведення на посаду вчителя 
в провінції, де В. Гнатюк не мав би можливості розвиватися як вченийм. 
Від тієї пори творче життя В. Гнатюка пов’язане не лише з етнографією, а й 
з ЛНВ, де він незмінно займає посаду відповідального редактора. Український 
дослідник діяльності В. Гнатюка М. Мушинка зі Словаччини у своїй книжці, 
виданій 1987 р., згадує, що В. Гнатюк навіть за два дні до своєї смерті 
(1926 р.) робив коректуру журналу, який, до речі, виходив тоді у Львові за 

редакцією Д. Донцова *2.
В. Гнатюк відповідав за випуск кожного номера, приймав і вичитував 

рукописи, відповідав читачам, листувався з дописувачами і кореспондентами. 
В його компетенції були навіть фінансові питання. «Я дав Стефаникови 10 
зл., а Маковеєви 20 зл. на рахунок їх праць,— сповіщає В. Гнатюк М. Гру- 
шевського.— Вони потрібували конечно, тож трудно було їм відмовити. Сте- 
фаник хотів властиво 100 зл., а за те обіцяв нам дати драму, яку тепер пише 
(на жовтень) і кілька коротких оповідань. Я відослав його з тим до п. Про
фесора і він, здається, поверне в тій справі, як буде їхати до Кракова» ,3.

Разом з І. Франком В. Гнатюкові доводилось вичитувати коректуру (при
чому другу, першу читав І. Франко). Робили вони це самотужки, розуміючи, 
що від їхньої праці залежить і мовно-стилістична якість видання, і його своє
часний вихід у світ. При цьому слід зауважити, що В. Гнатюк був хворий на 
сухоти, але навіть тоді, коли недуга приковувала його до ліжка, виконував 
редакційні обов’язки. В. Гнатюк не полишає їх і під час лікування на 
о. Корфі, де виконує для журналу всю необхідну роботу. «На другий тиж
день вишлю початок перекладу «Смерть Івана Ілліча» на 32 ст. друку,— пише 
він М. Грушевському 5 лютого 1903 р.,— а опісля без перерви буду висилати 
дальше що пару днів. Пару коротеньких рецензийок пришлю також на другий 
тиждень. Як є що нове з фольклору, то прошу сказати мені вислати, а я зроблю 
рецензію. «Хроніку» зладив я також і вислав: прошу ласкаво переглянути, 
може треба буде що доповнити» ,4.

За твердженням М. Мушинки, В. Гнатюк опублікував у місячнику понад 
ЗО статей, приблизно стільки ж перекладів з художньої літератури та понад 
півтисячі рецензій, біо-бібліографічних довідок, некрологів, оглядів літерату
ри, інформаційних довідок тощо ,5. Він вів рубрику «Хроніка і бібліографія», 
де (нерідко без підпису або під криптонімами «В.Г.», «В») й уміщена ця 
величезна кількість його заміток. З приходом В. Гнатюка «Хроніка» еволю- 
ціонізує від фактографічної до змістовної, дедалі розмаїтішої рубрики — не
від’ємної частини «Вістника».

До основних заслуг В. Гнатюка як відповідального редактора ЛНВ слід 
віднести його пристрасні виступи на захист журналу. Це передусім стаття 
«В справі Л. Н. Вістника (Відповідь д-ру В. Левицькому)», що з’явилася в
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газеті «Діло» 1903 р. її суть висвітлив свого часу І. Бацула, стверджуючи, 
що В. Гнатюк «не тільки влучно спростував закиди В. Левицького, а й гли
боко розкрив соціальну суть мовних суперечок, та головне — показав справж
нє обличчя ЛНВ і роль у ньому І. Франка»10. Часопис був поборником при
скореного формування загальноукраїнської літературної мови, до якої вли
лися б і територіальні діалекти, а тому уніфіковував матеріали з точки зору 
лексики, граматики, стилістики, а також орфографії та пунктуації.

В. Гнатюк стає в обороні часопису, констатуючи той факт, що йому дово
дилось чути лише негативні відгуки про видання, коли ніхто не помічав його 
позитивних сторін. Відтак автор «Відповіді» вказує на них, формуючи в уяві 
читачів правдивий образ часопису. Виступ В. Гнатюка в «Ділі» має ще один 
аспект: тут уперше (хоч і в газетній, публіцистичній формі) зроблено спробу 
висвітлити значення ЛНВ та роль у ньому І. Франка.

Яскравим прикладом того, як В. Гнатюк обороняв честь журналу, може 
бути так званий процес Губчака. У квітневій книжці ЛНВ за 1905 р. була 
опублікована стаття Степана Чарнецького «Дещо про теперішній стан галиць
ко-руського театру», де незадовільний стан українського театру у Львові автор 
пояснює його поганим керівництвом. С. Чарнецький представив низку фактів, 
які засвідчили, що на чолі театру стояла випадкова, некомпетентна людина, 
яка розглядала театр як джерело власного збагачення. Невдовзі ЛНВ повер
нувся до цієї справи, вмістивши добірку матеріалів під назвою «До харак
теристики сучасного стану нашого театру»17, де надав слово оскарженому 
директорові й художньому керівникові театру М. Губчаку. Судовий процес 
відбувся. «Я дістав акт обжалування від Губчака по-польськи (підкреслення 
В. Гнатюка — Г. К.)- Я звернув його був до суду і заказав, аби переведено 
його на руське, але палата радна відкинула моє жаданя»18 — сповіщав 
В. Гнатюк М. Грушевського. В. Гнатюк виграв процес. Як констатує І. Франко 
в своїй статті «По процесі Губчака», він «предложив «доказ правди» і треба 
було слухати покликаних ним свідків» І9. Це ж підтверджує й сам В. Гнатюк 
у листі до М. Грушевського: «Мій процес скінчився фатально для Губчака; 
свідки не тільки потвердили під присягою всі закиди в ЛНВ, але ще й нові 
додали» 20.

Після суду В. Гнатюкові довелося знову захищати часопис, спростовуючи в 
«Хроніці» (замітка «Покровителі» штуки») деякі необ’єктивні відгуки на того
часну галицьку пресу2І. В. Гнатюк великою мірою спричинився до того, що 
кожний випуск ЛНВ ставав всеукраїнським явищем, а сам журнал інтенсивно 
набував рис, властивих кращим слов’янським часописам, і виходив на євро
пейську видавничу орбіту.

У публікаціях, що торкаються історії ЛНВ львівського періоду, ім’я 
М. Грушевського-редактора або замовчується, або згадується мимохідь...22 
Проте архівні матеріали, листування вченого та його публікації на шпальтах 
часопису свідчать про вагомий внесок М. Грушевського в ЛНВ.

М. Грушевський був ініціатором створення Л Н В 23, що вже само по собі 
є заслугою вченого щодо часопису. Творення часопису лежить у площині 
державотворчих та національно-розбудозчих діянь М. Грушевського, означе
них запалюванням «вогнищ», що змогли б виконувати роль об’єднуючого 
фактора для народу, обширні землі якого були розмежовані між сусідніми 
державами. «Вогнища» — ці осередки «спільної духовної праці для Галичан, 
Буковинців, Українців»24 — повстали і завдяки геніальній думці, працездат
ності та подвижницьким організаторським зусиллям М. Грушевського в царині 
науки та культури. Поруч з НТШ, інституцією, що реалізовувала ці зусилля, 
був на той час і ЛНВ.

Великого значення надавав М. Грушевський живому народному слову. 
Була це не просто віра вченого в його життєздатність, а й свідоме переко
нання в його історичній місії. Слово, на думку М. Грушевського, «вирятувало 
українсько-руський нарід від видимої загибелі»25, Україна, за М. Грушев- 
ським, існувала в слові, воно зробило її предметом зацікавлення інших на
родів, зв’язало почуттям єдності розділені українські землі і суспільні 
верстви.
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Увага до живого українського слова не 
могла не викликати посиленого інтересу вче
ного і до рідного письменства, розвій якого 
М. Грушевський розглядав у контексті всієї 
історичної еволюції свого народу. Характер
ним, з цієї точки зору, є його вислів у до
повіді з нагоди 100-річчя виходу в світ 
«Енеїди» Котляревського: «Історія нашого 
літературного відродження є заразом історією 
нашого відродження національного й куль
турного, не часто літературі випадало таке 
важне значіннє в життю народа» м.

Заходи М. Грушевського по створенню но
вого видання позначені рішучими і навіть 
ризикованими діями. Попри фінансовий крах 
«Зорі», повну відсутність редакційного ма
теріалу, недовіру частини громади до часо
пису (чому привід дали газети27), ініціатор 
видання прагне того, щоб порівняно зі своїм 
попередником «Вістник» виходив більшим об
сягом і мав розширену програму. Це давало 
можливість залучати до участі у виданні широкі письменницькі кола, сприяло 
різноманітності їх виступів.

Як виправдало себе подібне починання, свідчать цифри. Упродовж тільки 
першого року вийшло чотири томи у 12 книжках по 180—200 сторінок кожна, 
майже 140 друкованих аркушів, де було уміщено понад 50 оповідань, більше 
20 поетичних творів, дві драми, одну комедію. Загалом побачило світ 170 
публікацій, з яких 40 — твори іноземних письменників в українських пере
кладах. На шпальтах часопису виступили 41 український і 27 зарубіжних 
літераторів, причому журнал розходився за низькою на той час ціною — 
З злотих ринських за примірник.

М. Грушевський служив виданню від щирого серця. Ось як про це згадує 
І. Франко: «В склад редакційного комітету війшов також голова Наук. тов. 
ім. Шевченка проф. М. Грушевський, і особливо в перших роках видання, 
поки не стало воно сильно на ноги, багато працював у нім, несучи на собі 
вповні безінтересовно не тільки літературну, а й більше механічну, чисто 
редакційну роботу» 23.

Посаду головного редактора М. Грушевський займав до березня 1899 р., 
потім його заступив І. Франко. Однак ця переміна не вплинула на ставлення 
вченого до ЛНВ. Протягом усього львівського періоду М. Грушевський брав 
найактивнішу участь у житті «Вістника». Наведемо один з численних прикла
дів. У листопаді 1899 р. учений з Києва звертається до І. Франка: «Дістав 
я нарешті IX кн. Взагалі вона добра, тільки Яцкова ліпше було б інакше 
затитулувати. Широка шкода, що не відложили на X, але я радив: більше було 
місця на хроніку, а й не перейшов би сей том своїх границь (о 12 сторін). 
Взагалі чого б іще зичив: більшої симетрії, одноплановості, а то в IV кн., 
напр., оригінальної белетристики замало, в VIII було забагато, повних 4 арк., 
в VIII хроніки було аж 22, в IX тільки 8. Нема в тім чогось страшного, але 
зовсіди се робить вражіння чогось якоїсь припадковості змісту, неуважності 
редакції. Трошки уваги — й сього можна оминути, і я дуже просив б Вас 
про се» 29.

І від своїх співробітників М. Грушевський вимагав чіткої, організованої 
праці: «Я поставив дуже остро справу,— звертається він до О. Маковея як 
до відповідального редактора,— аби «Вістник» виходив перед першим н(ового) 
•с(тилю), тож б(удьте) л(аскаві) уважати, аби друкарня не мала поводу по- 
кликуватись на брак скрипту і взагалі закриватись тим, що затягається справа 
через редакцію. Сього вже Ви б(удьте) ласкаві допильнувати, як близший 
наглядчик друку»80.

У полі зору М. Грушевського незмінно були критичні виступи ЛНВ, які
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висвітлювали сучасний стан літератури й відбивали громадську думку населен
ня обох частин України. Не менш важливою справою була для Грушевського- 
редактора перекладна література. Наскільки уважним було ставлення М. Гру
шевського до перекладів, можуть свідчити фрагменти його листа до редак
ції, в якому спершу йдеться про переклади творів Альфонса Доде, а потім 
англомовних авторів: «по скінченню Туайна треба б дати щось з Кіплінга, 
поки Петрушевич не поїхав, я конче (підкреслення Грушевського.— Г. К.) 
просив би порозумітись з д-ром Франком і вибрати з Кіплінга кілька дрібні
ших або одно більше (з 1, 1/2—2 аркуша), бо у нас англійська література 
обмежилась Туайном, і се не добре»31. Далі редактор згадує італійських авто
рів: «З Ади Негрі прошу для Вістника перекласти щось на XI кн. Я читав 
кілька статей про Ануціо — найбільшу тепер італьянську силу в новелістиці, 
і переконався, що з нього нам нема що вибрати. Може з дрібніших новель 
італьянських щось»32. Не лишається без уваги й слов’янський світ: «На XI 
кн. просив би приготувати щось з наук., а я зладив огляд новинок російської 
літератури за останній рік. Відповідно до того взяти б добре статтю про поль
ську літературу, але оригінальну; найліпше було б, якби п. Маковей взяв би 
на себе (перегорнути — ?) АіЬепешп, ВіЬІ. ЧУагзга^к’у, 2усіе — переглянути 
головніші (3-4) новинки й написати статтю, що могла б піти найскорше в 
II або III кн. 1898 р.»33 А в найближчу на той час книжку, що мала вийти 
у світ, М. Грушевський вважає за необхідне вмістити статтю про норвезького 
драматурга Генрика Ібсена, нагадуючи водночас: «...треба щось сказати з 
поводу смерті Еберса»34. В цьому ж листі М. Грушевський згадує про наді
сланий до редакції власний переклад легенд Дмитра Мамина-Сибіряка, які 
«дуже хвалено в російській журналістиці», зазначаючи водночас: «Не знаю, 
як здадуться вони вам і публіці».

У площині культурно-національної турботи М. Грушевського лежить і мовне 
питання. Як головний редактор він вимагав від своїх співробітників «чистоти 
мови — загального всеукраїнського органу»35. Теза про існування «загально- 
російської мови» і «малоросійського наріччя» як її різновиду була для редак
торів ЛНВ неприйнятною.

У той час найбільш актуальною для М. Грушевського була проблема 
формування національної свідомості населення Східної України, значною 
мірою зрусифікованого. Передусім йшлося про територіальну й національну 
автономію України в загальному федеративному устрою Росії, введення укра
їнської мови як повноправної до інституцій всіх рангів на українській тери
торії. Підставою для виконання цих вимог М. Грушевський вважав визнання 
відрубності українського народу, його безумовної національної самостійності.

Прагненням повернути зрусифіковане населення Східної України до вито
ків національної культури позначена вся діяльність М. Грушевського в редак
ції «Вістника». «Сумною привілегїєю»38 називав він факт, що ЛНВ був 
єдиним україномовним друкованим літературно-науковим органом. Не без 
впливу Грушевського-організатора редакція орієнтувалася на те, щоб ЛНВ як 
часопис мав всеукраїнський, а не локальний, галицький характер. Надход
женню «Вістника» в Східну Україну надавалося першорядного значення. 
«Прошу допильновати, щоб «Вістник» для Росії був виготовлений якнайскорше 
(відповідно означеному на коректі), бо не потрібує чекати кліша»37,— дає 
М. Грушевський в одному зі своїх листів вказівку редакції. Після заборони 
у 1901 р. ввезення ЛНВ в Росію М. Грушевський, на наш погляд, займає 
якийсь час очікувальну позицію, але починає діяти за першої можливості.

Вже в грудні 1904 р. (тобто ще до проголошення в листопаді 1905 р. 
давно сподіваної в Росії свободи преси) М. Грушевський робить спробу 
легалізувати доступ часопису до широких читацьких кіл Східної України. 
Голова НТШ офіційним листом звертається до міністра внутрішніх справ 
Росії, де висловлює прохання допустити ЛНВ на територію Росії на підставі 
загального цензурного права. В «прошенії» (в якому, до речі, відсутні нотки 
покірності й послушенства, а йде чітка аргументація фактами) він доводить, 
що видання присвячується місцевій і зарубіжній белетристиці, почасти науко
вим і суспільним питанням і не дає приводу для заборони: «Насколько мне
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известно, за три с половиною года, пока он подвергался цензурному рас- 
смотрению, всего четнре статьи бьіли внрезани или исключени из него цен
зурними учреждениями» 38.

«Прошеніє» М. Грушевського до міністра внутрішніх справ Росії не впли
нуло на скасування заборони, однак воно свідчить про спроби редакції ЛНВ 
за будь-яку ціну дійти до східноукраїнського читача саме тоді, коли йому 
було особливо потрібне об’єктивне висвітлення політичної ситуації в Росії 
і правдиве потрактування українського національного питання.

Коли в Східній Україні виникли сприятливі політичні обставини, частина 
редакції на чолі з М. Грушевським переїхала до Києва. Таким чином було 
здійснено реформу видання, яке залишилося вірним своїм першопочатковим 
цілям: служити українському національному відродженню, мати світоглядно- 
плюралістичний, понадпартійннй характер, сприяти духовній концентрації сил 
української культури та зближенню східних і західних земель розмежованої 
вітчизни39. Незмінним ініціатором та інспіратором всіх цих починань був 
М. Гру шевський.

Вклад І. Франка в ЛНВ 1898—1906 рр. — це значна сторінка української 
культури. І. Франко став на той час керманичем наукової думки й літера
турно-мистецьких пошуків, а в галузі перекладів та критичного осмислення 
надбань інших літератур — надійним зв’язковим України зі світом. Водночас 
(будучи одним із співредакторів, а від 1899 р.— самостійним редактором) 
І. Франко повного мірою ніс на собі тягар так званої «механічної роботи» в 
ЛНВ (вичитка коректури, правка рукописів, робота з авторами тощо). Це, 
так би мовити, зворотний бік Франкової слави. Велетенський вклад, зробле
ний ним в українську культуру за час редакторства в ЛНВ, здійснений ціною 
неймовірних фізичних зусиль. У дослідженнях про творчий і життєвий шлях 
І. Франка на ньому не робилось особливого наголосу, це просто констатува
лося 40. Йдеться ж про те, що І. Франко в зеніті творчої слави приступив 
до праці в ЛНВ з підірваним здоров’ям. У ряді листів, написаних наприкінці 
літа — восени 1897 р., Франко сповіщає своїх адресатів (А. Кримського,
0 . Пчілку, Б. Грінченка, О. Білиловського), що тяжко слабує на очі. Ще 
раніше, у травні того ж року, І. Франко жаліється М. Павлику з приводу 
сильного ревматичного болю правої руки. І не тільки: «Надто на мене нахо
дить часто психічна неміч, якась дика тоска, що й жити не хочеться, хоч 
тут гарно...»41 А звертаючись до М. Грушевського з проханням сповістити 
«кому слід» про намір припинити видання власного журналу «Життя і слово»,
1. Франко 23 вересня 1897 р. відверто говорить про «загальне ослаблення» 
і «виразну заборону лікаря писати»... «Моє здоров’я сильно підкопане,— пише 
він М. Грушевському,— і я попросту в розпуці, що з собою робити далі»42.

Отже, попри очевидну недугу й фізичну слабість, І. Франко приймає про
позицію про співробітництво в ЛНВ й активно включається у створення нового 
видання. Робить він це свідомо (і, напевно, не тільки заради заробітку для 
родини з шести осіб), з переконанням у необхідності існування загальноукра
їнського друкованого органу. Здоров’я І. Франка не відзначалось добрим 
станом й упродовж його діяльності в Л Н В 43, що, зрештою, і стало однією 
з основних причин його виходу з редакції. Тим більше варто оцінити подвиж
ництво письменника на посаді редактора ЛНВ як протистояння сили духу 
фізичній немочі.

Своєрідним імпульсом, що надав І. Франкові творчої наснаги, вселив віру 
у власні сили й сенс його діянь, став, як ми вважаємо, ювілей 25-річної 
діяльності письменника. Влаштовані з цієї нагоди урочистості (і передусім 
ювілейний вечір з концертом, що відбувся у залі львівського готелю «Жорж» 
ЗО жовтня 1898 р.) продемонстрували високе визнання і шану, виявлену 
І. Франкові українською інтелігенцією. Нотатки, які зробив ювіляр під час 
вечора, готуючись до промови-подяки, певного мірою відбивають кредо пись
менника: «Я виховався в почуттю двох обов’язків: праці (підкреслення Фран
ка — Г. К.) і відплати для селянства» <4.

На той час, коли І. Франко приступив до участі у виданні, в його світо
гляді відбулася свого роду зміна акцентів. Після всіх життєвих бурь і не
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гараздів, пов’язаних з прагненням письменника брати активну участь у гро
мадсько-політичному житті Східної Галичини, він, не тамуючи в собі гост
рого інтересу до проявів цього життя (про що можуть свідчити хоча б його 
блискучі теоретично-публіцистичні статті й огляди, опубліковані в ЛНВ на
передодні і під час революції в Росії 1905 р.), має намір зосередитися на 
ниві літератури і науки. Можливо, в ньому заговорила туга за нездійсненим 
бажанням отримати доцентуру у Львівському університеті? В будь-якому 
разі до створення ЛНВ І. Франко підійшов з ясною думкою, що сила видан
ня — в його позапартійності. «Як орган Наукового Товариства імені Шев
ченка Л. Н. Вістник не міг бути органом ані жодної політичної партії, ані 
жодної літературної школи, навпаки задля свойого становища як одинокий 
літературно-науковий орган українсько-руської нації він мусів давати місце 
ріжним літературним напрямам і змаганням, уважаючи власне одноманіт
ність та уніформ великим лихом, проявом застою»45.

Періодичні видання імпонували І. Франкові. ЛНВ мав створюватись на 
зразок європейських гєуііє, про що І. Франко також згадує в «Передмові». 
Зрештою, це видно і з листа до чеського культурного діяча Адольфа Черного, 
намір якого видавати часопис, присвячений культурно-політичному життю усіх 
слов’янських народів, І. Франко щиро вітав у серпні 1898 р. Він фактично 
накреслив тип майбутнього видання, даючи А. Черному пораду відректись 
від політичних справ («я побоююсь трохи за Ваш журнал, що політика може 
його з’їсти»)4б, і пропонував поміркувати: «чи не ліпше було б наразі виклю
чити політику, а обмежитися на науці і літературі, власне яко на тім одино
кім грунті, котрий в’яже, а не розділяє всі слов’янські народи».

Як відомо, таким виданням став «81оуапяк£ ргеЬІей», що під редакцією 
А. Черного від 1899 р. почав виходити в Празі. Серед перших авторів часо
пису бачимо І. Франка — невтомного популяризатора здобутків українського 
письменства.

Діяльність І. Франка в ЛНВ позначена бажанням створити всеукраїнську 
літературну трибуну: відкрити можливості для молодих авторів, які шука
ють нових форм і змістів, не пориваючи водночас з традиціями, яких іще 
міцно дотримується тогочасне українське письменство. Чи не цим прагненням 
позначені й заходи редактора? Адже ще напередодні виходу ЛНВ у світ 
І. Франко розсилає листи з запрошеннями взяти участь у новому виданні 
авторам зі Східної України — визнаним митцям слова: Лесі Українці, Б. Грін- 
ченку, Олені Пчілці та іншим47 і разом з тим вважає за необхідне, щоб 
редакція опиралась на молоді сили Галичини й Буковини48.

До неакцентованих досі заслуг І. Франка в ЛНВ належить і те, що він, 
по суті, був першим істориком та й дослідником часопису. Його передмова 
до покажчика змісту І—XX томів дає уявлення про соціально-політичні 
передумови зародження і становлення часопису, показує реакцію частини 
українського галицького суспільства на нове видання, відтворює програмні по
ложення видання тощо. І. Франко був автором не тільки передмови, а й знач
ною мірою всього покажчика. Про це свідчить його лист до В. Гнатюка від 
1 лютого 1903 р.: «В додатку ще д. Доманицький завдав мені праці з покаж
чиком до «Л [ітературно]-н [аукового] в[істника]». Зробив його так, що треба 
цілком наново перероблювати. Я з тяжкою бідою переробив — і то не перепи
суючи з його карток, а переходячи книжку за книжкою...» 49.

Редактори часопису робили велику спільну справу, хоч, ясна річ, вони були 
різними за темпераментом, складом характеру, могли сперечатися, мали кож
ний свої погляди, думки, переконання, їх точки зору могли не пересікатися, 
риси вдач не відповідати одна одній. І все ж ЛНВ був для цих, різних за 
своєю природою, людей об’єднуючим фактором: коли треба, вони вміли ви
явити солідарність і взаємопідтримку.

Характерним з цього погляду є факт, що до складу ювілейного комітету по 
відзначенню 25-річчя діяльності І. Франка увійшли всі редактори часопису, 
тобто М. Грушевський, О. Маковей, О. Борковський. Очолив комітет В. Гна* 
тюк і посприяв не тільки організації урочистого вечора, а й збору коштів на 
купівлю будинку для І. Франка, а також видання його збірки «Мій Ізмарагд».
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Захищаючи ЛНВ на шпальтах газети «Діло», В. Гнатюк боронив і його 
головного редактора І. Франка. У свою чергу І. Франко не міг не поцінувати 
старанності й самовіддачі В. Гнатюка, його творчого внеску в ЛНВ. Так, 
1 січня 1902 р. І. Франко звертається до Відділу НТШ з заявою, прагнучи 
поліпшити матеріальний стан колеги. В заяві вказано, що протягом 1901 р. 
В. Гнатюк, крім значної частини «Хроніки», подав кілька друкованих арку
шів оригінальних статей і заміток, а також більше 10 аркушів перекладів. 
«...Ся праця в усякім разі заслуговує або на окрему ренумерацію, або на 
підвищення його місячної платні»50 — підсумовує І. Франко.

Стосунки між І. Франком і М. Грушевським (які довгий час перебували 
у протилежних таборах) в редакції ЛНВ 1898—1906 рр. були скоріше парт
нерські, ніж приятельські чи, навпаки, ворожі. Свідченням тому — їх промови: 
М. Грушевського на ювілеї І. Франка 1898 р. (заради її важливості О. Ма- 
ковей навіть подає цю промову повністю у «Вістнику») й І. Франка при 
врученні М. Грушевському збірника, виданого на честь його 10-лІтньої діяль
ності в Галичині. Обидві промови симптоматичні: у них звучать не ювілейні 
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Введенська церква. Волинська обл.
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В алерій Попович

МІСТО НА СТУГНІ
Виповнилося 1000 років Василькову, що на Київщині.

Місту невеликому, але ? яскравою і насиченою історією.
На мальовничих берегах ріки Стугни, що несе свої води у Дніпро, розта

шувалося місто з поетичною назвою Васильків. Ще в VI—IV тис. н. е. на цій 
території жили племена, які історики відносять до зарубинецької та черня- 
хівської культур. Історія ж самого міста сягнула тисячолітнього рубежа.

У IX ст. східнослов’янські племена об’єдналися у Давньоруську державу — 
Київську Русь. До цього часу належить і перша обіжна згадка про Васильків. 
У 988 році, як свідчить літописець, «...сказав Володимир: «Се недобре є, що 
мало городів довкола Києва». І став він городи зводити по Десні, і по Остру, 
і по Трубежу, і по Сулі, і по Стугні» (Нестор «Повість минулих літ».— Цит. 
за «Літописом руським». К.» «Дніпро»,— 1989.— С. 67).

Очевидно, саме тоді почали зводитися стіни нового міста-фортеці, яка му
сила приймати на себе перші удари кочових племен, що раз по раз зазіхали 
на Київ. Володимир Святославич нарік його Василем, на честь імені, даного 
князю при хрещенні.

Місто-фортеця складалася з дитинця й посаду, які відокремлювалися один 
від одного валом. Посад також мав лінію укріплень. Третя оборонна лінія 
валів оточувала все місто. Жителі Василькова-Василева були не лише від
важними воїнами, а й талановитими ремісниками. Про це свідчать численні 
археологічні знахідки місцевих виробів: ножі, ключі, шиферні пряслиця, ручне 
гончарне коло, залишки домниці, уламки плінфи та глиняного посуду. Не цу
ралися васильківці й купецького діла. Недарма ж говорили, що Василів — 
місто на перехресті семи доріг, а найважливішим вважався так званий «полу
дневий шлях», або «Васильківський», який зв’язував Київську Русь з країнами 
Західної Європи. Підтвердженням того, що Василів був значним торговим 
центром може слугувати знайдений у 1885 році скарб римських монет.

І все ж, головне призначення міста полягало в обороні підходів до Києва. 
В X—XI ст. для Русі особливу небезпеку становили степові кочівники — пече
ніги й половці. Деякі дослідники схильні до думки, що саме для оборони від 
нападів їхньої кінноти були зведені так звані «змієві вали», які простяглись на 
900 км, і залишки цих дерево-земляних укріплень ще й тепер можна поба
чити навколо Василькова. У 996 році під Василевом відбувалася жорстока 
січа невеликої дружини Володимира Святославича з печенігами. Втративши 
майже все військо, князь заховався під мостом і дав обітницю Господу: якщо 
йому вдасться врятуватися, то побудує у Василеві церкву святого Преобра
ження, бо у той день був празник Преображення Господнього. Через рік 
освячували церкву і святкували цю подію у місті 8 днів. На свято з’їхалось 
багато князів з різних земель.

Як гадають саме у Василеві, у родовитій і багатій сім’ї народився Феодо- 
сій Печерський (бл. 1036—1074 рр.), один із засновників і перших ігуменів 
Києво-Печерського монастиря.

Згодом, 1157 року, Василів був подарований київським князем Юрієм Во
лодимировичем своєму сину Васильку Юрієвичу, який перейменував місто на 
Васильків.

У період феодальної роздрібленості Київської Русі (XII—XIII ст.) Ва
сильків якийсь час був центром удільного князівства. Тут збирали свої дру
жини князі для боротьби із суперниками. Так, у 1151 р. після того, як князь 
Ізяслав захопив Київ, у Василькові стояв зі своєю дружиною Юрій Долго- 
рукий.

У 1240 році на Київську Русь напали орди хана Уруза. Запалав Київ. Але 
прискіпливі давньоруські літописці ніде не згадують про розгром Василькова. 
Не виключено, що під час навали татарські орди обминули його. Адже заги
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бель такого значного міста не могла пройти повз увагу літописців. У 1300 році 
Васильків згадується як одне з найбільших міст Київської Землі. Ще мере» 
шістдесят два роки литовський князь Ольгерд, розбивши трьох татарських 
ханів, звільнив Київ від ординців. Почалося відродження Київської землі. Чи
мало земель у «Васильківських грунтах» отримав Києво-Печерський монастир: 
в тому числі й сам Васильків.

1416 року хан Едигей підступив з військом до Києва і майже вщент спа
лив його. В документах XV ст. згадується чимало навколишніх сіл, проте нема 
жодної згадки про Васильків. Можливо, Васильків зазнав значних руїн від 
орд Едигея і жителі покинули його. Тільки в 1552 р. згадується Васильків, як 
пустка, бо мито у ті часи збирали у Глевасі. ймовірніше всього, тільки на
прикінці 70-х років XVI ст. місто почало відроджуватися. Печерський монастир 
побудував тут замок і нове укріплення, заселив Васильківські землі своїми 
підлеглими і попросив короля Стефана Баторія (після Люблінської унії 
1569 року Київщина, Поділля, Волинь відійшли до Польщі) підтвердити мо
настирські права на Васильків. Король надав місту Магдебурзьке право 
(1586 р.), а жителям було дозволено проводити дві ярмарки на рік і щотижне
ві торги.

Васильків швидко зростав і забудовувався. 1594 р. по дорозі на Запоріжжя 
тут побував австрійський посол Еріх Лясота, записавши, що місто оточене 
частоколом, а в ньому стоїть замок.

Васильків мав велике значення як один з останніх на Півдні культурних 
хліборобських центрів, за яким починався Степ. Тому, вирушаючи у військовий 
похід чи купецьку подорож, саме у Василькові запасалися продуктами, ре
місничими виробами тощо.

Місто ніколи не мало спокійного життя. У 1640 р. його обложили й спусто
шили татари. За часів Визвольної війни українського народу 1648—1654 рр. 
Васильків, як сотенне містечко Київського полку, не раз терпіло напади 
і руйнування.

Після поразки козаків під Берестечком на Васильків посунули польські 
війська гетьмана Потоцького. Та незабаром Васильків знову переходить до 
козацьких рук. За часів Богдана Хмельницького тут впроваджується сотенне 
правління. Патріарха Антіохійського Макарія, який їхав із Запоріжжя до 
Москви, зустрічав і проводив до Василькова сотник зі своїми козаками. Су
проводжуючий його Павло Алєпський пише: «...прибили к городу називаємо- 
му Василико, коему действительно приличествует такое имя (т. е. царский), 
ибо он велик, крепок и составляет не один, а три большие города с цитаделя
ми и укреплениями, один внутри другого на вершине неприступной гори. 
Нас встретили за городом священники и народ с хоругвями... и привели нас 
в благолепную церковь во внутри третьей крепости, во имя Аитония и Фео- 
досия...»

Після підписання Переяславської угоди Васильків опиняється власне на 
кордоні між Польщею та Росією. Велике, добре укріплене місто, постійно зна
ходилося у центрі військових подій 1650—1660 рр.

1658 р., наступаючи на Київ, І. Виговський послав полковника Гоголя здо
бути Васильків. У жовтні вже проти І. Виговського з Києва виступає князь 
Борятинський з російським військом. У 1659 році Васильків захопило польське 
військо на чолі з обозним Андрієм Потоцьким. Але, не втримавшись там, По- 
тоцький відходить до Білої Церкви.

Намагався заволодіти Васильковом і Дорошенко, який прислав до його 
стін «П’ять знамен козаків», щоб від Києва на Білу Церкву «Дороги отнять 
и проезду не било».

У 1671 р. полковник Пиво-Запольський здобув і зруйнував місто, яке «за- 
пустело от того времени как полковник Пиво Васильков разорил и людей по- 
бил». «Васильков ньше пуст, жителей никаго нет» (з опису міста 1687 р.). 
Проте згадується гребля і міст на р. Стугні, де збирають мостовину на ко
ристь Лаври. Згадуються також селітряні майдани, на яких працювало 40 чо
ловік.

Козаки бажали відновити тут колишнє сотенне правління. Так, у 1694 р.
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Семен Палій просив гетьмана Мазепу дозволити йому перейти зі своїм вій
ськом із Фастова до Василькова чи Трипілля.

Після невдалого Прутського походу Петро І змушений був 1712 року від
дати Правобережну Україну Польщі. Васильків залишився у складі Росії 
і знову став прикордонним містом.

У ці часи зароджується гайдамацький рух, спрямований на стихійну бо
ротьбу з польською шляхтою. Біля Василькова діяв у 1713 р. гайдамацький 
загін на чолі з Янковським. Проте загін незабаром був розгромлений. По
чинаючи з 1734 р., місто стає одним з найкрупніших гайдамацьких осередків.

У 1747 р. гайдамаки, на чолі з Мартином Сербіном, напали за польським 
кордоном на панські маєтки в с. Велика Снітинка.

Царський уряд надавав Василькову великого значення, як воєнному фор
посту. На випадок війни з Туреччиною у 1735 році тут здійснюється ремонт 
валів, брами, сторожових веж тощо. На цей час припадає одне з самих інтен
сивних заселень міста.

У 1766 р. у місті діяло чотири церкви, дві в ім’я Антонія і Феодосія Печер- 
ських, з них — одна нова, кам’яна, збудована в 1755—1758 рр., друга стара, 
дерев’яна. Дві інші дерев’яні — Покрова Богородиці та Святого Миколи. 
У 1792 р. споруджується кам’яна Миколаївська церква, що збереглася до на
ших часів.

Біля церкви Антонія і Феодосія розміщувалася велика казарма, артилерій
ська комора та пороховий льох. У самому замку містилося шість «казенних» 
дворів для штабних офіцерів форпосту, для солдатської варти, для козаків 
і «малоросійських чинів», для лікаря та солдат. Серед міста височів мона
стирський палац, оточений палісадом з дубових паль.

Цивільне керівництво Васильковом здійснював городничий чернець, як го
ловний управитель і уповноважений монастиря. Він зосереджував у своїх ру
ках господарчу і адміністративну владу, чинив суд і розправу над монастир
ськими підданими, призначав і збирав податки, наділяв землею. Підкорявся 
городничий ченець тільки Соборові лаври.

Опис 1765—1769 рр. називає чотири частини міста: Здорівку, Містечко, 
Западинці, Піски і чотири брами: Печерську, Київську, Білоцерківську і Три
пільську. За Стугною знаходилися водяний млин, цегельня, солодовня, бро
варня, гуральня та кілька шинків. Існувало чотири ремісничі цехи: шевський, 
кравецький, ткацький, теслярський. Вісімнадцяте століття залишило на згадку 
про себе у Василькові дві прекрасні кам’яні споруди: Миколаївську церкву 
та собор Антонія і Феодосія, побудований у 1756—1758 роках видатним будів
ничим Степаном Ковніром, уроженцем села Гвоздів. Він був підданим Києво- 
Печерської лаври і переймав досвід, працюючи у відомого петербурзького архі
тектора Погана Шеделя. Прізвище Ковніра зустрічається серед майстрів, які 
будували Андріївську церкву у Києві. Згодом його призначають головним 
будівничим Лаври, де він звів дзвіниці на Далеких та Близьких печерах, два 
яруси дзвіниці Братського монастиря, установив іконостас церкви Спаса на 
Берестові тощо. Але найпрекраснішим зразком його архітектурного доробку, 
безсумнівно, є собор Антонія і Феодосія у Василькові. У цій споруді поєдна
лися традиції народного і класичного будівництва, живописний і пластичний 
архітектурний декор, прикраси та ліплення.

Історія Василькова тісно пов’язана із декабристським рухом.
Після організації Південного товариства у березні 1821 року, крім голов

ної, Тульчинської управи, було створено управи у Кам’янці (Черкащина) та 
Василькові. Останню очолили Сергій Іванович Муравйов-Апостол та Михайло 
Павлович Бестужев-Рюмін. У Василькові зберігся будинок, де знаходився 
штаб Чернігівського полку, солдати якого виступили на Соборній площі 
29 грудня 1825 року проти самодержавства. Одначе, незважаючи на те, що 
багато подій декабристського руху розгорталися в Україні, а серед пороводу 
«Об’єднаний слов’ян» були українці, Україна як політично-державна структура 
не фігурувала в програмі повстанців.

Освячений Васильків перебуванням у місті великого Кобзаря.
У середині XIX століття Васильків стає великим, як на той час, містом.
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1858 р. у ньому, за даними 1858 р., проживало понад 11400 чоловік. Тут діяло 
5 невеликих тютюнових фабрик, миловарня,- пивоварний, два цегельних, свіч
ковий заводи. Згодом, після реформи 1861 року, тут активно починає розвива
тися шкіряне виробництво, діяло чотири шкіряні заводи. У 1881 році у місті 
працювало 113 шевців, 113 кравців, 40 гончарів. Славився Васильків вишива
ними очіпками, які розходилися не тільки на Правобережжі, але й на Ліво
бережжі.

На початку XX ст. тут проживало 18580 чол. Місто, забудоване без плану, 
нараховувало 2085 будинків, з яких ЗО цегляних. У місті функціонувала медам- 
булаторія та лікарня на 20 ліжок, де працювали 4 лікарі і п’ять фельдшерів. 
З навчальних закладів діяли міське двокласне училище, п’ять чоловічих і одна 
жіноча школи грамоти.

Пореволюційна історія Василькова не багата яскравими фактами. З 1923 р. 
це районний центр Київської округи (з 1932 р.— Київської області). 31 липня 
1941 р. місто окупували німецькі війська. 6 листопада 1943 р. місто було звіль
нене радянськими військами.

У Василькові діє чимало промислових підприємств, багато з яких веде 
свою біографію з другої половини XIX ст. Але є серед них і сучасні, скажімо, 
завод холодильників — один з найбільших підприємств в Україні. Тільки ми
нулого року він випустив понад 160 тис. холодильників. Втім, це ще не істо
рія, а факт буденного життя одного з тисяч малих міст України.

На завершення хочеться відзначити, що Васильків та Васильківщина слав
ляться своїми людьми. Ця чарівна земля дала одного з найуславленіших спі
ваків XX ст. Івана Семеновича Козловського, відомих поетів Павла Мовчана 
та Бориса Тимошенка, фольклориста та хореографа Володимира Нероденка, 
народних майстрів Марію Банник та Володимира Клименка, знаного далеко за 
межами Київщини цілителя Леоніда Павленка...



пммщщт
Руслан  Н овакович

ФЕНОМЕН ЛАВРСЬКИХ ПЕЧЕР
Розмови, що точаться навколо чудес Києво-Печерської лаври, уже не одне 

століття поширюються серед людей, породжують легенди, а інші й фантастичні 
вигадки. Дослідники вже не раз пробували дати їм пояснення, науково і логіч
но обгрунтувати деякі дивовижні явища. Зокрема і те, що зафіксували науков
ці у печерах.

Наша невелика дослідницька група виконувала тут гігієнічні та мікробіо
логічні дослідження, проводила комплексне вивчення мікроклімату печер. Ця 
робота велася на базі кафедри загальної гігієни Київського медуніверситету 
під керівництвом доцента І. І. Нікберга і тривала з 1988 до 1990 рр.

Вивчаючи температурно-вологий режим Ближніх печер, характер повітряних 
потоків у них, вмісту недоокислених речовин, двоокису вуглецю, інших складо
вих повітря у печерах та загального бактеріального його забруднення, група 
поставила за мету розробку гігієнічних рекомендацій для створення та під
тримування оптимальних умов для збереження мощей.

У контексті цих досліджень ми провели ряд експериментів, зокрема здій
снювався порівняльний аналіз проб повітря печер й повітря безпосередньо 
з труни Св. Агапіта та труни Св. Варлаама (усипальниці їхні не герметичні). 
Вивчався сумарний вміст недоокислених речовин (окнслюваність повітря) 
в паралельних пробах. Цей показник є важливим індикатором забрудненості 
повітря.

І ось що ми з’ясували. Виявилося, що значно нижче окнслюваність повітря 
у трунах (у 2—9 разів) порівняно з повітрям підземних церков, де знаходи
лися поховання.

Іншим експериментом ми вивчали мікробне забруднення повітря. Нами ви
користовувався метод аспіраційного сіяння повітря на чашки Петрі з кров’я
ним агаром за допомогою двох апаратів Кротова. Після одномоментного 
сіяння на двох апаратах в одній точці одна із чашок ставилася на 5 хвилин 
на труну, друга (контрольна) залишалася в апараті. Потім обидві одночасно 
поміщалися в термостат, підраховувалася кількість колоній мікробів. Вияви
лося зниження числа колоній у чашках, які ставилися на 5 хвилин на трунах 
святих! Мікробів було менше в 6—7 разів (чашки, що стояли на труні 
Св. Агапіта) або навіть у 10 разів (чашки з труни Св. Варлаама) ніж від 
показника у церкві Введення та Варлаамівській церкві, де зберігаються мощі 
святих!

Але найцікавіше було те, що на чашках, які ставилися на трунах святих, 
відмічалося повне зникнення хвороботворних бактерій, найбільш шкідливих 
для організму людини.

Окнслюваність повітря та бактеріальна флора є небезпечними факторами 
не тільки для здоров’я людини, а й для мощей святих, що покояться в печерах 
вже 800—900 років!

Експерименти ретельно перевірялися й декілька разів повторювалися. Ре
зультати були ідентичними. Якась сила пригнічувала ріст хвороботворних 
мікроорганізмів!

Базуючись на цих експериментах, науковці-біологи припускають незвичайний 
вплив мощей на показники гігієнічного стану повітря.
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Ці дослідження доповнюють та підтверджують експерименти кандидата 
біологічних наук Т. П. Решетникової (НДІ фізіології та генетики рослин 
АН України), якою вперше було доведене існування енергетичного поля нав
коло мощей.

Експериментуючи із збіжжям, вона помітила, що зерна пшениці, які ле
жали кілька хвилин на трунах святих, значно раніше проростають та дають 
міцніші сходи (біомоторна дія мощей). Насіння,, опромінене в 1000 раз (!), 
після того, як полежить на трунах святих, дає сходи, не гірші за неопромі- 
нені! Тим паче, що пшениця, висіяна в грунт, відразу після опромінення або не 
давала сходи зовсім, або із землі виростали мутантні паростки заввишки де
кілька міліметрів (радіопротекторна дія мощей).

Шукаючи механізм дивовижних явищ, Т. Решетникова не обмежилася 
констатацією фактів. Збіжжя, що лежало на трунах з мощами, було піддано 
біохімічному аналізу та дослідженню за допомогою ядерного магнітного резо
нансу, які виявили у них трансмутацію хімічних елементів, тобто кількість 
одних елементів збільшилася, а інших, навпаки, зменшилася.

І знову ми маємо справу з фізичною дією. Що це за сила, яка змінює бу
дову біологічних сполук на молекулярному рівні, захищає від радіації, дає 
енергію для швидкого якісного росту рослин, вбиває хвороботворні мікроби 
й оздоровляє повітря навколо святині? А, може, десь тут прихована таємниця 
зцілення хворих, які приходили до печерських мощей?

Фахівці з біоенергетики пояснюють дивовижну дію мощей їхнім початковим 
біоелектричним потенціалом та біотрансформаційною властивістю.

Те, що віками називали святістю, яку важко пояснити, оперуючи матеріалі
стичними категоріями, це важко збагнути, осмислити.

Багато таємниць зберігає Києво-Печерська лавра. Взяти хоча б феномен 
мироточивих голів. Звідки береться духм’яне масло-миро в звичайних, на 
перший погляд, черепах, декілька століть тому померлих людей? Результати 
дослідження цього мира виявилися теж сенсаційними. Воно вміщує в соб? 
до 60% неденатурованих білків та жирні кислоти, що входять до складу тільки 
живого організму? Що це? Чим пояснити?!

Не може пояснити сучасна наука і факту нетлінності мощей. Жодна з на
укових гіпотез (природна муміфікація та штучне бальзамування) після ретель
ного вивчення мощей науково не підтверджена! Залишається версія про спон
танну муміфікацію святих... Так чи інакше, але в лаврських печерах вже по 
800—900 років нетлінно зберігаються тіла перших українських лікарів, літо
писців, іконописців, будівничих, відомих державних, церковних та військових 
діячів.
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